
 

 

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 

ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

Виходить 4 рази на рік 
 

 

 

№ 61 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

КИЇВ – 2018 



2 

УДК621.43 

ББК 32-26.8-68.49 

Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2018. – № 61. – 215 с. 

 

Голова редакційної колегії:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакційна 

колегія прагне до 

покращення 

змісту та якості 

оформлення 

видання і буде 

вдячна авторам 

та читачам за 

висловлювання 

зауважень та 

побажань. 

Лєнков С.В. доктор технічних наук, професор; 

Члени редакційної колегії: 

Барабаш О.В.  доктор технічних наук, професор; 

Білик Л.І. доктор педагогічних наук, професор; 

Вербицький В.В. доктор педагогічних наук, професор; 

Замаруєва І.В. доктор технічних наук, професор; 

Заславський В.А. доктор технічних наук, професор; 

Кравченко Ю.В. доктор технічних наук, професор; 

Кучерявий А.О. доктор педагогічних наук, доцент; 

Лепіх Я.І. доктор фізико-математичних наук, професор; 

Марушкевич А.А. доктор педагогічних наук, професор; 

Оксіюк О.Г. доктор технічних наук, професор; 

Плахотнік О.В. доктор педагогічних наук, професор; 

Прохоров О.А. кандидат педагогічних наук, доцент; 

Сейко Н.А. доктор педагогічних наук, професор; 

Сєлюков О.В. доктор технічних наук, старший науковий співробітник; 
Слюсаренко Н.В. доктор педагогічних наук, професор; 

Толок І.В. кандидат педагогічних наук; 

Шарий В.І. доктор військових наук, професор; 

Шаронова Н.В. доктор технічних наук, професор. 

 

Зареєстровано Міністерством юстиції України, свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації - серія КВ № 11541 – 413Р від 21.07.2006 р. 

Відповідно до Наказу МОН України від 16.05.2016 № 515 «Збірник наукових праць ВІКНУ 

імені Тараса Шевченка» внесено до переліку наукових фахових видань із технічних наук, в яких 

можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і 

кандидата наук. 
 

Затверджено на засіданні вченої ради ВІКНУ від 27.09.18 р., протокол № 2. 

 

Відповідальні за макет: 

Ряба Л.О., Солодєєва Л.В. 

 

 

 

Відповідальність за новизну і достовірність наведених 

результатів, тактико-технічних та економічних показників і 

коректність висловлювань несуть автори. Точка зору редколегії не 

завжди збігається з позицією авторів. Усі матеріали надруковані в 

авторській редакції. 

Редакційна колегія залишає за собою право направити 

рукопис на розгляд сторонньому рецензенту, у тому числі на 

ретельний аналіз через «сліпе» рецензування. 
Примірники збірників знаходяться у Національній бібліотеці 

України ім. В.І. Вернадського, науковій бібліотеці 

ім. М. Максимовича та у бібліотеці Військового інституту. 

«Збірник наукових праць ВІКНУ імені Тараса Шевченка» 

індексується в Google Scholar. 

 
Адреса редакції: 03189, м. Київ, вул. Ломоносова,81     тел./факс +38 (044) 521  – 33 – 82 

Наклад 300 прим. 

Ел.адреса редактора: lenkov_s@ukr.net 

Офіційний сайт журналу: http://miljournals.knu.ua/  

mailto:lenkov_s@ukr.net
http://miljournals.knu.ua/


3 

ТЕХНІКА  

Головенський В.В., Базик О.І., Лісовенко В.Д. Особливості виявлення світлових та 

інфрачервоних сигналів аеродромних прожекторів……………………………………… 5 

Козлюк І.О., Коваленко Ю.Б. Проектування технологічних процесів інформаційної 

системи підтримки прийняття рішень……………………………………………………… 14 

Кохан С.С., Востоков А.Б. Использование данных нано-спутников Planet Gove для 

мониторинга состояния посевов сельскохозяйственных культур……………………….. 24 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
  

Бабіч О.М., Дух Д.І., Глухова А.С. Особливості методів машинного навчання щодо їх 

використання в процесі аналізу англомовних джерел……………………………………. 32 

Браун В.О., Джулій В.М., Кизима К.А., Сєлюков Д.О., Солодєєва Л.В. Інтегральний 

критерій оцінки методів тестування додатків для мобільних пристроїв………………… 40 

Жиров Г.Б. Аналітичний огляд програмного забезпечення по визначенню показників 

надійності складних технічних систем…………………………………………………….. 49 

Кошовий Н.Д., Муратов В.В. Застосування алгоритму мавпячого пошуку для 

оптимізації планів повного факторного експерименту…………………………………… 61 

Красильников С.Р., Боднар Д.В., Гунченко С.Ю., Литвиненко Р.С. Метод 

адаптивного багаторівневого кодування…………………………………………………… 70 

Кубявка М. Б., Кубявка Л.Б., Лоза В.М. Моніторинг загроз і ризики в умовах 

створення системи національної безпеки при використанні засобів відображення 

геопросторових даних………………………………………………………………………. 81 

Кузніченко С.Д., Гунченко Ю.О., Бучинська І.В. Нечітка модель обробки 

геопросторових даних в мультикритеріальному аналізі придатності територій………… 90 

Лєнков С.В., Огнєвий О.В., Коваль Б.А., Присяжнюк В.В. Аналіз архітектурних 

особливостей обчислювальних систем з програмованою структурою………………….. 103 

Мірошніченко О.В., Красильников С.Р., Ковальчук Я.В., Купратий В.О. 

Дослідження та аналіз методів обробки персональних даних……………………………. 115 

Муляр І.В., Лєнков Є.С., Жовнір С.М., Кушнірук С.Л. Адаптивний метод 

проектування програмного забезпечення …………………………………………………. 124 

Нікіфоров М.М., Пампуха І.В., Лоза В.М.  Аналіз загроз воєнної безпеки держави в 

інформаційної сфері та протидії їм в умовах ведення гібридної війни………………… 135 

Огнєвий О.В., Барабаш С.О., Ряба Л.О. Метод структурного синтезу web – додатків.. 143 

Хірх-Ялан В.І., Литвиненко Н.І., Жиров Г.Б., Писаренко Р.В., Жиров Б.Г. 

Генералізація картографічної інформації за допомогою геоінформаційних систем…… 152 

Чорненький В.І., Сєлюков О.В., Осипа В.О., Глінський О.В., Щерба В.І. 

Вдосконалення методу підвищення інформаційної безпеки комп’ютерних мереж на 

основі формування правил політики безпеки………………………………………………. 157 
 

ПЕДАГОГІКА ТА ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ 
  

Артемов В.Ю., Литвиненко Н.І. Актуальні проблеми формування професійної 

компетентності фахівців, які працюють у сфері захисту персональних даних…………. 169 

Дорохов М.С. Престиж військової служби у Фінляндії: досвід для України…………… 175 

Зайцев Д.В., Добровольський В.Б. Особливості проведення комплексного тактичного 

навчання з громадянами України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів 

запасу під час навчального збору…………………………………………………………… 185 

Черних Ю.О., Черних О.Б. Аналіз процесу трансформації системи підготовки 

військових фахівців у військових навчальних закладах збройних сил республіки 

Литва………………………………………………………………………………………….. 192 

Дані про авторів……………………………………………………………………………… 203 

Алфавітний покажчик………………………………………………………………………. 204 

Вимоги до оформлення статей у «Збірник ВІКНУ»………………………………………. 208 



4 

 

TECHNICS 

 

 

Holovenskyi V.V., Bazyk О.I., Lisovenko V.D. Features of detection of light and infrared signals of 

aerodrome floodlights……………………………………………………………………………………. 5 
Kozlyuk I.A., Kovalenko Yu.B. Designing of technological processes of information system of support 

of decision-making………………………………………………………………………………………. 14 
Kokhan S.S., Vostokov A.B. The use of planetscope nanosatellite data for monitoring status of 

agricultural crops…………………………………………………………………………………………. 24 
 

INFORMATION TECHNOLOGIES 

  

Babich O.M., Dukh D.I., Gluhova A.S. The features of machine learning methods in regard to their 

exercise in the procedure of english language sources analysis…………………………………………... 32 
Braun V.O., Dzhulij V.M., Kyzyma K.A., Selyukov D.O., Solodeeva L.V. Integral criteria for 

evaluation of application test methods for mobile devices………………………………………………. 40 
Zhirov G.B. Analytical review of the software to determine composite technical system reliability 

indicators…………………………………………………………………………………………………. 49 
Koshevoy N.D., Muratov V.V. Application of the monkey application algorithm for optimizing the 

plans of the full factor experiment………………………………………………………………………. 61 
Krasilnikov S.R., Bodnar D.V., Gunchenko S.Yu., Lytvynenko R.S. Method of adaptive multilevel 

coding……………………………………………………………………………………………………. 70 
Kubyavka M.B., Kubyavka L.B., Loza V.N. Monitoring of threat and risks in the conditions for the 

establishment of a national security system under the use of geoprostoring data explaining means……. 81 
Kuznichenko S.D., Gunchenko Yu.A., Buchynska I.V. Fuzzy model of geospatial data processing in 

multi-criteria suitability analysis………………………………………………………………………… 90 
Lenkov S.V., Ognevy O.V., Koval B. A., Prysyazhnyuk V.V. Analysis of architectural peculiarities 

of computer systems with programmable structure……………………………………………………… 103 
Miroshnichenko О.V., Krasilnikov S.R., Kovalchuk I.V., Kupratyi V.O. Research and analysis of 

methods of processing personal data…………………………………………………………………….. 115 
Muliar I.V., Lenkov E.S., Zhovnir S.M., Kushniruk S.V. Method of adaptive multilevel coding…… 124 
Nikiforov N.N., Pampukha I.V., Loza V.M. Analysis of threat of military security of the state 

information scope and combating it in the conditions of the hybrid war………………………………… 135 
Ohnievyi O.V., Barabash S.O., Riaba L.O. The method of structural synthesis WEB – applications... 143 

Khirkh-Yalan V.І., Litvinenko N.I., Zhirov G.B., Pisarenko R.V., Zhirov B.G. The generation of 

the cartographic information using geoinformation systems……………………………………  152 
Chornenkyi V.I., Selyukov A.V., Osupa V.A., Hlinskyi O.V., Shcherba V.I. Improvement of the 

method of increasing information security of computer networks on the basis of formation of safety 

policy rules………………………………………………………………………………………………. 157 
 

PEDAGOGY AND HUMANITIES OF PROBLEMS 

  

Artemov V.U., Lytvynenko N.I. The topical problems of the professional competency formation of the 

factors who work in the personal data protection…………………………………………………………. 169 

Dorokhov M.S. Prestige of the military service in finland: experience for Ukraine……………………... 175 
Zaitsev D.V., Dobrovolsky V.B. Features holding complex tactical exercises with citizens of Ukraine 

that learn on the program of training of reservation officers during training assembly…………………… 185 
Chernykh Jy.O., Chernykh O.B. Analysis of the process of transformation of the military specialists 

training system in the military educational institutions of the armed forces of the republic of Lithuania… 192 
Data on authors...…………………………………………………………………………….....................  203 
Alphabetical index……………………………………………………………………………………….. 204 
Requirements for registration of articles in "Collection VIKNU"……………………………………….. 208 

  



5 

ТЕХНІКА 

 

УДК 623.496                                                                           Головенський В.В. (КЛК НАУ) 

к.ф.-м.н. Базик О.І. (КЛК НАУ) 

к.т.н., доц. Лісовенко В.Д. (КЛК НАУ) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ СВІТЛОВИХ ТА ІНФРАЧЕРВОНИХ СИГНАЛІВ 

АЕРОДРОМНИХ ПРОЖЕКТОРІВ 

 
Вдосконалення світлосигнальних систем аеродромів на основі розширення та 

комплексування робочих каналів – шлях до розробки всепогодного, цілодобово працюючого 

аеронавігаційного обладнання, збільшення інформативного забезпечення екіпажу повітряного 

судна в умовах поганої видимості. На сьогодні запропоновано ряд технічних рішень по 

встановленню на злітній смузі додаткових сигнальних прожекторів всенаправленого видимого та 

інфрачервоного (ІЧ) випромінювання. 

Метою роботи є теоретичний аналіз щодо особливостей поширення світлових сигналів та 

сигналів ІЧ-діапазонів з довжинами хвиль λ = 1 мкм. та  λ = 10 мкм. через атмосферне водно-

аерозольне середовище з метою оцінки переваг по дальності виявлення довгохвильового 

випромінювання в умовах поганої видимості. В роботі проаналізовано умови застосування закону 

Алларда для точкових джерел в інтегральній формі у видимому діапазоні спектру хвиль, вказано 

на можливі причини його порушення. Спираючись на теорію аномальної дифракції Ван де 

Хюлста, одержано математичні вирази для фактора ефективності розсіювання та показника 

розсіювання, усереднених по світловому – видимому діапазону хвиль. Показано, що середній по 

видимому діапазону ефективний переріз розсіювання у водному аерозолі з радіусом частинок ≥ 1 

мкм. визначається площею геометричного перерізу частинки і не залежить від довжини хвилі. 

Проаналізовано відношення середніх довжин вільного пробігу фотонів монохроматичного ІЧ-

випромінювання до аналогічної величини фотонів світлового діапазону. Встановлено, що перевага 

по дальності виявлення монохроматичного випромінювання ІЧ-діапазону над світловим 

обмежується певною величиною водно-аерозольних частинок. 

Показано, що заданій метеорологічній дальності видимості SM можуть відповідати різні 

комбінації структурних параметрів аерозолю: концентрації частинок та їх радіусів. Від їх 

комбінації залежить співвідношення дальностей виявлення на різних робочих довжинах хвиль 

видимого та інфрачервоних випромінювань аеродромних прожекторів. Так, при SM = Const 

можливий двоякий результат: довгохвильове ІЧ-випромінювання може мати більшу дальність 

виявлення ніж видиме, а при деяких співвідношеннях концентрації та розмірів частинок її не 

перевищувати. Внаслідок цього міжнародна 10-бальна шкала метеорологічної дальності 

видимості не може бути орієнтиром щодо вибору ефективної робочої довжини хвилі 

аеродромних прожекторних сигналів по дальності виявлення. «Електронний зір» матиме більшу 

дальність виявлення ніж візуальний при такій структурі водного аерозолю, коли радіус частинок 

менший за критичний для даної робочої довжини хвилі. Системи аеродромних сигнальних 

прожекторів ІЧ-діапазону будуть найбільш ефективними в умовах погіршеної візуальної 

видимості за умови можливості роботи на кількох ІЧ-діапазонах довжин хвиль. 

Ключові слова: дальність видимості, метеорологічна дальність видимості, інфрачервоні 

промені, світло. 

 

Вступ. Етапи зниження повітряного судна (ПС), вихід на посадкову пряму та завершення 

посадки екіпаж ПС виконує при наявності візуальної інформації про обстановку на злітно-

посадковій смузі (ЗПС). Існуючі системи навігації, наприклад, GPS, забезпечуючи високу 

точність визначення координат ПС, принципово не можуть здійснити візуальний контакт 

екіпажу ПС з ЗПС. З високою якістю це може забезпечити бортова система, що працює в 

кількох діапазонах інфрачервоних (ІЧ) електромагнітних хвиль (ЕМХ) з наступним синтезом 

інформації та виводом на єдиний монітор візуалізації. В умовах обмеженої видимості 

комплексування робочих каналів є важливою складовою електронного візуального польоту з 

наступним переходом на дійсно візуальний. За великих швидкостей ПС виявлення світлових 

та ІЧ-променевих орієнтирів ЗПС значно раніше висоти прийняття рішення дає більше часу 
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екіпажу для адекватної оцінки обстановки, підвищує надійність та безпеку польоту. 

Аналіз публікацій. Поняття видимості та її характеристики – дальності пов’язане з 

природним візуальним сприйняттям навколишнього простору для середньостатистичного ока 

[1, 2]. В авіації розрізняють видимість, пов’язану з розрізненням та впізнаваністю чорного 

об’єкту на світлому фоні неба, а також з розрізненням та впізнаваністю вогнів на 

неосвітленому фоні [3]. Важливими для екіпажу ПС є горизонтальна, вертикальна та похила 

польотні видимості, дальність видимості на ЗПС, дальність втрати візуального контакту. З 

використанням в світлосигнальному обладнанні оптико-електронних пристроїв (ОЕП) 

актуальним стає поняття дальності виявлення сигналу як максимальної відстані, на якій за 

допомогою візуальних та технічних засобів спостереження можна виявити об’єкт або 

випромінювання радіоелектронної апаратури. Вводиться в розгляд дальність дії ОЕП – 

найбільша відстань до джерела випромінювання, при якій величина енергетичного потоку 

достатня для одержання на виході приймача сигналу, що в задане число раз перевищує рівень 

шумів. Основною складністю розвитку ОЕП є питання ідентифікації випромінювачів у 

пасивному режимі роботи. Здебільшого це стосується тепловізійної техніки. Поєднання 

активних джерел випромінювання з перевагами використання інфрачервоного (ІЧ) діапазону 

хвиль може закрити цю проблему, збільшивши в багато разів дальність виявлення сигналів. 

Вимоги до вузлів ОЕП формуються, виходячи зі специфіки взаємодії випромінювання і 

середовища, критеріїв щодо дальності видимості та перешкодозахищеності. Реальна 

атмосфера – це середовище оптичного каналу, де разом з сумішами газів присутні пари, краплі 

рідин, пил, дим і т. ін., де послаблюється корисний сигнал за рахунок поглинання та різних 

механізмів розсіювання. Тому, щоб уникнути поглинання, вибір робочої довжини хвиль ОЕП 

узгоджують з «вікнами прозорості» атмосфери. Найчастіше погіршення видимості пов’язане 

з наявністю в атмосфері різних видів аерозолів: серпанків, туману, хмар, осадів. Вплив 

аерозольних частинок на проходження випромінювання настільки значний у видимій області 

спектру, що різко зменшує дальність візуальної видимості. В таких випадках на допомогу 

приходить синтетичний зір, у зв’язку з чим існує поняття електронного візуального бачення 

та електронного візуального польоту. Принципово в цьому напрямку є значні досягнення. 

Було запропоновано комплексну навігаційну систему для літальних апаратів, де візуалізація 

ЗПС електронними засобами відбувається на фоні сітки координатних ліній, що на початковій 

стадії зниження ПС в умовах відсутності оптичної видимості означає, практично, перехід на 

візуальний політ, де телевізійна камера і бортовий авіакомп’ютер забезпечують виявлення 

світлових орієнтирів ЗПС значно раніше висоти прийняття рішення [4]. Існуючі навігаційні 

системи використовують радіолокаційні сигнали міліметрового діапазону від встановлених по 

периметру ЗПС активних та пасивних джерел (маркерів), а також додатково приймають від 

точкових маркерів теплові сигнали, формують синтезовані цифрові зображення сукупності 

орієнтирів [5, 6]. Технічно результат зміни сумарного зображення на дисплеї обстановки на 

ЗПС в реальному часі досягається мікшуванням сигналів з трьох каналів ЕМХ та швидкістю 

цифрової обробки. В запропонованих системах світлове сигнальне обладнання може бути 

виконане на високому технологічному рівні. При русі ПС на глісаді використовується 

випромінювання основних маркерів, а при русі на етапі вирівнювання – випромінювання 

додаткових. Проте, в якості маркерів інфрачервоного (ІЧ) діапазону пропонуються до 

використання лампи розжарювання. Досягнення LED-технологій в одержанні потужних 

діодних ІЧ-випромінювачів відкривають широкі можливості в поліпшенні параметрів систем 

автоматичної посадки літальних апаратів за рахунок більшої енергоефективності діодів у 

порівнянні з лампами розжарювання [7]. 

Результат взаємодії аерозольних частинок з випромінюванням залежить від структури і 

форми частинки, від комплексного показника заломлення речовини частинки, параметра 

дифракції. Теорія розсіювання Г. Мі на сферичних частинках дозволяє чисельно моделювати 

різні види кліматичних аерозолів і характер поширення в них електромагнітних хвиль [8]. При 

виборі робочих ЕМХ необхідно враховувати параметри можливих аерозолів: водні частинки 

серпанку мають радіуси від 0,5 до 1 мкм., частинки туману – (5 ÷ 6) мкм. В умовах серпанку 
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світло розсіюється значно сильніше ніж ІЧ-промені. 

Запропоновані світлові маркери спостерігаються так, що їх кутові розміри стають 

меншими порогу гостроти зору і дальність їх видимості описується формулою Алларда, 

представленою через інтегральні по спектру величини [9, 10]. З тієї формули випливає, що 

дальність виявлення сигналу залежить лише від сили випромінювання джерела та 

метеорологічної дальності видимості. Але загально відомо, що дальність поширення ЕМХ в 

мутних середовищах, якими є атмосферні аерозолі, значною мірою визначається 

спектральним складом випромінювання. Більше того, відсутність в розрахункових формулах 

мікроструктурних параметрів аерозолів обмежує можливості інтерпретації багатьох 

експериментальних результатів. Наприклад, в роботах [11, 12] зроблено висновок про 

непрацездатність активно-імпульсних систем в умовах задимленості на традиційних ділянках 

спектру (0,4 – 0,9 мкм.), в той час, коли в роботах [13, 14] зроблено протилежний висновок. 

Метою роботи є теоретичний аналіз щодо особливостей поширення світлових сигналів 

та сигналів ІЧ-діапазонів з довжинами хвиль λ = 1 мкм. та λ = 10 мкм. через атмосферне водно-

аерозольне середовище з метою оцінки переваг по дальності виявлення довгохвильового 

випромінювання в умовах поганої видимості. 

Виклад основного матеріалу. В ослабленні випромінювання потрібно враховувати, що 

закон Бугера-Ламберта, який є складовою частиною формули Алларда, справедливий лише 

для монохроматичного випромінювання і для видимого діапазону ЕМХ класичний його запис 

в інтегральних величинах є наближеним, а в деяких випадках взагалі неприйнятний. 

Основними причинами його порушення є: 

1. Селективність пропускання ЕМХ середовищем (атмосферою), наслідком якої є 

експоненційний характер ослаблення за рахунок розсіяння монохроматичного променевого 

потоку подібно до закону Бугера-Ламберта. 

2. Багатократне розсіювання ЕМХ, яке точно враховується лише в інтегро-

диференційному рівнянні переносу променевої енергії. 

При роботі у «вікнах прозорості» атмосфери можна тією чи іншою мірою нехтувати 

поглинанням, розглядаючи тільки процес розсіювання ЕМХ, який є також спектрально 

залежним. Виходячи з цього, для точкового джерела світла можна записати: 

     





0

2.  
dVeI

x

k
E mx

m

m
пор ,                                               (1) 

де km = 683 Лм/Вт – максимальна світлова ефективність випромінювання; 

V(λ) – відносна спектральна чутливість ока; 
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2 , drrfrKrN   – об’ємний показник розсіювання; 

λ  – довжина ЕМХ; 

І(λ) – спектральна щільність сили світла джерела; 

K(λ, r) – фактор ефективності розсіювання світла [15 – 17]; 

f(r) – щільність ймовірності розподілу сферичних частинок аерозолю по радіусах r; 

Епор. – порогова освітленість; 

хm – максимальна відстань, з якої видно джерело світла. 

Перехід у співвідношенні (1) до світлових інтегральних по спектру величин реалізуємо 

введенням середнього по світловому діапазону показника ослаблення світла ᾱ: 
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де λ1 = 0,4 мкм., λ2 = 0,76 мкм. 

Тоді вираз (1) набуде класичного вигляду закону Алларда: 
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де    



0

 dVIkI m . 

Оскільки, у видимому діапазоні ЕМХ поглинанням на водяних краплях можна 

знехтувати, показник ослаблення ᾱ визначається лише величиною розсіювання. В якості 

одновимірного розподілу випадкової величини r візьмемо найпростіший – вироджений 

(причинний) розподіл, тобто f(r) = δ(r – r0) (δ(r) – символічна дельта-функція Дірака). Згідно 

теорії аномальної дифракції Ван де Хюлста, випливає, що для «м’яких» частинок, якими 

можна вважати водяні краплі, фактор ефективності розсіювання Kp(λ, r) має вигляд [16, 17]: 
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де a = 4π(n – 1); 

n – дійсна частина комплексного показника заломлення. 

Тоді вираз (2) матиме вигляд: 
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Для одержання простішої розрахункової формули при 10 




ra
, що відповідає 

r0 >> 0,183 мкм., використаємо асимптотику інтегрального синуса в першому наближенні: 
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У статистичній фізиці поширення фотонів у середовищі з показником ослаблення α 

характеризують середньою довжиною вільного пробігу фотона l до моменту його розсіювання 

або поглинання: 
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     dxхel x
.                                                       (8) 

Тоді маємо: lλ = 1/α(λ) – довжина вільного пробігу монохроматичного фотона з 

довжиною хвилі λ і l0 = 1/ᾱ – довжина вільного пробігу «середнього» фотона видимого 

діапазону ЕМХ. Відношення цих величин lλ/l0 характеризує ефективність пропускання 

атмосферою монохроматичного випромінювання в порівнянні з пропусканням ЕМХ видимого 

діапазону (рис. 1а). Одержимо: 

 
 

 
 0

0

0

0

0 rK

rK

r

r

l

l p








 .                                                         (9) 



9 

На рис. 1(б), узгодженим з рис. 1(а), представлено можливі співвідношення між 

концентрацією аерозольних частинок N та їх радіусом r0 при незмінній метеорологічній 

дальності SM = Const, які випливають з формули MS91,3  [10]. 

 
 

Отже, при одному й тому ж значенні SM може бути нескінчена кількість співвідношень 

між N і r0. Це по різному впливає на дальність дії монохроматичного випромінювання. Існує 
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Рис. 1. а) Залежність відношення середньої довжини вільного пробігу фотона з λ 

= 0,554 мкм. (крива 1), λ = 1 мкм. (крива 2), λ = 10 мкм. (крива 3), до середньої 

довжини вільного пробігу «світлового» фотона від радіуса водної частинки 

аерозолю; 

б) Можливі співвідношення між концентрацією аерозольних водних частинок та 

їх радіусом при заданій метеорологічній дальності видимості SM: 1 - SM = 300 м; 2 - 

SM = 3 · 103 м; 3 - SM = 15 · 103 м;  - критичні радіуси частинок для λ1 = 1 мкм. 
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критичний радіус частинок rk., що ділить всі результати дальнодії на дві частини: r0 < rk та r0 

> rk. На першій ділянці при заданій SM всі співвідношення між N і r такі, при яких lλ > l0. На 

другій ділянці дальність дії монохроматичного сигналу та світлового, практично однакова. 

Тобто, якщо SM = 100 м та візуально не видно світла прожекторів, які знаходяться на відстані 

більшій за 100 м, то при характеристиках аерозолю з області r0 < rk більш довгі хвилі будуть 

досягати приймача. Якщо частинки аерозолю з області r0 > rk, – ні світловий, ні 

довгохвильовий сигнали не досягнуть приймача. Очевидно, якісно така ситуація мала місце в 

експериментах [10 - 14]. 

В табл. 1, як приклад, представлено можливі параметри водного аерозолю при заданій 

метеорологічній дальності видимості SM = 3·103м, яка класифікується за міжнародною шкалою 

балом 5. Довжина вільного пробігу «середнього» фотона видимого діапазону становить 767 м. 

Для порівняння наведено довжину вільного пробігу фотона з λ = 10 мкм. 

 

Таблиця 1 

Можливі співвідношення між концентрацією аерозольних водних сферичних частинок N та 

їх радіусом r при метеорологічній дальності видимості SM = 3·103м 

 

r, мкм. 0,2 0,3 0,4 0,5 0,72 0,85 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 7,0 9,3 10 15 

N, см-3 10440 2490 1008 567 305 261 214 91 51 22 8 ≥ 4 ≤ 3 ⁓ 2 1 

l (λ = 

10 

мкм.), 
м 

602,0·103 500,0·103 390,8·103 284,7·103 123,2·103 74,1·103 47,3·103 22,1·103 12,5·103 5,8·103 2,2·103 1,2·103 767,3 695,8 451,7 

 

 

На основі даних табл. 1 можна зробити висновок, що вільний пробіг фотона видимого 

діапазону ЕМХ є практично незмінним і ним визначається метеорологічна дальність 

видимості SM = 3,91·l0, в той час, коли lλ в широких межах залежить від розмірів частинок. Дані 

табл. 1 свідчать, що в області r0 < 9,3 мкм. дальність поширення ЕМХ з λ = 10 мкм. переважає 

дальність дії світлових променів і змінюється від 1,2 · 103м до 602 · 103м. При r0 > 
2kr = 9,3 

мкм. така перевага зникає. Це означає, що при незмінній величині метеорологічної дальності 

видимості може реалізовуватись двоякий результат «бачення» з використанням приймачів ІЧ-

сигналу, наприклад, тепловізорів: 

1) на певній відстані від теплового джерела світла спостерігач візуально його не бачить, 

але за допомогою тепловізора (або іншого приймача ІЧ-сигналу) довгохвильовий сигнал від 

джерела є «видимим». Це область параметрів r0 < rk.;  

2) як візуально, так і за допомогою ІЧ-приймача, теплове джерело світла невидиме. Це 

область r0 > rk Звичайно, що дальність дії ОЕП залежить також від чутливості фотоприймача, 

але бачимо, що прозорість середовища – впливовий чинник. Так, коефіцієнт прозорості 

атмосфери на горизонтальній трасі в 3000 м, при вказаних вище умовах, приблизно у 50 разів 

більший для електромагнітного сигналу на довжині хвилі 10 мкм. ніж для світлового сигналу. 
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З рис. 2 видно, що середній по світловому діапазону ефективний переріз розсіювання, 

починаючи з r ~ 1 мкм., виходить на величину 2πr2 і не залежить від λ в той час, коли для 

довших хвиль такі показники з’являються при значно більших радіусах. 

Висновки 
1. Для світла та ІЧ-монохроматичного випромінювання існує критичний радіус водяних 

частинок rk, при якому дальність поширення світла і даного ІЧ-випромінювання стає 

приблизно однаковою. Радіус rk визначається робочою довжиною ЕМХ. 

2. При фіксованій величині метеорологічної дальності видимості природно реалізуються 

різні умови спостереження, при яких перевага за дальністю ІЧ-хвиль над світлом існує або 

відсутня. 

3. Величина метеорологічної дальності видимості SM не може бути критерієм вибору 

робочої довжини хвилі ЕОП для отримання максимальної дальності дії. 

4. Мінімальний радіус сферичних водно-аерозольних частинок, при якому показник 

розсіювання світла визначається лише їх площею геометричного перерізу і не залежить від 

співвідношення довжини ЕМХ та розміру частинки, становить ⁓1 мкм. 

5. Коефіцієнт прозорості атмосфери на горизонтальній трасі з фіксованою 

метеорологічною дальністю видимості для сигналів від ІЧ-прожекторів може перевищувати в 

багато разів аналогічний коефіцієнт для сигналів від світлових прожекторів. Ступінь 

перевищення залежить від співвідношення концентрації та розміру частинок аерозолю. 
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 Holovenskyi V.V., Bazyk О.I., Lisovenko V.D. 

FEATURES OF DETECTION OF LIGHT AND INFRARED SIGNALS OF 

AERODROME FLOODLIGHTS 

 

Improvement of aerodrome lighting systems on the basis of expansion and integration of operating 

channels is the way to the development of all-weather, round-the-clock operating air navigation equipment, 

increase in the information support of the aircraft crew in conditions of poor visibility. Currently, a number 

of technical solutions based on the installation on the runway of additional signal floodlights of 

omnidirectional visible and infrared (IR) radiation have been proposed. However, experimental evidence 

testifies to insecurity of the identification of electronic visibility in the atmospheric aerosol environment, 

which requires further research and determination of causes. The purpose of the research paper is a 

theoretical analysis of the features of the propagation of the light signals of visible range and IR range 

signals with wavelengths of λ = 1 μm. and λ = 10 μm. through atmospheric water-aerosol environment in 

order to evaluate the advantages on the range of detection of long-wave radiation in conditions of reduced 

visibility. The conditions of practical application of the Allard’s law for point sources in the integral form 

in visible range of wave spectrum have been analysed and the possible causes of its violation have been 

indicated in the research paper. Based on Van de Houlst’s abnormal diffraction theory, mathematical 

expressions for the scattering efficiency factor and scattering coefficient, the light – visible wave range-

averaged, are obtained. It is shown that the effective scattering cross section in water aerosol with a particle 

radius ≥ 1 μm. is determined by the area of the geometric cross section of the particle and does not depend 

on the wavelength. The ratio of the average lengths of the free path of photons of monochromatic IR 

radiation to the analogous value of photons of the light range has been analysed. It has been established 

that the advantage on the range of the monochromatic radiation of IR range over the light one is limited to 

a certain size of water-aerosol particles. 

It is shown that different combination of aerosol structural parameters: particle concentration and 

their radiuses may correspond to the set meteorological range of visibility SM. The ratio of the range of 

detection on the various operating frequencies of visible and infrared radiation of the aerodrome floodlights 

depends on their combination. Thus, at SM = Const, the dual result is possible: long-wave IR radiation may 

have a greater range of detection than the visible one, and may not exceed it at some ratios of concentration 

and particle size. Because of this, the international 10-point scale of the meteorological range of visibility 

can not be a reference point for choosing the effective operating wavelength of aerodrome signals according 

to the detection range. ‘An electronic vision’ will have a greater range of detection than visual one under 

such a structure of a water aerosol, when the particle radius is less than critical one for a given operating 

wavelength. The systems of aerodrome signal floodlights of the IR range will be most effective in conditions 

of reduced visual visibility, provided there is the possibility of operation on several operating IR ranges of 

wavelengths. 

Keywords: range of visibility, meteorological range of visibility, infrared rays, light. 
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УДК 044.9.629.7.03.001.2                                                     д.т.н, проф. Козлюк І.О. (НАУ) 

к.пед.н., доц. Коваленко Ю.Б. (НАУ) 

 
ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
 

Досвід лідерів світової промисловості показує, що ключовими факторами досягнення 

ефективної і продуктивної організації праці є реорганізація схеми проходження інформаційних 

потоків, оптимізація організаційної структури підприємств і схеми управління виробничими 

процесами. При цьому формується єдиний інформаційний простір, в якому створюється і 

підтримується інформаційна модель виробу протягом його життєвого циклу. Для сучасного 

авіабудування однією з важливих і актуальних завдань є автоматизація проектування 

технологічних процесів. Рішення даного завдання дозволить підвищити ефективність 

технологічного проектування і здійснювати технологічне планування виробничих ресурсів. 

Підвищення якості розробленого комплекту технологічної документації, забезпечення і 

підтримка актуального стану вихідних даних, зберігання комплекту електронної технологічної 

документації (ЕТД) в структурованому вигляді можливо за допомогою систем автоматизованого 

проектування технологічних процесів (САПР ТП). 

Ключові слова: інформаційні системи, підтримка прийняття рішень, проект в авіаційній 

галузі, система автоматизованого проектування, технологічний процес. 
 

Вступ. Сучасний етап розвитку світового суспільства щільно пов’язаний зі стрімким 

розвитком інформаційних технологій. Складність інформаційних систем (ІС) невпинно 

зростає, відповідно набувають актуальності питання щодо ефективного управління процесами 

створення, тестування та впровадження інформаційних систем. Комплексне вирішення цієї 

проблеми – складна й довготривала робота, що потребує високої кваліфікації задіяних у ній 

працівників. Адже, незважаючи на великий прогрес, багато питань у сфері автоматизації 

проектування ІС не піддається повній автоматизації й виконується на інтуїтивному рівні, на 

досвіді та прогностичних здібностях фахівців, експертних оцінках, експериментальній 

перевірці якості функціонування системи тощо. Оскілки, щоб конкурувати на світовому ринку 

продукція і її виробництво повинні пройти міжнародну сертифікацію, підтверджуючу її якість 

і високі характеристики. При цьому сертифікації піддається не тільки сам виріб, а й методи 

його проектування, виготовлення, способи і форми передачі інформації про виріб тощо. 

Вимоги до подання необхідної інформації пов'язуються з сучасними стандартами на технічну 

документацію, для якої основним середовищем створення, зберігання та обміну стає 

електронний простір. 

Однією з умов реалізації цих вимог є створення системи менеджменту якості (СМЯ), що 

забезпечує виконання сучасних вимог міжнародних стандартів при розробці продукту, 

підготовчих і виробничих процесів і сертифікації підприємств за цими стандартами. 

Підготовка серійного виробництва повинна здійснюватися на основі повного 

електронного опису конструкції вироби. 

Система технологічного проектування повинна забезпечувати:  

 можливість паралельного конструкторсько-технологічного проектування виробів в 

цифровий інформаційному середовищі в умовах переходу на бесплазову підготовку 

виробництва і організацію електронного документообігу;  

 використання електронної конструкторської моделі вироби в якості вихідних даних для 

проектування технологічних процесів і засобів технологічного оснащення;  

 формування технологічних електронних моделей виробів і їх використання для 

моделювання та візуалізації технологічних процесів;  

 аналіз робочих зон складальних одиниць з використанням електронних макетів 

складальної оснастки і антропометричних макетів виконавців;  

 формування комплекту технологічної документації; формування та ведення 

інформаційного середовища складальних робіт. 
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Аналіз останніх досліджень при створенні технологічного проекту показав, що всі 

сучасні авіаційні підприємства активно впроваджують концепцію CALS/ІПІ технологій, яка 

дозволяє потенційно значно прискорити процеси проектування і більш ефективно 

здійснювати управління ними [1-14]. 

Зазначимо, що в сфері розвитку CALS/ІПІ технологій досліджень і близьких до неї 

областях відомі роботи [1-3]. А в [3-4] авторами розглядається важливість вирішення проблем 

ресурсозбереження та кооперації виробників, яку відіграють інформаційні технології. 
Основна частина. Розвиток системи технологічної підготовки виробництва є її 

інтеграція з системами автоматизованого проектування технологічних процесів (САПР ТП) і 

експертними системами для оцінки та прийняття більш обґрунтованих рішень на основі 

багатокритеріальної оптимізації проектно-технологічних рішень. 

САПР ТП є важливим фактором прискорення процесів технологічного проектування і 

поліпшення їх якості на основі наступності типових технологічних рішень. 

Однією з найважливіших стадій життєвого циклу складних наукомістких виробів є 

стадія його розробки – стадія, коли закладається якість майбутнього виробу. Для управління 

якістю проектованого вироби дуже важливо мати інструментарій, що дозволяє вимірювати 

якість виробу, перш за все на проектній стадії його життєвого циклу. 

В даний час оцінка якості – одна з найважливіших завдань експертизи технічних систем. 

Експертиза проектних рішень відіграє важливу роль в управлінні якістю процесу 

розробки нової техніки, головним завданням якого є забезпечення конкурентоспроможності 

нової техніки. Якщо створення нової техніки в авіаційній галузі орієнтоване на використання 

досягнень науково-технічного прогресу і при цьому рішення, прийняті на кожній стадії 

життєвого циклу технічної системи, достатньо обґрунтовані, то висока якість такої технічної 

системи можна вважати забезпеченим. Відповідно до цього завдання управління якістю 

полягає, перш за все, в перевірці обґрунтованості прийнятих рішень. 

Недосконалий проект, ні за яких обставин, не забезпечить високу якість продукції. 

Аналіз і оцінка обґрунтованості проектних рішень покладаються на експертизу проектів. 

Сутність експертизи як наукового методу полягає в раціональній організації проведення 

експертами аналізу проблеми з кількісною оцінкою суджень і обробкою результатів. 

Узагальнена думка групи експертів приймається як вирішення проблеми. Все розмаїття 

розв'язуваних експертами завдань зводиться до двох типів: системний аналіз проектної 

пропозиції і параметричний аналіз. Системний аналіз має на меті підтвердити доцільність (або 

недоцільність) створення нового зразка техніки, оцінити його технічний рівень і економічну 

ефективність з урахуванням вимог і можливостей технічної системи більш високого рівня. 

Параметричний аналіз проектної пропозиції полягає в обґрунтуванні достовірності проектних 

параметрів і характеристик технічної системи, їх можливості бути реалізованим, важливості 

цільових завдань. 

Мета роботи полягає в розробці методологічного та програмного забезпечення 

формування та експертизи проектних технологічних пропозицій для матеріалізації складних 

технічних систем повітряних суден. 

Під процесом прийняття рішення – розуміємо процес вибору оптимального рішення 

серед альтернативних варіантів. 

Система підтримки прийняття рішень – з'єднання комплексу програмних засобів, 

імітаційних, статистичних та аналітичних моделей процесів і робіт за проектом для підготовки 

рішень по його реалізації. 

Метою інформаційної системи підтримки прийняття рішень є організація і управління 

прийняттям рішень при розробці та реалізації проектів на основі сучасних технологій обробки 

інформації. 

Структуру інтегрованої інформаційної системи підтримки прийняття рішень багато в 

чому визначає структура прийнятих в рамках організації процесів управління. Як наслідок, 

вона може бути структурована за: 

 етапами проектного циклу; 
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 функціями; 

 рівнями управління. 

На рис. 1 показаний укрупнений життєвий цикл проекту і управлінські функції, пов'язані 

з різними стадіями проекту. Для підтримки різних управлінських функцій використовується 

різна інформаційне та програмне забезпечення. На стадії виконання проекту необхідно 

забезпечити збір фактичних даних про стан робіт, оптимально представити їх для аналізу, 

забезпечити обмін інформацією та взаємодію між учасниками проекту. 
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Рис. 1. Типи програмного забезпечення для різних стадій проекту 
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Найважливішим компонентом інтегрованих інформаційних систем підтримки прийняття 

рішень є системи управління базами даних (СКБД). Їх основними функціями є підтримка 

цілісності, захищеності, архівації і синхронізації даних в умовах роботи багатьох 

користувачів. 

Авіаційна промисловість активно впроваджує передові CALS/ІПІ технології. У контексті 

концепції CALS/ІПІ технологій методи управління якістю набувають нового розвитку. 

Застосування інтегрованого інформаційного середовища забезпечує інформаційну підтримку 

та інтеграцію процесів, а відповідно і можливість використання електронних даних, створених 

в ході різних процесів підприємства, для задач управління якістю на всіх етапах життєвого 

циклу (ЖЦ) складного наукомісткого вироби (технічної системи). 

Забезпечення необхідної якості продукції є однією з цілей реалізації концепції CALS / 

ІПІ технологій, тому система управління якістю (в термінах стандартів серії ISO 9001-2000) 

відносять до базових технологій управління. 

Управління якістю в широкому сенсі необхідно розуміти, як управління процесами, 

спрямоване на забезпечення якості їх результатів. Такий підхід відповідає ідеям загального 

управління якістю, суть яких якраз і полягає в управлінні підприємством через управління 

якістю. 

З точки зору системного підходу, проектування може розглядатися як процес 

спеціальних інформаційних перетворень на основі деякого проектного стану вироби в кінцеве 

– результат проект (технологічний – інформаційний образ виробництва цього виробу) за 

допомогою механізмів і при наявності ряду обмежень (рис. 2). При проектуванні утворюють 

безліч моделей, що відрізняються складом інформаційних об'єктів, відносинами і 

властивостями. 

 

Моделі оцінювання конструкторсько-технологічних рішень в авіаційній галузі
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Рис. 2. Проект в авіаційній галузі як процес переходу системи з початкового стану в кінцевий 

і процес перетворення інформаційних моделей в ході ЖЦ 
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Результатами технологічного проектування є інформаційна модель матеріалізації 

виробу. 

Ці моделі відрізняються одна від одної складом інформаційних об'єктів, відносинами і 

властивостями вироби (СІ). Інформація про властивості виробу передається на «верхній», 

управлінський рівень, де відбувається порівняння властивостей і їх значень, сформованих на 

наступному етапі ЖЦ, з властивостями і значеннями, зафіксованими на попередньому етапі і 

є вимогами для поточного етапу. Виявлені відмінності у властивостях, позначені на схемі 

символами – Д, служать керуючими сигналами, на основі яких коригується хід основних 

процесів. 

Штриховими лініями на схемі показані впливу на процеси проектування, пов'язані з 

відхиленнями від вимог, виявленими на наступних етапах ЖЦ. Це, по суті, відображає 

використання накопичується в процесі проектування, виробництва і експлуатації виробу 

досвіду і реалізується через систему забезпечення якості. 
Штрихпунктирні лінії відображають вплив проектних (конструкторських і 

технологічних) даних на процеси створення ресурсів. 

Якість технологічного проекту складного вироби істотно впливає на якість виробленої 

продукції. Численні помилки і недоробки, які мають місце при існуючій методології 

проектування, а також втрати часу можуть бути в значній мірі скорочені, якщо при створенні 

проекту будуть використовуватися: 

 сучасні автоматизовані системи синтезу та аналізу створюваного технологічного 

проекту; бази технологічних знань і експертні системи, що дозволяють оперативно надавати 

проектувальників нової і достовірною інформацією про технологічні досягнення; 

 автоматизовані системи прийняття рішень, що дозволяють для кожного рівня і етапу 

життєвого циклу технологічного проекту оптимізувати прийняття технологічних рішень; 

 автоматизовані системи управління конфігурацією технологічного проекту; 

 автоматизовані системи контролю, управління і забезпечення технологічних рішень і 

технологічної документації; 

 системи імітаційного моделювання; 

 системи управління комунікаціями проекту. 

Надалі такі системи і підсистеми можуть бути об'єднані в єдині інформаційні системи 

автоматизованого створення технологічного проекту на основі CALS / ІПІ технологій і будуть 

фактично складовими частинами системи забезпечення якості технологічного проекту. Тобто 

для створення високоякісного технологічного проекту необхідно використовувати більш 

досконалі механізми проектування або спеціальний набір інструментів. 

Управління комунікаціями проекту – управлінська функція, спрямована на забезпечення 

своєчасного збору, генерації, розподілу і збереження необхідної проектної інформації. 

Під інформацією розуміють зібрані, оброблені і розподілені дані. Щоб бути корисною 

для прийняття рішень, інформація повинна бути надана вчасно, за призначенням і в зручній 

формі. Це вирішується використанням сучасних інформаційних технологій в рамках системи 

управління проектом. 

Комунікації і супутня їм інформація є свого роду фундаментом для забезпечення 

координації дій учасників проекту. Схема обміну інформацією всередині організації 

представлена на рис. 3. 

В якості основних споживачів інформації проекту виступають: 

 відповідальний за етап проекту для аналізу розбіжностей фактичних показників 

виконання робіт від запланованих і прийняття рішень по проекту; 

 замовник для обізнаності про хід виконання робіт проекту; 

 постачальники при виникненні потреби в матеріалах, обладнання та ін., необхідних для 

виконання робіт; 

 проектувальники, коли необхідно внести зміни до проектної документації; 

 безпосередні виконавці робіт на місцях. 
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Рис. 3. Інформаційний обмін в авіаційній галузі  

Управління комунікаціями забезпечує підтримку системи зв'язку між учасниками 

проекту, передачу управлінської та звітної інформації, спрямованої на забезпечення 

досягнення цілей проекту. Кожен учасник проекту повинен бути підготовлений до взаємодії в 

рамках проекту відповідно до його функціональних обов'язків. Функція управління 

інформаційними зв'язками включає в себе наступні процеси: 

 планування системи комунікацій – визначення інформаційних потреб учасників 

проекту (склад інформації, терміни і способи доставки); 

 збір і розподіл інформації – процеси регулярного збору і своєчасної доставки 

необхідної інформації учасникам проекту; 

 звітність про хід виконання проекту – обробка фактичних результатів стану робіт 

проекту, співвідношення з плановими і аналіз тенденцій, прогнозування; 

 документування ходу робіт – збір, обробка та організація зберігання документації по 

проекту. 

Системи збору і розподілу інформації повинні забезпечувати потреби різних видів 

комунікацій. Для цих цілей можуть використовуватися автоматизовані і неавтоматизовані 

методи збору, обробки і передачі інформації. 

Автоматизовані методи передбачають використання комп'ютерних технологій і 

сучасних засобів зв'язку для підвищення ефективності взаємодії: електронна пошта, системи 

документообігу та архівування даних. 

На рис. 4 показана принципова схема такої системи забезпечення якості технологічного 

проекту. 

 

 



20 

Процес 

технологічного 

проектування

Інформаційна 

модель виробу

Технологічний 

проект

Система 

забезпечення якості 

технологічного 

проекту

О
б

м
еж

ен
н
я

Р
ес

у
р

си

Процес 

технологічного 

проектування Множина груп 

експертів

Варіанти 

технологічного 

проекту

Єдиний інформаційний простір

САПР 

ТП

PDM

система

Процес 

призначення 

критеріїв

Множина 

груп експертів

Оцінка 

Вирішувач

ОПР

Відповідальний 

за процес

і – рівень 

проектування

Вихідна інформація

Т
е
х
н

о
л
о

гі
я
 W

o
rk

 f
lo

w

Рішення

 
 

Рис. 4. Принципова схема системи забезпечення якості  

технологічного проекту в авіаційній галузі 

 

Висновки. Отже оцінка і забезпечення якості – одне з найважливіших напрямків 

технології управління якістю в процесі життєвого циклу складних виробів (проектуванні 

повітряних суден). 
Ключову роль в процесі формування технологічного проекту займають системи 

автоматизованого проектування, системи прийняття рішень (експертні системи), системи 

управління даними. 
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В цілому процес функціонування експертної системи можна представити в такий спосіб. 

Користувач, який бажає отримати необхідну інформацію, через призначений для користувача 

інтерфейс надсилає запит до експертної системі; вирішувач, користуючись базою знань, 

генерує і видає користувачеві відповідну рекомендацію, пояснюючи хід своїх міркувань за 

допомогою підсистеми своїх пояснень. 

Особливістю технології управління якістю в рамках концепції ИПИ (CALS), як було 

зазначено вище, є можливість використання електронних даних, створених в ході різних 

процесів підприємства, для задач управління якістю. Це відноситься і до проектної стадії 

життєвого циклу складного наукомісткого вироби. 

Наявність і постійне поповнення інформаційних даних в процесі розробки технічної 

системи і розробки технологічного проекту, створюють передумови для успішного 

впровадження додаткових інструментів. Для вимірювання якості проектних рішень і 

забезпечення якості. У свою чергу, отримані за допомогою додаткових інструментів оцінки та 

забезпечення якості проектів технічних систем, а потім і самих технічних систем, істотно 

підвищують оперативність і достовірність прийнятих рішень про подальшу долю проекту або 

вироби . 

Як зазначалося раніше, система забезпечення якості технологічного проекту не повинна 

обмежуватися тільки управлінням проекту, але має забезпечувати і якість самого 

технологічного проекту. Для цих цілей пропонується в систему проектування вбудувати 

підсистему, основними елементами якої будуть: 

 система формування технологічних рішень; 

 система оцінювання технологічних рішень; 

 система прийняття рішень; 

 система забезпечення комунікацій. 

Для переходу до забезпечення якості технологічного проекту в умовах CALS/ІПІ 

технологій необхідно здійснити розробку: сучасних автоматизованих систем синтезу та 

аналізу створюваного технологічного проекту; баз технологічних знань і експертні системи, 

що дозволяють оперативно надавати проектувальників нової і достовірною інформацією про 

технологічні досягнення; автоматизованих систем прийняття рішень, що дозволяють для 

кожного рівня і етапу життєвого циклу технологічного проекту оптимізувати прийняття 

технологічних рішень; систем автоматизованого управління конфігурацією технологічного 

проекту; автоматизованих систем контролю, управління і забезпечення технологічних рішень 

і технологічної документації; автоматизованих систем імітаційного моделювання, системи 

управління комунікаціями при технологічному проектуванні. 

Отже, система забезпечення якості технологічного проекту не повинна обмежуватися 

тільки управлінням проекту, але має забезпечити і якість самого технологічного проекту. Тому 

ми поставили завдання реалізації підсистеми забезпечення якості при технологічному 

проектуванні, яка дозволить значно поліпшити якість самого технологічного проекту. Для цих 

цілей пропонується в систему технологічного проектування вбудувати підсистему системи 

забезпечення якості проекту по етапах проектування. Основними елементами такої системи 

будуть: система формування технологічних рішень; система оцінювання технологічних 

рішень; система прийняття рішень; система забезпечення комунікацій. 
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д.т.н, проф. Козлюк І.А., к.пед.н., доц. Коваленко Ю.Б. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

Опыт лидеров мировой промышленности показывает, что ключевыми факторами 

достижения эффективной и производительной организации труда являются реорганизация 

схемы прохождения информационных потоков, оптимизация организационной структуры 

предприятий и схемы управления производственными процессами. При этом формируется 

единое информационное пространство, в котором создается и поддерживается информационная 

модель изделия на протяжении его жизненного цикла. Для современного авиастроения одной из 

важных и актуальных задач является автоматизация проектирования технологических 

процессов. Решение данной задачи позволит повысить эффективность технологического 

проектирования и осуществлять технологическое планирование производственных ресурсов. 

Повышение качества разработанного комплекта технологической документации, обеспечение и 

поддержка актуального состояния исходных данных, хранение комплекта электронной 

технологической документации (ЭТД) в структурированном виде возможно при помощи систем 

автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР ТП). 

Ключевые слова: информационные системы, поддержка принятия решений, проект в 

авиационной отрасли, система автоматизированного проектирования, технологический 

процесс. 

 

Dr.Eng  Kozlyuk I.A., PhD Kovalenko Yu.B. 

DESIGNING OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF INFORMATION SYSTEM 

OF SUPPORT OF DECISION-MAKING 

 

Experience of the leaders of the world industry shows that the key factors for achieving an efficient 

and productive work organization are the reorganization of the flow of information flows, the optimization 

of the organizational structure of enterprises and the management scheme of production processes. At the 

same time, a single information space is formed in which an information model of the product is created 

and maintained throughout its life cycle. For modern aircraft building, one of the important and urgent 

tasks is the automation of the design of technological processes. The solution of this task will increase the 

efficiency of technological design and implement technological planning of production resources. 

Improving the quality of the developed set of technological documentation, providing and maintaining the 

actual state of the initial data, storing the set of electronic technological documentation in a structured 

manner is possible using the automated design of technological processes (CAD). The quality assurance 

system of a technological project should not be limited to project management, but must also ensure the 

quality of the technological project itself. Therefore, we have set the task of implementing a quality 

assurance subsystem in technological design, which will significantly improve the quality of the 

technological project itself. For these purposes, it is proposed in the technological design system to install a 

subsystem of the project quality assurance system in the design stages. The main elements of such a system 

will be: a system for the formation of technological solutions; system of estimation of technological 

decisions; decision-making system; communication system. 

Keywords: information systems, decision support, project in the aviation industry, automated design 

system, technological process. 
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Востоков А.Б. (НУБиП Украины) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ НАНОСПУТНИКОВ PLANETSCOPE ДЛЯ 

МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР 
 

В статье рассмотрено использование данных наноспутников PlanetScope, выполняющих 

съемку поверхности Земли 2-3 раза в день с пространственным разрешением 3-4 м в четырех 

спектральных диапазонах, для мониторинга состояния посевов сельскохозяйственных культур. 

Проведен сравнительный анализ изображений временнóго ряда вегетационных индексов NDVI, 

полученных по данным наноспутников PlanetScope, и вегетационных индексов (ВИ), 

рассчитанных на основе Sentinel-2. Временной ряд данных дистанционного зондирования Земли 

построен на основе многоспектральных съемок спутников в течение периода интенсивного 

нарастания вегетативной биомассы озимой пшеницы. 

По данным вегетационных индексов NDVI, рассчитанных по значениям внеатмосферного 

излучения на основе сцен PlanetScope и Sentinel-2, установлены ассоциации, которые позволяют 

свести к минимуму несоответствия кросс-сенсоров PlanetScope с данным сенсоров Sentinel-2 для 

различных условий съемки. При этом важными факторами выступают минимальные изменения 

значений NDVI, характеризующие состояние культур в связи с минимальными временными 

рамками получения данных. Это позволило разработать алгоритм автоматизированного 

перевода сырых данных временных рядов в последовательные и атмосферно скорректированные 

значения NDVI. Алгоритм позволяет использовать данные PlanetScope для создания временных 

рядов вегетационных индексов и оценки состояния посевов сельскохозяйственных культур на 

небольших площадях, в частности для фермерских хозяйств. 

Ключевые слова: PlanetScope; Sentinel-2; NDVI; наноспутники; атмосферная коррекция. 

 

Вступление. Основным ограничением эффективной оценки состояния посевов является 

задача получения и использования данных высокого пространственного и временнóго 

разрешения [1]. Современные спутниковые наблюдения обеспечивают получение таких 

данных, но имеют ряд недостатков, связанных с оптикой, полосой пропускания или 

орбитальной конфигурацией, которые ограничивают оптимальные пространственно-

временные характеристики. В ряде случаев, для получения оперативной информации 

необходимы временные рамки для оценки состояния развития и роста культур, приходится 

согласовывать получение снимков высокого пространственного разрешения, снятые при 

больших углах отклонения от надира, что приводит к значительным искажениям спектральной 

информации. Например, при использовании данных спутника Pleiades 1A (1B) приходится 

учитывать такие факторы, как полный цикл пролета по той же орбите - 26 дней.  Чем меньше 

время пролета, тем больше угол обзора (съемки) – от ±200 до ±470 [2].  

Одним из подходов, который предлагается для преодоления таких ограничений, является 

использование созвездия наноспутников, которые имеют преимущества временнóго 

пространственного разрешения и снимают территорию практически в надир [3].  

Компания Planet Labs управляет крупнейшим созвездием наноспутниковой системы, 

которая поставляет изображения в 4-х спектральных каналах с разрешением 3-4 м 2-3 раза в 

день и предоставляет возможность получения условно бесплатных данных в течение 14 дней. 

Анализ состояния вопроса и постановка проблемы. С точки зрения мониторинга 

состояния посевов своевременная и практически ежедневная информация об условиях роста 

культур имеет очень важное значение для улучшения методов управления и оптимизации 

эффективности производства за счет получения устойчивых пространственных данных [4, 5]. 

Для мониторинга и оценки состояния посевов требуется информация в ближней 

инфракрасной области (NIR), наиболее чувствительной к изменениям плотности 

растительности, и представляющей плато отражения зеленой растительности [6]. 

Нормализованный разностный индекс растительности (NDVI), разработанный Rouse и Tucker 

[7, 8] показал, что он является простым, эффективным и широко используемым индикатором 
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пространственно-временных изменений роста и продуктивности растительности [9, 10]. 

Традиционные спутниковые данные с одного источника являются дорогостоящими и 

физически ограниченными с точки зрения пространственного разрешения и частоты 

получения изображений. Например, несмотря на высокое отношение сигнал / шум, 

радиометрическую точность и характеристики отражения, 10-дневный цикл приобретения 

данных Sentinel-2 представляет существенное ограничение для получения оценки критически 

важной во времени информации об изменении состояния растительности. И это без учета 

метеорологических условий, которые часто не позволяют приобретать данные в крайне 

необходимые даты. Улучшение пространственно-временной частоты мультиспектральныхе 

данных Sentinel-2 с пространственным разрешением 10-20 м, полностью эту проблему не 

решают. Одновременные требования к очень высокому пространственному разрешению (0,4 

– 1,0 м) и частоте съемки в течение 3 - 4 дней в настоящее время обеспечиваются только путем 

целевого использования таких программируемых коммерческих мультисенсорных систем, как 

WorldView и Pleiades-1. Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с 

установленными мультиспектральными камерами для мониторинга растительности, в целом 

также не решает эту проблему, так как съемка большой территории и последующая 

предварительная и тематическая обработка требуют достаточно много времени и финансовых 

затрат. Кроме того, крайне редко необходимо получение данных с пространственным 

разрешением несколько сантиметров. Наша практика работы в течении нескольких лет с 

данными, полученными различными мультиспектральными камерами, установленными на 

БПЛА, привела к выводу о том, что эти данные целесообразно применять только не небольших 

тестовых участках, что экономически затратно. 

Основной задачей настоящего исследования является обоснование возможности и 

целесообразности использования изображений временнóго ряда PlanetScope для мониторинга 

посевов сельскохохяйственных культур. Необходимость проверки применения временного 

ряда PlanetScope для мониторинга растительности связана с тем, что недорогая конструкция 

датчиков модели CubeSat, основанная на матрицах с фильтрами Бауэра, в основном не 

соответствуют основным характеристикам спутниковых изображений, предоставляемых 

поставщиками спутниковой информации.  

Основная часть. Возможности использования данных PlanetScope для мониторинга 

растительности были исследованы на сравнении с конкретными атмосферно 

скорректированными сценами Sentinel-2, которые обеспечили динамику изменения 

вегетационного индекса NDVI, рассчитанных по значениям внеатмосферного излучения (TOA 

Reflectance). Анализ карт NDVI на основе временных рядов данных в работе рассматривается 

в качестве одного из основных показателей состояния и развития растительности в период 

интенсивного накопления биомассы. Кроме того, это позволяет свести к минимуму 

несоответствия данных отдельных сенсоров PlanetScope, полученных в различное время при 

разном влиянии атмосферных условий. 

Для исключения изменения значений NDVI, возникающих между приобретениями 

данных PlanetScope и Sentinel-2, использовались только данные, полученные в один день или 

с разницей в один день. Важной задачей было создание общих методов оперативной 

обработки данных, позволяющих переводить временные ряды необработанных изображений 

в последовательные и атмосферно скорректированные оценки NDVI PlanetScope и Sentinel-2. 

В качестве тестовых участков использовалась территория НУБиП Украины – 

производственное подразделение «Агрономическая опытная станция». Почвы на территории 

участков в значительной мере представлены лугово-черноземной карбонатной 

крупнопылевато-легкосуглинистой почвой на лессовидном суглинке (агрогруппа 121 г). 

Общая площадь участка по репрезентативности соответствует требованиям, указанным в 

работе [11]. Данные, использованные для этого исследования, были собраны в период с 6 мая 

по 02 июня 2018 года. В течение периода исследований тестовые участки представлены 

культурой озимой пшеницы с повторением многолетних норм внесения удобрений (1 вариант 
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– фон, последействие органических удобрений; 4 вариант – фон+1 NPK; 6 вариант – фон+1,5 

NPK; 11 – NPK; 12 – контроль без удобрений), (рис.1).  

 
 

 

 

Спутниковые данные. В данном исследовании использовались изображения Planet Scope 

и Sentinel-2. Характеристики условий съемки и спектральных каналов представлены в табл. 

1, 2. 

Таблица 1 

Используемые в исследовании данные PlanetScope и Sentinel-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Характеристика спектральных каналов PlanetScope и Sentinel-2 [15] 

 

Спектральный 

канал 

PlanetScope Sentinel-2 

Среднее 

значение (нм) 

Ширина 

(нм) 

Среднее 

значение (нм) 

Ширина 

(нм) 

Голубой 485 60 490 65 

Зеленый 545 90 560 35 

Красный 630 80 665 30 

Ближний 

инфракрасный  

820 80 842 115 

 

Дата 

съемки 

PlanetScope  Sentinel-2 

Время 

съемки 

Угол стояния 

Солнца (град) 

Время 

съемки 

Угол стояния 

Солнца (град.) 

05.06 08.24.02 51.8 09:05.52 55.70 

05.08 - - 09:04:48 55.74 

05.10 08:08:32 51.2 -  

05.11  - 09:05:56 57.03 

05.12 08:23:23 53.1 09:05:20 57.03 

05.23 - - 09:04:20 59.15 

05.24 08:24:08 55.6 -  

05.26 - - 09:03:27 60.20 

05.28 08:25:05 56.2 08:28:58 59.91 

06.02 08:24:58 56.8 09:05:40 60.55 

Рис. 1. Площадь исследований, состоящая из 12 участков, 

снимок Parrot Sequoia  



27 

В исследованиях использованы изображения PlanetScope, которые поставляются в 

форматах «AnalyticMS.tif» и «AnalyticMS_SR.tif».  

В связи с тем, что исходные данные PlanetScope поставляются в сжатом формате LZW, 

изображения сначала были преобразованы в формат .img (рис. 2). Далее снимки Planet Scope 

переведены во внеатмосферное излучение на сенсоре TOA (Top of Atmosphere Radiances). 

Алгоритм для осуществления калибровки снимков и расчета NDVI выполнен на языке 

программирования Python.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.: а) исходные (20180504_082455_1027_3B_AnalyticMS.tif) данные; 

б) импортированные в формат .img (20180504_082455_1027_3B.img) данные Planet 

Scope на территорию исследований 

 

Расчеты выполнены по формуле [16]:  

𝑇𝑂𝐴(𝑖) = 0.01 ∗ 𝐷𝑁(𝑖) ∗ 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡(𝑖),                                   (1) 

где ТОА(i) – значение излучения на сенсоре спутника, DN(i) – цифровые значения 

канала, reflectanceCoefficient(i) – коэффициент отражения (поставляется в метаданных), 0,01 – 

радиометрический масштабный коэффициент.  

В исследованиях использованы изображения спектральных каналов Sentinel-2, по 

которым выполнен расчет индекса NDVI [7, 8]. Выбор индекса обоснован тем, что полученные 

данные представлены в период интенсивного развития наземной биомассы растений и данный 

индекс имеет высокую эффективность. Расчеты выполнены по формуле: 

𝑇𝑂𝐴𝑠 =
0.01∗𝐶𝑁(𝑖,𝑗)∗𝜋𝑑2

𝐸𝑆𝑈𝑁∗cos(90−𝜃)
,                                                                     (2), 

где TOAs – отраженное от поверхности излучение на входе сенсора (W/m²*sr*μm); 

CN(I,j) – цифровое значение пикселя изображения; π = 3,14; d – расстояние Земля-Солнце; 

ESUN – солнечное излучение на границе атмосферы для i-спектрального канала; θ – угол 

стояния Солнца в момент съемки. 

Для сравнения результатов спектрального отражения был построен временной ряд 

значений индекса NDVI по данным PlanetScope и Sentinel-2. Для соответствия сравнения 

данных выполнено преобразование пространственного разрешения данных.  Использование 

индекса NDVI обосновано тем, что полученные данные представлены в период интенсивного 

развития наземной биомассы растений и данный индекс имеет высокую эффективность [12] 

(рис. 3, 4). 

Рис. 3. Величина вегетационного индекса NDVI в зависимости от даты съемки и варианта 

опыта по данным PlanetScope 

b 

a 
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Среднее значение вегетационного индекса NDVI и стандартное отклонение для данных 

PlanetScope и Sentinel-2 изображены на рис. 5. По данным описательной статистики 

стандартное отклонение величины вегетационного индекса от среднего составило 0,08 для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PlanetScope и 0,10 для Sentinel-2, минимальное и максимальное значение - 0,38-0,71 и 0,46-

0,81 соответственно, коэффициент варьирования для значений индекса был достаточно высок 

и составил 14,5 и 14,7%. Полученные данные свидетельствуют, что применение в 

исследовании упрощенных методов калибровки в целом способствует их использованию для 

мониторинга посевов сельскохозяйственных культур, но не обеспечивает возможности точной 

оценки состояния по фазам роста и развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Графическое изображение элементов описательной статистики  

для вегетационных индексов 

 

В исследовании показано, что для преодоления ограничения данных PlanetScope, 

обусловленных использованием матриц с фильтрами Бауэра, по данным Sentinel-2, достаточно 

эффективен. Предсказуемость NDVI была лучше, когда данные Sentinel-2 получены 

одновременно или с разницей в 1-2 дня с данными PlanetScope. Изображения NDVI по данным 

PlanetScope были объединены с разрешением Sentinel-2 для последовательного сопоставления 

по пикселям. Несмотря на то, что были предприняты меры для обеспечения точной 

совместной регистрации изображений на основе сдвига пикселей и сопоставления колонок и 

строк, различия между агрегацией пикселей и методом передискретизации кубической 

Рис. 4. Величина вегетационного индекса NDVI в зависимости от даты 

съемки и варианта опыта по данным Sentinel-2 
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свертки Sentinel-2, вероятно, повлияли на сопоставимость результатов, особенно на границах 

участков. В результате точность предсказания была оценена по наиболее результативному 

большинству (т. е. 80%) данных. На уровни точности могут влиять количество дней между 

приобретением PlanetScope, изображением Sentinel-2 и расчетом NDVI, используемым для 

проверки прогнозов. Очевидно, что данная связь не является универсальной, и будет зависеть 

от временных и пространственно изменяющихся характеристик поверхности. Можно 

предположить, что рассмотренный подход применим к различным условиям и 

характеристикам окружающей среды или поверхности, и будет мало влиять на 

производительность алгоритма. 

Выводы. Созвездие спутников PlanetScope позволяет получать достаточно достоверную 

информацию для мониторинга поверхности. 

Сравнение значений NDVI, рассчитанных по атмосферно скоректированнм данным 

PlanetScope и Sentinel-2, позволяет их использовать для создания временных рядов оценки 

состояния сельскохозяйственных культур на больших территориях.  Предложенный подход 

использования данных спутников Planet и Sentinel-2 делает его масштабируемым и 

воспроизводим для других регионов исследований. Предлагаемый подход может быть 

применен как дополнительный инструмент, позволяющий сократить финансовые и временные 

ресурсы при использовании данных бесплатных и коммерческих спутников, а также данных 

БПЛА, для решения задач мониторинга состояния посевов.  
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 д.т.н., доц. Кохан С.С., с.н.с. Востоков А.Б. 

ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ НАНОСУПУТНИКІВ PLANETSCOPE ДЛЯ МОНІТОРИНГУ 

СТАНУ ПОСІВІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

 

В статті розглянуто використання  даних наносупутників PlanetScope, що виконують 

зйомку поверхні Землі 2-3 рази на день з просторовим розрізненням 3-4 м у чотирьох спектральних 

діапазонах, для моніторингу стану посівів сільськогосподарських культур. Здійснено порівняльний 

аналіз зображень часового ряду вегетаційних індексів NDVI, одержаних за даними  

наносупутників PlanetScope, та вегетаційних індексів (ВІ), одержаних на основі Sentinel-2. 

Часовий ряд даних дистанційного зондування Землі сформований на основі  багатоспектральних 

зйомок супутників впродовж періоду інтенсивного наростання вегетативної біомаси озимої 

пшениці.  

За даними вегетаційних індексів NDVI, розрахованих за значеннями позаатмосферного 

випромінювання на основі  сцен PlanetScope і Sentinel-2, встановлені асоціації, які  дозволяють 

звести до мінімуму невідповідності крос-сенсорів PlanetScope з даними сенсорів Sentinel-2 для 

різних умов зйомки. При цьому важливими чинниками виступають мінімальні зміни значень 

NDVI, що характеризують стан культур, у зв'язку з мінімальними часовими рамками одержання 

даних. Це дозволяє розробити алгоритм автоматизованого переведення сирих даних часових рядів 

у послідовні й атмосферно скориговані значення  NDVI. Алгоритм  дозволяє використовувати дані 

PlanetScope для створення часових рядів вегетаційних індексів та оцінки стану посівів 

сільськогосподарських культур на невеликих за площею ділянках, зокрема для фермерських 

господарств.  

Ключові слова: PlanetScope; Sentinel-2; NDVI; наносупутники; атмосферна корекція. 
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Prof. Kokhan S.S., Vostokov A.B.  

THE USE OF PLANETSCOPE NANOSATELLITE DATA FOR MONITORING STATUS OF 

AGRICULTURAL CROPS  

 

The article discusses the use of data from PlanetScope nanosatellites, which provide obtaining images 

of the Earth's surface 2-3 times a day with a spatial resolution of 3-4 m in four spectral bands, for 

monitoring crop status. A comparative analysis of NDVI vegetation indices time series obtained from the 

data of PlanetScope nanosatellites and vegetation indices (VI) based on Sentinel-2 has been carried out. 

The time series remote sensing data is performed using multispectral satellite images obtained during the 

period of intensive growth of vegetative biomass of winter wheat. 

According to the values of NDVI vegetation indices, calculated from the non-atmospheric radiation 

based on PlanetScope and Sentinel-2 scenes, associations have been established to minimize the mismatch 

of PlanetScope cross-sensors with Sentinel-2 sensor data for different conditions of image acquisition. At 

the same time, important indicators are the minimum changes in the NDVI values that characterize the 

crop status due to the minimum period for obtaining data. This allows developing algorithm of automated 

recalculation of raw data of time series in coherent and atmospherically corrected NDVI values. The 

algorithm allows using PlanetScope data to create time series data and assess the status of crops within 

small-scale areas, especially for farms.  

Keywords: PlanetScope; Sentinel-2; NDVI; nanosatellites; atmospheric correction. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ЩОДО ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ В ПРОЦЕСІ АНАЛІЗУ АНГЛОМОВНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

Досліджено методи машинного навчання для оцінювання емоційної забарвленості текстів 

англомовних засобів масової інформації. Розглянуто такі методи як наївний метод Байєса, 

логістична регресія, штучні нейронні мережі. Визначені їх переваги і недоліки щодо використання 

у вказаній задачі. Так, незважаючи на швидке навчання, Наївний Байєсівський класифікатор, через 

неможливість знаходження імовірностей значень при класифікації, не є оптимальним 

алгоритмом для оцінювання емоційної забарвленості англомовних текстів ЗМІ і не може бути 

достатньо продуктивним. Метод логістичної регресії, у свою чергу, передбачає вивчення 

квадратичних зв’язків для виконання задачі аналізу емоційної забарвленості англомовних текстів 

ЗМІ, що збільшить як кількість вхідних параметрів, так і час навчання алгоритму. В ході 

дослідження надано перевагу методу Штучної нейронної мережі, алгоритми якого дають 

можливість вивчати найрізноманітніші взаємозв’язки між даними, при цьому не потребуючи 

значних витрат часу на роботу алгоритму. Аналіз роботи алгоритмів досліджених у статті 

методів машинного навчання проводився за допомогою методів метрики точності, дерева рішень, 

AUC-ROC та F-міра.   

Ключові слова: інформаційно-аналітична діяльність, засоби масової інформації, машинне 

навчання, класифікація, функція, алгоритм, нейронна мережа. 

 

Вступ і постановка проблеми. Виклики сучасного інформаційного середовища 

сприяють розвитку інформаційно-аналітичної діяльності (ІАД), зумовлюючи потребує в 

удосконаленні обробки даних та в об’єктивізації висновків. Важливим для проведення ІАД є 

оперативний і поглиблений аналіз іншомовних інформаційних масивів, зокрема текстових 

повідомлень англомовних засобів масової інформації (ЗМІ).  

Один зі шляхів досягнення цього – автоматизація процесу багатовимірної аналітичної 

обробки повідомлень ЗМІ, що включає інтеграцію процесу обробки даних і динамічної 

актуалізації вихідних умов у складі системи обробки інформаційного потоку. Для аналізу 

інформаційного контенту і прогнозування його розвитку в Інтернет-просторі у [1,2] 

запропоновано інструментарій, що поєднує пошук релевантних джерел, аналіз вибраного 

контенту, прогноз його розвитку, і складається з математичних методик та технологічних 

компонувань даних у єдиний профіль для конкретної галузі за напрямом застосування. Також, 

досліджено комплексні методи розпізнавання фонетичного, синтаксичного і семантичного 

впливів інформаційних ресурсів на підсвідомість людини на основі технології аналізу 

фонетичної структури текстів, встановлення позитивного і негативного впливу окремих слів 

за їх звукокольоровими характеристиками [3], в інтересах розробки технологій інформаційної 

протидії. Інші напрацювання включають аналіз тексту шляхом визначення змістовних ознак 

його контенту і їх взаємозв’язків із завданнями ІАД [4].   

Разом з цим, важливе місце у системі аналізу інформаційного потоку займає не лише 

розпізнавання змісту текстів, а й оцінювання їх емоційної забарвленості. Зокрема, інтерес 

представляє визначення методами машинного навчання емоційної забарвленості фрагменту 

тексту не лише за окремими словами, а за словосполученнями й цілими фразами. Щодо мови, 

значною поширеністю у світі відрізняється англійська мова, що є важливим чинником впливу 

на суспільну думку.   

Тому метою і основним змістом статті є визначити найбільш оптимальний метод 

машинного навчання серед розглянутих для оцінювання емоційної забарвленості текстів 

англомовних ЗМІ.  
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Викладення основного матеріалу. Для вирішення цього завдання вивчались методи 

машинного навчання і їх властивості щодо опрацювання англомовних текстів. Набір для 

навчання класифікатора включає близько 1000 текстів з політично-спрямованих видань, 

розміщених в Інтернет, таких як The Guardian, The BBC, The Telegraph, Euronews, France24, 

Deutschewelle, TASS, Bloomberg, The CNN та ін.  

В ході дослідження були розглянуті наступні методи машинного навчання для 

опрацювання текстів англомовних ЗМІ, з визначенням їх переваг та недоліків:    

- наївний метод Байєса;   

- метод логістичної регресії; 

- метод штучної нейронної мережі.   

Наївний метод Байєса. Першим методом машинного навчання, що розглядався, є 

наївний метод Байєса (наївний байєсівський класифікатор (НБК)).   

Наївний байєсівський класифікатор (НБК) визначається двома способами. Перший – це 

поліноміальний метод Байеса, другий – це багатовимірна модель Бернуллі.  

Поліноміальний метод Байеса або поліноміальна модель Naïve Bayes (NB), є 

імовірнісним методом навчання. Ця модель генерує один термін зі словника в кожній позиції 

документа.   

Багатовимірна модель Бернуллі або модель Бернуллі, є альтернативою поліноміальній 

моделі. Вона еквівалентна незалежній бінарній моделі, яка генерує індикатор для кожного 

терміна словника: цифра 1 вказує на наявність терміна в документі, 0 вказує на його 

відсутність. Модель Бернуллі має ту ж часову складність, як і поліноміальна модель.   

Різні породжувальні моделі передбачають різні стратегії оцінки та різні правила 

класифікації. Модель Бернуллі оцінює P(t/d) як частку документів класу C, які містять терм t. 

На відміну від нього, поліноміальна модель оцінює P(t/с) у вигляді частки лексем або частки 

позицій в документах класу C, які містять термін t. 

На етапі класифікації тестового документу модель Бернуллі використовує двійкову 

інформацію про входження, ігноруючи кількість входжень, в той час як поліноміальна модель 

продовжує відслідковувати кількаразові входження. В результаті, модель Бернуллі, як 

правило, робить багато помилок при класифікації довгих документів.  

Моделі також відрізняються у тому, як терми, котрі відсутні в документі, 

використовуються в класифікації. Вони не впливають на рішення класифікатора у 

поліноміальній моделі. Але у моделі Бернуллі імовірність невходження буде враховуватись 

при підрахунку P(с|d), оскільки модель Бернуллі моделює відсутність термів явно.   

Основними перевагами НБК є:  

- простота реалізації. 

- швидкий процес навчання. Обчислювальна складність навчання O(|V|).  

- не дивлячись на те, що припущення про незалежність класифікаційних ознак не є 

вірним в природній мові (значення слова залежать від контексту) НБК часто показує хороші 

результати при класифікації текстів.   

Разом з цим, розглянутий метод має недоліки, які не дозволяють його використовувати 

у виконанні завдань оцінювання емоційної забарвленості інформаційного потоку з 

англомовних текстів ЗМІ. Адже, оскільки слова у природній мові не є незалежними, 

незважаючи на швидке навчання, НБК не є оптимальним алгоритмом для оцінювання 

емоційного забарвлення англомовних текстів ЗМІ, і не може бути достатньо продуктивним. 

Серед його основних недоліків – значення, які повертаються при класифікації, не можна 

трактувати, як імовірності, і це не дає можливості відповісти на питання, з якою часткою 

впевненості визначений клас [5].   

Метод логістичної регресії. Наступним методом оцінювання текстів було розглянуто 

логістичну регресію. Це метод побудови лінійного класифікатору, який дозволяє оцінювати 

апостеріорні вірогідності належності об’єктів до класів. Так, якщо об’єкти описуються 
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числовими ознаками :jf njRX ,...,1,   – тоді простір ознакових описів об’єктів є nRX  , 

а  Y  – кінцева множина номерів (імен, міток) класів.   

Навчальна вибірка задається парами “об’єкт”, “відповідь”.  

 ),(),...,( 11 mm
m yxyxX  . 

Припускаючи, що  1,1 Y , в логістичній регресії будується лінійний алгоритм 

класифікації  YX : виду   

  wxsignwxjf
n

j
jwsignwx ,0)(

1

, )( 



  , 

де jw  – вага j-ї ознаки, 0w  – поріг прийняття рішення.  

 nwwww ,,...10  – вектор ваг, wx,  – скалярний добуток ознакового опису об’єкту 

на вектор ваг. Задача навчання лінійного класифікатору полягає у тому, щоб за вибіркою mX  

налаштувати вектор ваг w . В логістичній регресії для цього вирішується задача мінімізації 

емпіричного ризику з функцією втрат спеціального виду. Після того, як рішення знайдено, 

стає можливим не лише вираховувати класифікацію для довільного об’єкту, але й оцінювати 

апостеріорні вірогідності його належності до класів [5, 6].  

Дослідження методу логістичної регресії для оцінювання емоційної забарвленості 

інформаційного потоку англомовних текстів ЗМІ показало неможливість його використання 

для даної задачі. Внаслідок того, що цей метод вивчає лінійні взаємозв’язки між даними та 

результатом, а для вказаної задачі оцінювання текстів необхідно вивчати квадратичні зв’язки 

– кількість вхідних параметрів потрібно було б збільшити в квадратичне число разів. Тобто 

для вивчення квадратичного взаємозв’язку необхідно 10000 вхідних параметрів (кількість 

лексичних одиниць у тренувальному корпусі текстів) перетворити у 100000000 вхідних 

параметрів, що значно затягне тренування алгоритму. 

Метод штучної нейронної мережі. В ході дослідження було встановлено, що для 

виконання завдань оцінювання емоційної забарвленості англомовних текстів доцільно 

використовувати підхід, який базується на методі Штучної нейронної мережі (ШНМ). Це 

математична модель та її програмне і апаратне застосування, побудовані за принципом 

організації та функціонування біологічних нейронних мереж – мереж нервових клітин живого 

організму [7, 8]. 

Алгоритм машинного навчання, покладений в основу роботи нейронної мережі, 

реалізований шляхом комбінування штучних нейронів (перцептронів), завдяки чому він може 

вирішувати важкі та комплексні задачі навчання зі вчителем, без вчителя, та навчання з 

підтримкою. Структура нейронної мережі може бути найрізноманітнішою, але її мінімальною 

одиницею є штучний нейрон.  

Штучний нейрон має дві функції: суматорну та активаційну [9].   

Суматорна ( z ) – являє собою добуток вхідного вектору або вихідних даних попереднього 

шару нейронної мережі на вагу перцептрону. Також до результату векторно додається 

коефіцієнт зміщення. Вага та коефіцієнт зміщення – це параметри нейронної мережі, які 

змінюються від ітерації до ітерації, і таким чином алгоритм доходить до свого глобального 

мінімуму. 

Активаційна (a) – функція, що застосовується до результату суматорної функції і 

використовується для того, щоб проектувати результат на нелінійний простір. Таким чином, 

алгоритм може навчати різноманітні взаємозв’язки даних, а не тільки лінійні. Зазвичай 

активаційна функція може набувати наступних значень.  

 

1. ReLU (Rectified linear unit) = max(0, z)  [10];       
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2. Sigmoid = 
 ze_1

1


  [11]; 

3. Tanh =   
 zz

zz

ee

ee







   [12];   

4. Linear  = z .    

 

В ході вивчення особливостей методів машинного навчання установлено, що найбільш 

використовуваною та результативною для виконання задачі є активаційна функція ReLU, вона 

і була застосована в більшості шарів нейронної мережі у нашому дослідженні. Сигмоїдна 

функція часто використовується в якості останньої активаційної функції, оскільки вона 

проектує результат на відрізок (0,1), та може інтерпретуватись, як імовірність виникнення 

події [9].  

Комбінація таких штучних нейронів організує нейронну мережу, що здатна вивчати 

найбільш комплексні задачі. В результаті роботи алгоритму, ми отримуємо вихідний вектор, 

який і є індикатором точності роботи алгоритму, адже саме його зрівнюють з вектором 

істинних значень. 

За різницею вихідного вектору та вектору істинних значень обчислюється функція втрат, 

яка є індикатором того, на скільки необхідно змінити параметри алгоритму, тобто ваги та 

коефіцієнти зміщення, що алгоритм працював краще. Зазвичай використовуються наступні 

функції втрат.  

1. Середньоквадратична помилка:  

 2
1

zy
n

  , 

де y – вектор істинних значень,  

z – вихідний вектор алгоритму,  

n – потужність вектору, або кількість елементів в векторі [13]. 

2. Логістична помилка, або ентропія: 

   zy log   [14]. 

Середньоквадратична помилка використовується для задач регресії, тобто задачі 

прогнозування числа на нескінченному проміжку.  Логістична помилка використовується для 

задач класифікації, тобто прогнозування на обмеженій кількості відповідей. Оскільки задача 

прогнозування емоції тексту, з обмеженою кількістю емоцій,  – це задача класифікації, у задачі 

використовувалась логістична функція помилки.   

Для того щоб оптимізувати роботу алгоритму, необхідно правильно змінювати 

параметри. Для цього слід використовувати алгоритм оптимізації: найбільш результативним 

та популярним з таких алгоритмів є градієнтний спуск [9]:  
  0)0()1( xFxx  , 

де γ  –  швидкість навчання,  

F   –  градієнт функціоналу помилки.  

Таким чином, параметри алгоритму змінюються відносно попередніх значень з 

урахуванням похідної функції втрат. Але дані значення можливо враховувати тільки для 

параметрів останнього шару нейронної мережі. Оскільки алгоритм є композицією функцій, ми 

можемо використати ланцюгове правило [15]:  

 gf  '  =    ggf  . 

Отже, за допомогою композиції елементарних функцій, з урахуванням функції помилки 

та поширенням цієї помилки через всю нейронну мережу, ми знаходимо оптимальні значення 

параметрів і алгоритм набуває здатності прогнозувати правильні значення для заданих вхідних 

векторів.   
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Окрім зазначеного вище, для оцінювання емоційної забарвленості англомовних текстів 

новин можна використовувати архітектуру рекурентних нейронних мереж (РНМ). Для цього 

пропонується використання такого методу ШНМ як Довга короткочасна пам'ять – ДКЧП. Це 

архітектура рекурентних нейронних мереж – РНМ, яка завдяки відносній нечутливості до 

довжини прогалин дає ДКЧП перевагу в численних застосуваннях над альтернативними РНМ, 

прихованими марковськими моделями та іншими методами навчання послідовностей [7, 9, 16, 

17].   

Отже, за допомогою композиції елементарних функцій, з урахуванням функції помилки 

та поширенням цієї функції через всю нейронну мережу, знаходяться оптимальні значення 

параметрів і алгоритм набуває здатності прогнозувати правильні значення для заданих вхідних 

векторів.   

Слід зазначити, що аналіз роботи алгоритмів методів машинного навчання, досліджених 

у статті, проводився за допомогою методів метрики точності, дерева рішень, AUC-ROC та F-

міри [18-20].  

Висновки. Результати даного дослідження дають можливість вибрати оптимальний 

метод машинного навчання для аналізу новин англомовних ЗМІ, та виходячи з їх 

властивостей, визначати доцільність їх використання у низці завдань.  

Результати, отримані в ході дослідження, свідчать про обмежену придатність більшості 

з розглянутих методів машинного навчання для визначення емоційної забарвленості текстів 

англомовних новин за напрямом даного дослідження. Так, аналіз методу НБК та перевірка 

його роботи за методами метрики точності тощо показав, що він не дає можливості встановити 

імовірність присутності визначеної емоції у кожному оцінюваному фрагменті. Аналіз методу 

логістичної регресії за вказаними вище методами в ході перевірки можливості використання 

за даним напрямом також показав низьку результативність, оскільки через необхідність 

вивчати квадратичні зв’язки в аналізі даного виду кількість вхідних параметрів потрібно було 

б збільшити в квадратичне число разів, що значно затягне навчання алгоритму.    

Найбільш відповідним методом для оцінювання емоційного компоненту текстів 

англомовних новин, єдиним з методів машинного навчання, вивчених у даному дослідженні, 

є метод ШНМ. Зокрема, дієвими показали себе його складові: РНМ і ДКЧП. Результативною 

показала себе активаційна функція ReLU, що була використана у даному дослідженні в 

більшості шарів нейронної мережі. У якості останньої активаційної функції часто 

використовувалась сигмоїдна функція, яка при класифікації даних по відповідності певним 

емоціям у тексті дає можливість встановлювати імовірність приналежності до певного класу, 

проектуючи результат на відрізок (0,1), та інтерпретуючись як імовірність виникнення події. 

Переваги використання нейронних мереж, методу LSTM та функції ReLU дають можливість 

вивчати найрізноманітніші взаємозв’язки між даними, без необхідності значних витрат часу 

на роботу алгоритму.   

Отримані висновки свідчать про важливість подальших досліджень за цим напрямом та 

пошуку нових можливостей, які дозволять поєднати обрані методи з іншими параметрами 

аналізу інформації. Результати наступних досліджень повинні бути враховані для інтеграції в 

систему діяльності інформаційно-аналітичних підрозділів.   
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к.т.н. Бабіч О.М., Дух Д.І., Глухова А.С. 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ АНАЛИЗА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ   

 

Исследованы методы машинного обучения для оценивания эмоциональной окраски текстов 

англоязычных средств массовой информации. Рассмотренны такие методы как наивный метод 

Байеса, логистическая регрессия, исскусственные нейронные сети. Определены их преимущества 

и недостатки относительно использования в указанной задаче. Так, несмотря на быстрое 

обучение, Наивный Байесовский классификатор в силу невозможности нахождения 

вероятностей значений при классификации, не является оптимальным алгоритмом для 

оценивания эмоциональной окраски англоязычных текстов СМИ и не может быть достаточно 

продуктивным. Метод логистической регрессии, в свою очередь, предусматривает изучение 

квадратических связей для выполнения задачи анализа эмоциональной окраски англоязычных 

текстов СМИ, что увеличит как количество параметров на входе, так и время обучения 

алгоритма. В ходе исследования преимущество отдано методу Искусственной нейронной сети, 
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алгоритмы которого дают возможность изучать разнообразные взаимосвязи между данными, 

при этом без необходимости в значительных временных затратах на работу алгоритма. Анализ 

работы алгоритмов рассмотренных в статье методов машинного обучения проводился с 

помощью методов метрики точності, дерева решений, AUC-ROC и F-мера.  

Ключевые слова: информационно-аналитическая деятельность, машинное обучение, 

средства массовой информации, классификация, функция, алгоритм, нейронная сеть. 
 

 

Ph.D. Babich O.M., Dukh D.I., Gluhova A.S.  

THE FEATURES OF MACHINE LEARNING METHODS IN REGARD TO THEIR EXERCISE IN 

THE PROCEDURE OF ENGLISH LANGUAGE SOURCES ANALYSIS 

 

The modern information and analytical activity needs enhancement of data processing technology 

and impartial outputs. Dynamic and in-depth analysis of foreign language information array, in particular 

texts of English-language mass-media, is important for this activity performing. To analyze the 

informational stream, it is essential to evaluate the emotional coloring of text, not only to discern its content. 

Simultaneously, the text fragment should be evaluated not only by the separate words but also by the word 

combinations and entire phrases. Respectively, the research mission is to find the most optimal method for 

the emotional colouring evaluation of English mass media texts, among examined ones in this paper.    

For this purpose, several Methods of machine learning are examined to evaluate emotional colouring 

of texts of English-written mass-media. Such methods as Naïve Bayes, Linear regression and Artificial 

neural network are considered. Their advantages and disadvantages are viewed to be exploited in the 

mentioned task. At this point Naïve Bayes classifier is not the proper algorithm for emotional colouring 

evaluation due to impossibility of finding probability of value. So it сan`t be productive enough despite a 

rapid learning process. The Logistic regression method, in its turn, provides quadratic relations study to 

implement the task of emotional colouring analysis of English-written mass-media texts. This entails both 

entrance characteristics quantity and an algorithm learning time. The research ascertained that the 

technique of Artificial neural network is the most preferable out of viewed ones. Among them the algorithms 

of Gradient descent, the Recurrent neural network and the technique of Long short term memory are 

effective. The ANN algorithms make possible to study the vast scope of links between data, simultaneously 

without wasting much time for algorithm work. The defined techniques employment is able to enhance the 

outcome of the English language mass media texts analysis. Performance of machine-learning methods 

was analysed with the metrics of precision, AUC-ROC, F1 score and decision tree.  

Keywords: information and analytical activity, mass media, machine learning, classification, 

function, algorithm, neural network.    
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ІНТЕГРАЛЬНИЙ КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ МЕТОДІВ ТЕСТУВАННЯ 

ДОДАТКІВ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ 

 
У статті запропоновано підхід до визначення інтегрального критерію оцінки методів 

тестування додатків для мобільних пристроїв. 

Проведений аналіз процесу розробки додатків для мобільних пристроїв дозволяє виділити 

наступні особливості: процес розробки розглянутих додатків швидкоплинний, загальна 

тривалість проектів по впровадженню програми - не більше одного року; розробка відбувається 

по ітеративній схемі, тому вимагає оптимізації інтегрованих процесів функціонального 

тестування по часовому параметру; розробка високорівневого прототипу додатка з подальшою 

генерацією тестових сценаріїв, імовірно, дозволить оптимізувати процес впровадження додатків. 

В ітеративній схемі, в процесі розробки додатків для мобільних пристроїв, додаток надходить на 

тестування на системній стадії, минаючи процеси модульного та інтеграційного тестування. 

Таким чином, процес функціонального тестування зводиться до перевірки функціональності 

програми на рівні призначеного для користувача інтерфейсу. Критерій ефективності моделі 

генерації тестів в рамках загального процесу розробки програмного забезпечення дозволяє оцінити 

можливість задавати очікувані параметри станів розширеного кінцевого автомата, що 

подаються на вхід алгоритму генерації. За заданим значенням алгоритм зможе згенерувати 

кроки, призначені для перевірки відповідності поточного стану програми очікуваному стану, 

відповідно заданим параметрам. Виходячи з проведеного дослідження, можна зробити наступні 

висновки щодо методів тестування додатка для мобільних пристроїв: ефективність методу 

тестування додатка для мобільних пристроїв безпосередньо залежить від кількості ітерацій 

розробки, тому оптимізація методів тестування за часом зводиться до автоматизації процесів 

створення тестових сценаріїв і автоматизації їх виконання; найбільшу ефективність надає 

метод тестування на основі прототипів, при цьому тестові сценарії для тестування додатка 

для мобільних пристроїв генеруються з побудованого прототипу; необхідно мати можливість 

генерувати тестові сценарії таким чином, щоб використовувати їх в програмному методі 

автоматизації тестування з найменшими доопрацюваннями.  

Ключові слова: інтегральний критерій, мобільні пристрої, моделі, методи тестування, 

генерації тестів, метод, алгоритм, тестові сценарії, прототип. 

 

Вступ. Процес розробки додатків для мобільних пристроїв являє собою ітеративну 

схему, її застосування доцільно в проектах розробки додатка для мобільних пристроїв 

загальною тривалістю до одного року. Особливість ітеративної схеми полягає в прискореному 

просуванні до готового продукту внаслідок кількох ітерацій повного циклу розробки (рис. 1).  

В результаті визначення функціональних вимог починається цикл з декількох етапів 

розробки готових альфа-версій продукту. На кожному етапі відбувається повна збірка додатка, 

системне тестування нового функціоналу і етап регресійного тестування. Після кількох 

ітерацій приймається рішення, що подальше доопрацювання додатка не є доцільним і 

відбувається вихід з циклу з додатком, готовим до випуску. Процес визначення вимог вимагає 

попереднього аналізу цільової аудиторії і ринку аналогічної продукції. Можливі кілька 

варіантів визначення бізнес-вимог до продукту:  «мозковий штурм» за участю всіх залучених 

до процесу розробки людей;  зустрічі із замовником і формування високорівневих вимог. 

Основна особливість отриманих вимог - високий рівень абстракції. Вимоги повинні бути 

зрозумілі будь-якій людині, залученій в процес розробки, і не повинні залежати від конкретної 

технології розробки. Існує кілька способів подання і зберігання бізнесі вимог:  

- набір шаблонів - паперових або електронних. Кожен шаблон описує певну частину 

програми. Шаблони статичні і ніяк не взаємодіють між собою. Очевидні плюси шаблонів - їх 
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швидка розробка і наочність. Шаблони можна розробити таким чином, щоб вони дуже точно 

описували призначений для користувача інтерфейс продукту, що розробляється;  

- модель додатка, написана на формальній мові. Для розробки формальних моделей 

необхідне знання відповідних інструментів моделювання, наприклад, UniTESK. Подібні 

формальні моделі дозволяють точно описувати внутрішню структуру програми, наприклад, 

ООП класи. Також формальні моделі дозволяють генерувати функціональні специфікації та 

тестові сценарії на основі побудованих моделей. Тестові сценарії, що генеруються, можуть 

застосовуватися для тестування методом «білого ящика», оскільки формальна модель описує 

внутрішню структуру програми. Такі моделі не дозволяють «побачити» готовий додаток, 

оскільки описують тільки функціонал, але не призначений для користувача інтерфейс;  

 

 
Рис. 1. Ітеративна схема розробки додатка для мобільних пристроїв 

 

- модель додатка, створена за допомогою спеціальних інструментів прототипіювання 

інтерфейса для користувача. Прототипи дозволяють точно описати поведінку додатка на 

системному рівні, тобто інтерфейс для користувача. При цьому прототипи ніяк не описують 

внутрішню структуру програми. Прототипи дозволяють генерувати функціональні 

специфікації та тестові сценарії, придатні для тестування методом «чорного ящика».  

Постановка задачі. Проведений аналіз процесу розробки додатка для мобільних 

пристроїв дозволяє виділити наступні особливості: процес розробки розглянутих додатків 

швидкоплинний, загальна тривалість проектів по впровадженню програми - не більше одного 

року; розробка відбувається по ітеративній схемі, тому вимагає оптимізації інтегрованих 

процесів функціонального тестування за часовим параметром; розробка високорівневого 

прототипу додатка з подальшою генерацією тестових сценаріїв, імовірно, дозволить 

оптимізувати процес впровадження додатків. 

Основна частина. В ітеративній схемі, в процесі розробки додатків для мобільних 

пристроїв, додаток надходить на тестування на системній стадії, минаючи процеси 

модульного і інтеграційного тестування. Таким чином, процес функціонального тестування 

зводиться до перевірки функціональності програми на рівні призначеного для користувача 

інтерфейсу. У загальному випадку взаємодія користувача з додатком відбувається за 

наступною схемою:  

1. Користувач бачить на екрані мобільного пристрою деякий «вид» додатка. Цей вид 

містить елементи призначеного для користувача інтерфейсу (кнопки, поля введення і ін.), які 

дозволяють здійснювати різні дії (запити користувача).  

Функціональна специфікація

Високорівнева схема

Визначення вимог

Бета версія

Результати

Тести

Наступна
ітерація

Підтримка

Реакція 
користувачів

Альфа версія



42 

2. Запит, що генерується користувачем, надходить в «логічну» частину додатка, яка 

обробляє запит і, можливо, звертається до бази даних за необхідними даними.  

3. Отримавши дані, «логічна» частина генерує наступний «вид», який побачить 

користувач - як результат свого запиту.  

4. Далі процес повторюється.  

В схемі, зображеній на рис. 2, на кожному етапі розробки можна вибрати один із способів 

переходу до наступного етапу. Залежно від обраного переходу змінюється час досягнення 

наступного етапу. Сумарний час розробки залежить від шляху проходження зі стану 1 схеми 

в стан 7 і від кількості ітерацій циклу 1-7. Зі стану 1 в стан 7 можна прийти різними шляхами, 

але в кожному стані вибір наступного маршруту залежить від попереднього стану процесу 

розробки. Кожен з можливих маршрутів визначає метод тестування програми. Розглянемо 

найбільш поширені шляхи переходу із 1 в 7. 

 

 
 

Рис. 2. Детальна ітеративна схема розробки додатка для мобільних пристроїв 

 

Ручне тестування з документації: визначення вимог; розробка шаблонів; ручна розробка 

текстової функціональної специфікації; ручна розробка тестових сценаріїв; ручне тестування. 

Метод ручної розробки документів і тестів (РР метод) дуже гнучкий і дозволяє досягти будь-

якого рівня тестового покриття. Однак цей метод вимагає великих часових витрат.  

Автоматизація ручних тестів: визначення вимог; розробка шаблонів; ручна розробка 

текстової функціональної специфікації; ручна розробка тестових сценаріїв в текстовому 

вигляді; автоматизація тестових сценаріїв; автоматизоване тестування. Метод автоматичної 

розробки тестів (РА метод) вимагає текстового опису тестових сценаріїв. По суті, створюються 

тестові сценарії в текстовому вигляді, як і в випадку РР методу, а на основі даних тестових 

сценаріїв розробляються автоматизовані тести. Такий підхід вимагає значно більше часу на 

розробку тестів, але значно скорочує час проведення тестування. Отже, такий підхід 

ефективний при збільшенні кількості циклів розробки.  

Тестування на основі формальної моделі (ФМ метод): визначення вимог; розробка 

формальної моделі; генерація специфікації; генерація тестових сценаріїв; автоматизоване 

тестування. Даний метод підлягає автоматизації, але не досить гнучкий в області розробки 

додатків для мобільних пристроїв, оскільки за допомогою формальних моделей важко 

описувати призначені для користувача інтерфейси, отже, важко отримати необхідне тестове 

покриття.  
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Тестування на основі прототипу: визначення вимог; розробка прототипу; генерація 

специфікації; генерація тестових сценаріїв; ручне та автоматизоване тестування. Метод 

розробки на основі прототипу (ПР метод) дозволяє добре описувати призначені для 

користувача інтерфейси, отже, отримати необхідне покриття. Метод також дозволяє 

генерувати різні типи тестових сценаріїв при наявності відповідних інструментів генерації і 

особливі правила побудови прототипів, що надає додаткову гнучкість в проведенні 

тестування.  

Для мобільних додатків існують різні інструменти автоматизації тестування. У 

загальному випадку можна виділити два основні підходи до автоматизації тестів. 

Програмний метод автоматизації. Метод, який передбачає використання певних 

бібліотек деякої мови програмування. Автоматизація тестів зводиться до написання 

допоміжних модулів тестування і написання тестових скриптів на мові програмування. 

Основний мінус цього підходу - значні часові витрати на реалізацію тестових скриптів.  

Метод автоматизації з використанням playback інструментів. Такий підхід вимагає 

мінімальних навичок в програмуванні. Автоматизація тесту відбувається за допомогою 

проведення тестового сценарію на цільовому пристрої з пропущенням впливів через 

спеціальну програму (проксі-сервер), що записує вплив і дані. Після запису ця програма 

представляє отриману інформацію у вигляді автоматичного тесту. При такому підході 

автоматизація тесту зводиться до його виконання. Основний недолік цього підходу - будь-яка 

зміна в тестовому додатку вимагає перезапису тестових сценаріїв, пов'язаних зі зміненим 

функціоналом.  

Інтегральний критерій оцінки методів тестування. Позначимо обраний шлях 

переходу по ітеративній схемі (рис. 2).   

  67,56,34,23,12...342312  ijpppp ij . 

Позначимо сумарний час  ijpT , a  ijpN  - покриття, що відповідає N - перевіреним 

відгукам, відповідно до розробленої метрики тестування. Тоді оптимізація процесу тестування 

за двома параметрами задається наступним виразом:  

 
    67,56,34,23,12,

min

max









ij

pT

pN

ij

ij . 

Оскільки N - деяке натуральне число, то цю умову можна записати в наступному вигляді:  

  
  

min
67,56,34,23,12








N

ij

t

T

ij

 ,                                           (1) 

де ijt  - час, витрачений на даному етапі, в залежності від обраного способу проходження 

етапу, N - покриття відгуків додатка, які необхідно забезпечити. Даний вираз визначає 

інтегральний критерій ефективності підходу до тестування додатка для мобільних пристроїв 

в контексті всього процесу розробки та тестування.  

Розглянемо кожнен доданок в чисельнику окремо. Попередньо введемо деякий 

абстрактний час t, відповідний часу опису одного елемента користувацького інтерфейсу 

додатка. Очевидно, що всі складові часу у формулі (1), крім t56, лінійно залежать від t, а часом 

t45, який відповідає передачі збірки в тестування, можна знехтувати. Оскільки інтеграція 

засобу автоматизованого тестування в процес є одиничною операцією, цей час можна не 

враховувати при оцінці ефективності тестування. Введемо наступні коефіцієнти, що 

враховують залежності часу на кожному етапі розробки від часу t:  

модpC  - коефіцієнт розробки прототипу - відносний час розробки прототипу в 

розрахунку на один елемент користувацького інтерфейсу,  

спецоC  - коефіцієнт отримання специфікації - відносний час розробки функціональної 

специфікації в розрахунку на один елемент користувацького інтерфейсу,  
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імпC  - коефіцієнт імплементації, представляє відносний час розробки одного елемента 

користувацького інтерфейсу,  

тестоC  - коефіцієнт отримання тестових сценаріїв, відносний час розробки тестових 

сценаріїв для перевірки одного елемента користувацького інтерфейсу,  

тестC  - коефіцієнт проведення тестування, відносний час проведення тестових 

сценаріїв для перевірки одного елемента користувацького інтерфейсу. 

Нехай в ході розробки було пройдено К циклів розробки, на кожному з яких додавалося 

 1...iN i K   нових відгуків, які потрібно перевірити для забезпечення повного покриття. 

Тоді, формула (1) прийме вид: 

 


 





















K

i i

тестiтесто
i

імпiспецоiмодp

тесттестоімпспецомодp

N

NCNC
N

N
CNCNCt

N

NCNCCNCNCt
T

1

. 

Тут слід зазначити, що при проходженні i – ї ітерації циклу розробки:  

1. Час імплементації доданих вимог в 
N

Ni
 раз менше часу імплементації повного 

функціоналу. 

2. Застосовується регресійне тестування всього функціоналу, а не тільки доданих вимог. 

Для оцінки можна вважати, що середньою кількістю доданих вимог можна знехтувати в 

порівнянні із загальною кількістю 0


N

Ni
 вимог. Отже, завдання оптимізації зводиться до 

мінімізації наступного виразу: 

     

min

11
2














 













 


N

NKN
C

N

NK
CCCКCCtT імптестоспецомодpoцінпрог

. (2) 

Якщо розглянути кожен доданок окремо, видно, що для зменшення загального часу 

розробки, в першу чергу потрібно спробувати зменшити коефіцієнт виконання тестування 

тестC , оскільки навпроти нього множник (К + 1). У другу чергу потрібно спробувати 

зменшити суму коефіцієнтів  тестоспецомодp CCC  . 

Також слід зазначити, що в разі автоматизації тестових сценаріїв коефіцієнт отестC  

повинен враховувати час розробки автоматизованих тестів, необхідних для тестування одного 

відгуку додатка, а тестC  розбивається на час прогону тестів і час оцінки результатів 

тестування: oцінпрогтест CCC  . Формула (2) дає кількісну оцінку часу, витраченого на K 

циклів розробки і тестування додатка для мобільних пристроїв з покриттям N функціональних 

вимог. При розрахунку ефективності процесів тестування доданок 
2N

NKN
Cімп


 формули 

(2) можна не враховувати, оскільки він залежить тільки від процесу розробки програмного 

коду і ніяк не пов'язаний з проведенням тестування. Введемо наступне поняття ефективності 

методу тестування: 
x

pp

T

T
Eff  , де Т - час методу РР, xT  - час тестування по методу X. Слід 

зазначити, що при такому розрахунку, ефективність РР методу дорівнює 1. Провівши більш 
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глибокий аналіз розглянутих методів, були виявлені допущення щодо параметрів, які можна 

зробити для оцінки ефективності методів. 

З урахуванням прийнятих припущень ефективність розглянутих методів зводиться до 

наступних формул: 
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53.2
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53.2
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КEff

К

К
КEff

К

К
КEff

КК

КК
КEff

ФМ

ПР

playbackPA

програмнийPA

.                                 (3) 

 

Виходячи з результатів формалізації ітеративної схеми розробки, можна зробити 

припущення про ефективність прототипного підходу в розробці/тестуванні додатка для 

мобільних пристроїв. 

Частковий критерій ефективності моделі генерації. Основою застосування 

прототипного підходу в тестуванні є ефективний алгоритм генерації тестових сценаріїв. 

Згенеровані тестові сценарії можуть застосовуватися як для ручного тестування, так і для 

автоматизованого тестування з використанням програмного підходу автоматизації. 

Пропонується ввести такі критерії ефективності моделі генерації тестів в рамках загального 

процесу розробки програмного забезпечення: середня ефективність алгоритму генерації; 

середня швидкість роботи алгоритму генерації; середнє забезпечуюче тестове покриття; 

можливість генерації кроків на перевірку результатів тестування; розширюваний формат 

вихідних даних. Усереднення береться за різними вхідними додатків, що піддаються 

тестуванню. 

Середня ефективність алгоритму генерації. Щоб оцінити ефективність алгоритму 

генерації, пропонується використовувати наступний підхід: нехай N - кількість тестових 

сценаріїв, згенерованих алгоритмом, L - середня довжина тестового сценарію. Процес оцінки 

ефективності алгоритму можна представити наступною схемою: обидва параметри залежать 

від наданого графа розширеного кінцевого автомата. Відповідно до теореми Ейлера, у 

зв'язковому направленому графі існує ейлерів цикл тоді і тільки тоді, коли півстепінь 

результату дорівнює півстепені заходу. Тобто кількість вхідних у вузол гілок дорівнює 

кількості вихідних. Використовуючи цю теорему, можна зробити оцінку нижньої межі 

кількості переходів, необхідних для покриття всіх переходів розширеного кінцевого автомата.  

 



Ss

out
i

in
ie

i

ssN ,max . 

Відповідно до визначення розширеного кінцевого автомата (РКА) прототипу, 

відповідний граф РКА є зв'язковим, оскільки в РКА додається новий стан, тільки якщо існує 

перехід з поточного стану в новий. Для «ейлеризації» графа необхідно обійти всі його вузли і 

«доповнити» стан мінімальною кількістю вихідних або вхідних гілок, таким чином, щоб 

кількість вхідних гілок в даний вузол дорівнювала кількості вихідних гілок. Очевидно, після 

подібного доповнення кількість вихідних гілок графа стану st дорівнюватиме кількість 

вхідних гілок і дорівнюватиме  out
i

in
i ss ,max . Таким чином, загальна кількість переходів, яку 

потрібно зробити для обходу всього «ейлеризованого» графа буде  
Ss

out
i

in
i

i

ss ,max .  

Тоді показник ефективності числа згенерованих кроків наступний: 

  %100



LN

N
GEff e   .                                                      (4) 
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де G - граф прототипу додатка для мобільних пристроїв,  LN  - загальна кількість 

переходів, здійснених алгоритмом в внаслідок обходу,  



Ss

out
i

in
ie

i

ssN ,max  - мінімальна і 

достатня кількість переходів, які потрібно здійснити для покриття всіх переходів РКА 

(відповідно до теореми Ейлера). 

У загальному випадку можлива ситуація, коли пропонований алгоритм генерації не в 

змозі забезпечити повне тестове покриття через попадання в «нескінченний» цикл, або при 

попаданні в тупиковий стан. У цьому випадку даний алгоритм забезпечить покриття менше 

100%. Пропонований критерій усереднює забезпечуваним алгоритмом покриття за різними 

РКА додатками, що подаються на вхід.  

Можливість генерації кроків на перевірку результатів тестування. Цей критерій дозволяє 

оцінити можливість задавати очікувані параметри станів РКА, що подаються на вхід 

алгоритму генерації. За заданим значенням алгоритм зможе згенерувати кроки, призначені для 

перевірки відповідності поточного стану програми очікуваному стану, що відповідає заданим 

параметрам.  

Висновки. Виходячи з проведеного дослідження, можна зробити наступні висновки 

щодо методів тестування додатка для мобільних пристроїв:  

- загальна задача оптимізації методів тестування додатка для мобільних пристроїв 

описується формулою 
  

min
67,56,34,23,12








N

ij

t

T

ij

;  

- ефективність методу тестування додатка для мобільних пристроїв безпосередньо 

залежить від кількості ітерацій розробки, тому оптимізація методів тестування за часом 

зводиться до автоматизації процесів створення тестових сценаріїв і автоматизації їх 

виконання; 

- найбільшу ефективність надає метод тестування на основі прототипів, при цьому 

тестові сценарії для тестування додатка для мобільних пристроїв генеруються з побудованого 

прототипу;  

- необхідно мати можливість генерувати тестові сценарії таким чином, щоб 

використовувати їх в програмному методі автоматизації тестування з найменшими 

доопрацюваннями;  

- необхідно розробити модель алгоритму генерації тестових сценаріїв, оптимізовану за 

частинним критерієм ефективності, що описується формулою:   %100



LN

N
GEff e . 
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к.т.н., доц. Браун В.О., к.т.н. Джулий В.Н., Кызыма К.А., Селюков Д.А., Солодеева Л.В. 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ МЕТОДОВ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
В статье предложен подход к определению интегрального критерия оценки методов 

тестирования приложений для мобильных устройств.Проведенный анализ процесса разработки 

приложений для мобильных устройств позволяет выделить следующие особенности: процесс 

разработки рассмотренных приложений быстротечный, общая продолжительность проектов 

по внедрению программы - не более одного года; разработка происходит по итеративной схеме, 

поэтому требует оптимизации интегрированных процессов функционального тестирования по 

временному параметру; разработка высокоуровневого прототипа приложения с последующей 

генерацией тестовых сценариев, вероятно, позволит оптимизировать процесс внедрения 
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приложений. В итеративной схеме, в процессе разработки приложений для мобильных 

устройств, приложение поступает на тестирование на системной стадии, минуя процессы 

модульного и интеграционного тестирования. Таким образом, процесс функционального 

тестирования сводится к проверке функциональности программы на уровне пользовательского 

интерфейса. Критерий эффективности модели генерации тестов в рамках общего процесса 

разработки программного обеспечения позволяет оценить возможность задавать ожидаемые 

параметры состояний расширенного конечного автомата, которые подаются на вход алгоритма 

генерации. По заданным значениям алгоритм сможет сгенерировать шаги, предназначенные для 

проверки соответствия текущего состояния программы ожидаемому состоянию, в 

соответствии заданным параметрам. Исходя из проведенного исследования, можно сделать 

следующие выводы относительно методов тестирования приложения для мобильных 

устройств: эффективность метода тестирования приложения для мобильных устройств 

напрямую зависит от количества итераций разработки, поэтому оптимизация методов 

тестирования по времени сводится к автоматизации процессов создания тестовых сценариев и 

автоматизации их выполнения; наибольшую эффективность дает метод тестирования на 

основе прототипов, при этом тестовые сценарии для тестирования приложения для мобильных 

устройств генерируются из построенного прототипа; необходимо иметь возможность 

генерировать тестовые сценарии таким образом, чтобы использовать их в программном методе 

автоматизации тестирования с наименьшими доработками. 

Ключевые слова: интегральный критерий, мобильные устройства, модели, методы 

тестирования, генерации тестов, метод, алгоритм, тестовые сценарии, прототип. 

 

Ph.D. Braun V.O., Ph.D. Dzhulij V.M., Kyzyma K.A., Selyukov D.O., Solodeeva L.V. 

INTEGRAL CRITERIA FOR EVALUATION OF APPLICATION TEST 

METHODS FOR MOBILE DEVICES 

 

The article describes an approach of an integral criteria definition for assessing application testing 

methods for mobile devices. The analysis of mobile application development process allows to separate the 

following features: the development of the considered applications is  brief process, the project lifetime 

considering the implementation of application is not more than one year; the development is an iterative 

process, therefore it requires optimization of the integrated processes of functional testing based on the time 

parameter; the development of a high-level prototype application with the subsequent generation of test 

scenarios is about optimizing the application implementation process. In the iterative scheme, during the 

applications developed for mobile devices, the application enters testing at the system stage, passing the 

processes of modular and integration testing. Thus, the process of functional testing is to verify the 

functionality of the program at the level of the user interface. The criteria for the effectiveness of the test 

generation model within the overall software development process is to evaluate the ability to specify the 

expected parameters of the states of the advanced finite automaton submitted to the input of the generation 

algorithm. The algorithm will be able to generate steps designed to verify that the current state of the 

program is in the expected state according to the specified parameters. Based on the study, we can draw the 

following conclusions about mobile application testing methods: the effectiveness of the application testing 

method for mobile devices depends on the number of iterations of the development; therefore, the 

optimization of testing methods over time is to automate the process of test scenarios creation and automate 

their execution; the prototype testing method is most effective with test scenarios for mobile application 

testing being generated from the prototype built; you need to be able to generate test scenarios in such a 

way as to use them in the software test automation method with the least adjustments. 

Keywords: integral criteria, mobile devices, models, testing methods, test generation, method, 

algorithm, test scenarios, prototype.  
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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПО ВИЗНАЧЕННЮ 

ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

 
Впровадження досягнень науки і техніки, а також сучасних технологій характеризується 

створенням складних систем і пристроїв з високим рівнем автоматизації, що виконують 

інтелектуальні, адаптивні функції управління в космічній і авіаційній техніці, теплової та 

атомної енергетики, хімічної, нафтохімічної, металургійної та інших галузях промисловості та 

транспорту. Успішне вирішення завдань управління, зв’язаних з підвищенням ефективності 

виробництв, поставило в якості першочергової задачі, забезпечення високої надійності таких 

систем і технічних засобів. Важливість цієї проблеми обумовлена можливою істотною шкодою, 

яка може виникнути при аваріях у небезпечних виробництвах. Таким чином, одним з важливих 

етапів при створенні сучасної апаратури є обчислення та прогнозування характеристик 

надійності як для всієї системи в цілому, так і для окремих її компонентів. Це дозволяє виявити 

«слабкі місця» і запропонувати заходи по збільшенню надійності роботи розроблюваних систем. 

У загальному випадку задача обчислення характеристик надійності досить складна, але її можна 

автоматизувати. У статті проводиться аналіз програмних комплексів Relex, Risk Spectrum, 

АСМ, A.L.D. Group, АСОНИКА-Б, Isograph, які реалізують клас моделей для оцінки надійності 

систем і об'єктів в цілому. Розглянуто найбільш популярні зарубіжні програмні комплекси (ПК) з 

точки зору їх використання для оцінки надійності складних технічних систем. 

Ключові слова: надійність складних технічних систем, показники надійності, Relex, Risk 

Spectrum, ПК АСМ, A.L.D. Group, АСОНИКА-Б, Isograph. 

 

Вступ. Більшість життєво важливих процесів, пов'язаних із забезпеченням безпеки 

держави в цілому і людини зокрема залежить від справної роботи складних технічних об'єктів. 

З усього різноманіття таких об'єктів, в окрему групу можна виділити складні відновлювальні 

технічні об'єкти, які мають ієрархічну конструктивну структуру і призначені для тривалої 

експлуатації. 

В більшості, безпечна робота таких об’єктів залежить від надійної роботи складних 

електронних та радіоелектронних систем. В свою чергу, надійне функціонування електронних 

та радіоелектронних об’єктів (РЕО) та систем забезпечується якісною роботою системи 

технічного обслуговування і ремонту (ТОіР). Необхідність проведення технічного 

обслуговування полягає у своєчасній заміні (оновленні) елементів, які знаходяться у 

передвідмовному стані, що призводить до поліпшення показників безвідмовності об’єкту у 

цілому [1-3]. 

Показники надійності та вартості експлуатації об’єктів залежать від властивостей 

безвідмовності та ремонтопридатності самого об’єкта, а також від параметрів системи ТОіР. 

Таким чином існує загальна проблема оптимізації характеристик об’єкту та параметрів 

системи ТОіР. Визначати показники надійності складних технічних об’єктів та їх 

взаємозв’язок з параметрами системи ТОіР на основі статистичних даних є складною задачею. 

Значно простіше та ефективніше, для встановлення зв'язків між даними параметрами і 

прогнозованими показниками надійності і вартості експлуатації самого об'єкта, проводити 

імітаційне статистичне моделювання з використанням спеціалізованих програмних продуктів 

(програмних комплексів).  

Постановка завдання. В статті проведений аналіз існуючих програмних засобів та 

комплексів по розрахунку показників надійності складних технічних об’єктів. Розглянуто 

найбільш популярні програмні засоби та комплекси (ПК), а саме: Relex, Risk Spectrum і АСМ, 

A.L.D. Group, АСОНИКА-К, Isograph з точки зору їх використання для оцінки надійності 

складних технічних об’єктів та систем. 

Основний зміст. Найбільш поширеними серед ПК по розрахунку показників надійності 

є: RELEX (Relex Software Corporation, США); A.L.D. Group (Ізраїль); Risk Spectrum (Relcon 

AB, Швеція); Isograph (Великобританія), ПК АСОНИКА-К (МІЕМ-ASKsoft); ПК АСМ (ПК 

для автоматизованого структурно-логічного моделювання і розрахунку надійності і безпеки 
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систем, ВАТ «СПИК СЗМА» РФ); ПК «Универсал» (для розрахунків надійності та 

функціональної безпеки технічних пристроїв і систем, ФГУП «ВНИИ УП МПС РФ»); ИМК 

КОК (інструментально-моделюючий комплекс для оцінки якості функціонування 

інформаційних систем, ФГУП «3 ЦНДІ МО РФ») та ін. Для розрахунку надійності РЕО також 

широко використовують автоматизовану довідково-інформаційну систему (АСРН) (ФГУП 

«22 ЦНИИИ МО РФ» ), автоматизовану систему розрахунку надійності РЕО (АСРН-2000, 

ВАТ «РНДИ" Електронстандарт"» РФ), АСРН-1 (для РЕО народногосподарського 

призначення, ВАТ «РНДИ"Електронстандарт"», РФ) [4]. 

ПК Relex и Risk Spectrum. ПК Relex и Risk Spectrum дозволяють проводити логіко-

імовірнісний аналіз надійності і безпеки технічних систем. Основне використання ПК Relex і 

Risk Spectrum отримали при імовірнісному аналізі систем безпеки об'єктів атомної енергетики 

на стадії проектування. Комплекс Spectrum використовується більш ніж на 50% атомних 

станцій світу. ПК Relex і Risk Spectrum можуть бути використані для розрахунку показників 

надійності не тільки керуючих або технологічних систем, але і для виробів приладобудування, 

обчислювальної техніки, на транспорті, а також у військовій техніці. 

В основі моделювання та розрахунку показників надійності і безпеки складних технічних 

систем, які широко застосовують у Європі й США, лежать логіко-імовірнісні методи, які 

використовують в якості засобу побудови логічних моделей надійності дерева подій (ДП) 

(рис. 1) та дерева відмов (ДВ). Використання апарату математичної логіки дозволяє 

формалізувати умови працездатності складних технічних систем і оцінити їх надійність. У 

загальному випадку під деревом подій розуміється графічна модель, що описує логіку 

розвитку різних варіантів аварійного процесу, що викликається подією яка розглядається. Під 

деревом відмов (рис. 2) розуміється графічна модель, що відображає логіку подій, що 

призводять до невиконання заданої функції системи внаслідок виникнення різних варіантів 

відмов. До складу ДВ входять графічні елементи, що використовуються для відображення 

елементарних випадкових подій (базисних подій) і логічних операторів. Кожному логічному 

оператору булевої алгебри відповідає певний графічний елемент, що дозволяє проводити 

декомпозицію складних подій на більш прості (базисні або елементні) [5,6]. 

 

 
Рис. 1. Бінарне дерево подій в ПК Spectrum Рис. 2. Дерево відмов в ПК Relex 

 

ПК Relex використовується багатьма фірмами, а саме: LG, Boeng, Motorola, Dell, Cessna, 

Siemens, Raytheon, HP, Honda, Samsung, CiscoSystems, Nokia, EADS, 3M, NASA, Intel, GM, 

Kodak, AT & T, Philips, Quallcomm, Seagete , Emerson та ін. 

До складу ПК Relex reliability studio 2007 входять різні аналітичні модулі для вирішення 

широкого спектра завдань: прогнозування безвідмовності, ремонтопридатності, аналізу видів, 

наслідків та критичності відмов, марківського аналізу, статистичного аналізу, оцінки вартості 

терміну служби обладнання, а також блок-схеми надійності, дерева відмов / подій, система 

оповіщення про відмови, FRACAS-система (Failure Reporting Analysis and Corrective Action 

System), система оцінки людського фактора і аналізу ризиків. 
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Модуль прогнозування безвідмовності містить моделі для розрахунку показників 

надійності елементів. До нього підключена велика база даних, що містить класифікаційні 

ознаки елементів і характеристики надійності. Розрахунки проводяться у відповідності зі 

стандартами: MIL-HDBK-217, Telcordia (Bellcore), TR-332, Prism, NSWC-98 / LE1, CNET93, 

HRD5, GJB299. 

Модуль аналізу ремонтопридатності реалізує положення стандарту по дослідженню 

ремонтопридатності систем – MILHDBK-472. Вирішуються завдання прогнозування 

профілактики технічного обслуговування. 

Модуль аналізу видів, наслідків та критичності відмов відповідає стандартам MIL-STD-

1629, SAE ARP 5580 і ін. Проводиться ранжування небезпечних відмов та їх оцінка за 

пріоритетами ризиків. 

Модуль блок-схеми надійності (RBD, Reliability Block Diagram) використовується для 

аналізу складних резервованих систем. Містить як аналітичні методи, так і методи 

моделювання Монте-Карло. 

Модуль дерева відмов / дерева подій дозволяє реалізовувати процедури для 

дедуктивного та індуктивного аналізу розвитку відмов (подій) в системі. Застосовується для 

аналізу надійності і безпеки. Містить широкий набір логіко-функціональних вершин. 

Модуль марківського моделювання ПК Relex дозволяє використовувати процеси, які 

застосовуються при моделюванні та аналізу надійності систем. Розроблені за допомогою 

даного апарату моделі є динамічними і відображають необхідні часові умови та інші 

особливості, які конкретизують траєкторію переходів системи в просторі можливих станів, що 

утворюються відмовами, та відновленнями елементів. 

У модулі ПК Relex Markov реалізовані марківські процеси з дискретною множиною 

станів і безперервним часом, які враховують наступні особливості функціонування і 

резервування систем: несумісні види відмов елементів, послідовність виникнення відмов, 

зміна інтенсивностей відмов елементів залежно від подій, що відбулися (зокрема, ступінь 

навантаженості резерву), кількість бригад по відновленню (обмежене / необмежене), 

черговість відновлення, обмеження на ЗІП, різну ефективність функціонування системи у 

різних станах. Показники, що визначаються: ймовірність кожного з станів, ймовірність 

безвідмовної роботи (відмови) на заданому інтервалі часу. 

Модуль статистичного аналізу «Weibull» призначений для обробки результатів 

випробувань, експлуатації. Даний модуль використовує різні види розподілів, включаючи 

нормальний, Вейбулла, логарифмічно-нормальний, рівномірний, експоненціальний, Гумбеля, 

Релея, біноміальний і інші. Представлення та аналіз даних для обраних класів параметричних 

розподілів проводиться з використанням методу «ймовірнісного паперу». При цьому розподіл, 

що аналізується, представляється прямою лінією, що забезпечує наочність і дозволяє 

природним чином застосовувати всі методи регресійного аналізу, зокрема, перевірку 

адекватності моделі і значущості коефіцієнтів регресії (фішеровський аналіз). Для оцінок 

параметрів розподілів пропонується великий набір методів, наприклад методи Хазена, 

Бенардо і їх модифікації, біноміальне оцінювання, метод середніх величин, метод 

максимальної правдоподібності і його модифікація. За допомогою модуля економічних 

розрахунків здійснюється оцінка вартості терміну служби на всіх етапах створення, 

експлуатації та утилізації системи (об’єкту) [4,5]. 

ПК A.L.D. Group. Фірма A.L.D. Group (Ізраїль - США) об'єднує 2 компанії, що 

спеціалізуються в області логістики (logistics information system) і оцінки надійності: SoHaR і 

FavoWeb. Програмний продукт FavoWeb - це працююча в Інтернеті динамічна FRACAS-

система (Failure Reporting Analysis and Corrective Action System - система оповіщення про 

відмови, аналіз та коригування дій). Багато закордонних компаній, наприклад компанія 

Lockheed Martin, широко використовують систему FRACAS [4-6]. 

Програмний продукт FavoWeb заснований на сучасних можливостях інтернет-

технологій та реалізує повний замкнутий цикл методології FRACAS, який можна застосувати 

до будь-якого продукту, послуги, процесу. Може бути використаний в будь-якій фазі 
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життєвого циклу об’єкту: розробки, макетування, виробництві, експлуатації, технічного 

обслуговування, контролю, випробуваннях; а також у будь-якій галузі: авіації, оборони, 

зв'язку, електроніці, фармацевтиці, автомобілебудуванні і т.п. 

Система FRACAS дозволяє створювати бази даних, переводячи різнорідні дані в 

структуровану інформацію про якість. Вона має потужний механізм коригувальних дій: 

підтримка роботи груп аналізу відмов / дефектів / матеріалів, аналіз глибинних причин відмов, 

усунення проблем. Містить модуль Workflow для автоматизації сповіщення про відмови і 

серійні номери. 

Програма пропонує широкий набір функцій, можливостей оцінки і поліпшення 

надійності обладнання завдяки тісній інтеграції з системою аналізу RAM Commander (рис. 3). 

Також у FavoWeb є спеціальні можливості щодо внесення і обліку змін, логістики та 

відстеження серійних номерів виробів (CALS-технологія).  

 

  
 

Рис. 3. Інтерфейс системи RAM Commander 

 

Під терміном CALS-технологія (Continuous Acquisition and lifecycle Support) розуміється 

сукупність принципів і технологій інформаційної підтримки життєвого циклу виробу на всіх 

його стадіях. Останнім часом за кордоном поряд з CALS використовується також термін 

Product Lifecycle Management (PLM). Важливим аспектом CALS-технологій є інформаційна 

підтримка безпосередньо самого процесу розрахунку оцінки надійності технічної системи. 

RAM Commander дозволяє обчислювати середній наробіток на відмову / критичну відмову 

(MTBF / MTBCF), середній час відновлення (MTTR), середній час між усуненням відмов 

(МТВМА) і ін. 

Базова конфігурація FavoWeb дозволяє створювати звіти (розподіл дефектів / відмов і 

перелік відмов / дефектів по заданих користувачем параметрам); проводити коригувальні дії; 

будувати дерево об’єкту; працювати з різними бібліотеками / довідниками, також має модуль 

адміністратора [4-6]. 

На рис. 3 приведено вікно системи аналізу надійності RAM Commander, яка охоплює весь 

спектр інженерних задач, пов'язаних з надійністю електронних, електромеханічних, 

механічних та інших систем.  

Можливості RBD-модуля по розрахунку структурної надійності RAM Commander багато 

в чому схожі з RBD-модулем ПК Relex. Однак можливості останнього значно ширше, так як 

він дозволяє враховувати наступні фактори: вид резервування (постійне, заміщення, ковзне); 

ймовірність і час успішного підключення резерву; навантаженість резерву; механізм прояву 

відмови; різні стратегії відновлення; наявність ЗІП, технічне обслуговування та технічний 

огляд. 

RBD-модуль ПК Relex вирішує оптимальні завдання надійності: визначення числа 

резервних елементів, максимізує показники надійності / продуктивності або мінімізує вартість 

системи; визначення оптимальних періодів технічного обслуговування або технічних оглядів. 
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Результатом його роботи є обчислення наступних показників: ймовірності безвідмовної 

роботи; середнього напрацювання до відмови; інтенсивності відмов системи; коефіцієнта 

готовності (стаціонарний / нестаціонарний); параметра потоку відмов; середнього числа 

відмов; середнього напрацювання на відмову. 

Використовуючи RBD-модуль RAM Commander, можна побудувати різні варіанти 

структурної схеми надійності: з послідовним, паралельним і послідовно-паралельним 

з'єднанням компонентів проектованої системи, а також проводити аналіз надійності варіантів 

блок-схеми з використанням статистичного аналізу за методом Монте-Карло. Модуль 

дозволяє задавати індивідуально для кожного блоку: розподіл інтенсивностей відмов: 

експоненціальне, нормальне, логарифмічно-нормальне, Вейбулла, Ерланга та ін .; середній час 

напрацювання між відмовами (MTBF); навантаженість робочого циклу у %; вказувати ступінь 

ремонтопридатності (повна або часткова), а також задавати імовірнісні розподіли та їх 

параметри для ремонтопридатних блоків (наприклад, для експоненціального розподілу 

вказується час знаходження блоку в ремонті) [4-6]. 

Isograph (Великобританія) пропонує софт «Reliability Workbench», який є набором 

взаємозв'язаних модулів, а також незалежні інструменти R&M. Модулі Workbench та 

незалежні інструменти можуть спільно використовувати загальні дані, що визначають 

конфігурацію системи, а також дані про відмови та ремонти в унікальному форматі вендора. 

Також є можливість імпортувати дані з САПР та інших джерел; відправляти вихідні дані в 

заздалегідь визначені таблиці і графіки Isograph або в індивідуальні текстові звіти, графіки та 

діаграми; обмінюватися даними з базами даних Microsoft Access, електронними таблицями 

Excel і текстовими файлами.  

Модулі Workbench доступні в якості вкладок в домашньому інтерфейсі Workbench: 

Prediction, FMECA, RBD, MTTR, FaultTree + і Markov. 

Reliability Workbench дозволяє розробляти проекти, використовуючи один або кілька 

інтегрованих модулів аналізу. Використовуючи різні модулі, можна вирішити такі завдання: 

• визначити прогнозовану надійність системи; 

• визначити критичні компоненти в системі; 

• визначити, яке технічне обслуговування або зміни в конструкції об’єкту підвищить 

надійність системи у цілому; 

• визначити наслідки і ризики збоїв системи. 

Кожний з модулів є потужним додатком, який сам по собі може використовуватися 

незалежно, але більше можливостей досягається за рахунок інтеграції модулів у середовище 

додатку. Інтерфейс ПО Reliability Workbench показаний на рис.4. 

Модулі можуть динамічно обмінюватися даними для спрощення та узгодженості. 

 

 
Рис. 4. Інтерфейс програмного забезпечення Reliability Workbench 

 

Прогностичне програмне забезпечення має п'ять додаткових модулів бібліотек даних 

збоїв: Mil-Hdbk-217, Telcordia, NSWC, IEC 62380 і 299B. 217. 

Прогнозування MTTR включено в Prediction і відповідає стандарту Mil-Hdbk-472. Для 

прогнозування ремонтопридатності користувач або сам додає свої власні дані про 
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ремонтопридатність або шляхом введення значень MTTR частини, або шляхом керованого 

аналізу покрокового процесу ремонту 

Weibull - це модуль AvSim +, RCMCost і FRACAS +, який підтримує статистичний аналіз 

даних. Користувач може вибрати один з декількох моделей (розподілів), включаючи 

експоненціальне, нормальне, логарифмічне-нормальне або Вейбула. Програма розраховує 

середнє значення MTBF або MTTR і іншу статистику. 

Модуль Маркова дозволяє користувачам легко будувати діаграми станів та переходів 

виконує чисельну інтеграцію для вирішення складних завдань. 

Моделі, створені в модулі аналізу Маркова, можуть бути пов'язані з базовими подіями в 

дереві відмов і модулях аналізу дерева подій. 

RCMCost - інструмент планування проведення технічного обслуговування, орієнтований 

на необхідний рівень надійності, який відповідає вимогам стандартів MSG-3 і Mil-Std-2173. 

Він допомагає аналізувати і розробляти плани обслуговування, порівнювати стратегії 

обслуговування, прогнозувати кількість людино-годин для обслуговування та вимоги до 

запасних частин. 

LccWare - інструмент визначення витрат життєвого циклу об’єкта. 

AnyGraph (Російська Федерація) – програмне забезпечення створено з метою спростити 

розробку системних моделей використовуваних при розрахунку надійності, коефіцієнта 

готовності, імовірності безвідмовної роботи, складних технічних систем та їх аналіз. Базовою 

концепцією ПО AnyGraph є представлення моделі як набору взаємодіючих між собою вузлів 

(технічних елементів) і логічних зв'язків між ними. Інтерфейс ПО AnyGraph показаний на 

рис.5. 

 
Рис. 5. Інтерфейс програмного забезпечення AnyGraph 

 

Функціонал представлений ПЗ AnyGraph являє собою універсальну альтернативу 

програмному забезпеченню в якому основним апаратом моделювання та розрахунку 

показників надійності і безпеки складних технічних систем є дерева відмов, дерева подій, 

графи зв'язності а також марківські моделі. 

ПК АСМ (Російська Федерація). Теоретичною основою технології автоматизованого 

структурно-логічного моделювання (АСМ) є загальний логіко-імовірнісний метод (ЗЛІМ) 

системного аналізу, в якому використовується новий, універсальний графічний засіб 

представлення структур досліджуваних властивостей систем – схема функціональної 

цілісності (СФЦ). Методичні положення технології АСМ ґрунтуються на повній автоматизації 

в програмних комплексах процесів побудови математичних моделей і розрахунків показників 

структурних властивостей стійкості (надійності, стійкості, живучості, безпеки), ефективності 

та ризику функціонування складних систем небезпечних виробничих об'єктів та об'єктів 

використання атомної енергії. Інтерфейс ПК АСМ показаний на рис. 6. 
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Рис. 6. Інтерфейс ПК АСМ 

 

У методичному плані технологія АСМ подібна традиційним технологіям застосування 

відомих програмних комплексів (ПК) "Risk Spectrum", "Relex", "CRISS- 4.0" та ін. 

аналогічного призначення. В цих технологіях на початковому етапі користувач готує і вводить 

у використовуваний ПК структурну модель системи у вигляді, наприклад, дерева відмов, 

дерева подій, блок-схеми і задає імовірнісні параметри елементів. Потім, за допомогою ПК, 

виконується автоматична будова математичних моделей і на основі цих моделей, проводяться 

розрахунки різних показників досліджуваної властивості системи. Отримані результати 

використовуються для вироблення і обґрунтування дослідних, проектних або експлуатаційних 

управлінських рішень. У зазначених традиційних технологіях логіко-імовірнісного 

моделювання (на основі блок-схем працездатності або дерев відмов) використовується 

функціонально неповний базис логічних операцій "І" та "АБО", що дозволяє автоматизувати 

будову тільки монотонних моделей стійкості систем. У ЗЛІМ і СФЦ технології АСМ вперше, 

на всіх етапах моделювання та розрахунків, застосовується функціонально повний базис 

логічних операцій "І", "АБО" і "НІ". Це дозволило реалізувати в програмних комплексах 

технології АСМ всі можливості основного апарату моделювання алгебри логіки і забезпечити 

автоматичну будову як усіх видів традиційних монотонних моделей стійкості систем, так і 

принципово нового класу немонотонних моделей надійності, стійкості, живучості, безпеки, 

ефективності та ризику функціонування різних системних об'єктів великої розмірності і 

високою структурної складності [7]. 

ПК АСОНИКА (Російська Федерація). Автоматизована система АСОНИКА 

(автоматизована система забезпечення надійності та якості апаратури) призначена для 

моделювання фізичних процесів у радіоелектронних об’єктах з урахуванням зовнішніх 

впливів. За допомогою системи здійснюється автоматизоване проектування і комплексне 

комп'ютерне моделювання РЕО рухомих об'єктів відповідно до вимог CALS-технологій на 

етапах проектування, виробництва та експлуатації [8]. 

Система дозволяє замінити випробування РЕО, комп'ютерним моделюванням. 

Моделювання, при проектуванні електронної апаратури, дозволяє проаналізувати механічні, 

теплові, електромагнітні та інші дії ще до її виготовлення, що значно економить кошти, 

зменшує терміни створення засобу, при одночасному підвищенні надійності і якості апаратури 

за рахунок скорочення кількості випробувань. 



56 

АСОНИКА вирішує чотири основні проблеми при розробці сучасної електроніки: 

• запобігання можливих відмов при експлуатації на ранніх етапах проектування за 

рахунок комплексного моделювання різнорідних фізичних процесів РЕО; 

• забезпечення безпеки людини при польотах на літаках і космічних кораблях 

(запобігання авіаційних і космічних катастроф), безпека на автотранспорті (запобігання 

автокатастроф), безпека на залізничному транспорті (запобігання катастроф на залізничному 

транспорті), безпека при русі на кораблях і підводних човнах (запобігання катастроф на 

водних і підводних суднах), за рахунок комплексного автоматизованого аналізу систем 

управління перерахованих об'єктів на основі створеної електронної моделі при усіх видах 

зовнішніх дестабілізуючих факторів, в тому числі і в критичних режимах; 

• скорочення термінів і витрат на проектування за рахунок доступності розробнику 

апаратури пропонованих програмних засобів і адекватності результатів моделювання; 

• автоматизація документообігу та створення електронної моделі РЕО за рахунок 

інтеграції пропонованих програмних засобів в рамках PDM-системи зберігання та управління 

інженерними даними та життєвим циклом апаратури. 

На теперішній час автоматизована система АСОНИКА складається з 13 підсистем, які 

дозволяють моделювати електричні, теплові, аеродинамічні, механічні та деградаційні 

процеси в апаратурі, здійснювати діагностичне моделювання, аналізувати показники 

надійності, а також дозволяють інтегруватися з системами топологічного проектування систем 

і пристроїв телекомунікацій Mentor Graphics, Altium Designere, PCAD і ін. 

Однією з підсистем системи АСОНИКА є підсистема АСОНИКА-Б, яка спроможна 

проводити аналіз показників надійності радіоелектронних засобів з урахуванням реальних 

режимів роботи електро –радіоелементів (ЕРЕ). 

АСОНИКА-Б дозволяє аналізувати різноманітні типи конструкцій РЕО: шафи, блоки, 

вузли, ТЕЗ та ін. Програма (підсистема) призначена для автоматизації процесу проектування 

РЕО і дозволяє реалізувати наступні проектні завдання: 

• визначення показників безвідмовності і довговічності усіх складових частин РЕО і 

внесення змін в конструкцію для досягнення необхідної надійності; 

• вибір кращого з наявних варіантів резервування для забезпечення необхідної 

надійності; 

• обґрунтування необхідності і оцінка ефективності резервування РЕО. 

Підсистема підтримує наступні види резервування: пасивне з незмінним навантаженням; 

активне навантажене; активне ненавантажене; активне полегшене. 

Довідкова база даних сервісного забезпечення підсистеми АСОНИКА-Б містить 

відомості, призначені для використання при розрахунках показників безвідмовності 

апаратури. До таких показників відносяться: 

• номенклатура ЕРЕ, розташованих по функціональним класам (групам), об'єднаних за їх 

призначення, основними параметрами і конструктивно-технологічним виконанням; 

• умовне позначення виробу; 

• позначення документа на постачання (ТУ, ОТУ); 

• математичні моделі для розрахунку (прогнозування) значень експлуатаційної 

інтенсивності відмов груп (типів) виробів, у тому числі і при зберіганні в різних умовах; 

• інформація про показники надійності виробів і коефіцієнти моделей: 

1. значення інтенсивності відмов груп (типів) ЕРЕ при номінальній (максимально 

допустимої) температурі навколишнього середовища і номінальним електричним 

навантаженням або в типових (усереднених) режимах експлуатації; 

2. розподіл відмов груп елементів (виробів) за видами (за результатами різних 

випробувань); 

3. значення коефіцієнтів, що входять в моделі прогнозування експлуатаційної надійності 

елементів (виробів), і аналітичні вирази, які показують залежність цих коефіцієнтів від 

чинників, що враховуються. 

Можливості та переваги підсистеми АСОНИКА-Б: 
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• підсистема дозволяє імпортувати дані про склад конструкції з інших САПР електроніки 

(P-Cad); 

• підсистема дозволяє імпортувати теплові і електричні характеристики ЕРЕ та виробів з 

інших підсистем системи АСОНИКА; 

• підсистема використовує довідкову базу даних, яка є загальною для всієї системи 

АСОНИКА; 

• математичні моделі, за якими проводиться розрахунок надійності ЕРВ, не є частиною 

програмного коду, а зберігаються в символьному вигляді в довідковій базі даних підсистеми. 

Це дозволяє редагувати і створювати математичні моделі, використовуючи редактор баз 

даних. 

Підсистема може використовуватися на одному робочому місці або в мережі, якщо на 

сервері встановлена база даних, а на робочих місцях - керуюча програма. При цьому 

редагувати базу даних може тільки її адміністратор. 

Підсистема АСОНИКА-Б являє собою комплекс програм для ЕОМ, призначений для 

функціонування як в складі системи АСОНИКА, так і автономно як самостійна підсистема. 

Основу підсистеми становить керуюча програма, яка формує ієрархію конструкції РЕО та 

виконує передачу даних між конструктивними рівнями ієрархії. Препроцесор за допомогою 

віконних інтерфейсів створює модель показників безвідмовності і довговічності конструкції 

РЕЗ з точки зору вихідних даних. Перелік електро -радіоелементів, що входять до складу РЕЗ, 

режими роботи (теплові, електричні, радіаційні характеристики), або вводяться вручну на 

основі відповідної бази даних, або передаються у вигляді спеціального файлу. Необхідні 

параметри моделі можна вибрати з довідкової бази даних, а при необхідності - ідентифікувати. 

Потім керуюча програма запускає розрахункове ядро і після завершення розрахунку формує 

модель показників надійності ЕРЕ та виробу з точки зору візуалізації результатів. У 

постпроцесорі результати розрахунку відображаються у вигляді діаграм внесків ЕРЕ (виробів) 

в загальну безвідмовність РЕО. Найбільш ненадійні елементи (вироби) виводяться з таблиць з 

повним переліком ЕРЕ та їх показниками безвідмовності і довговічності і також зберігаються 

у вигляді звітів, на основі яких приймається проектне рішення. При неприпустимих 

показниках надійності виробу можна задіяти резервування елементів конструкції РЕЗ та 

змінити її з подальшим повторним моделюванням фізичних процесів і уточненням показників 

безвідмовності і довговічності. Всі вихідні дані і результати моделювання зберігаються. 

При моделюванні електронної моделі РОЕ використовується наступна вхідна 

інформація: технічне завдання на розробку РЕО; ескізи або креслення конструкції; перелік 

елементів; вихідний BOM-файл системи P-CAD; вихідний файл підсистеми АСОНИКА-ТМ 

(для імпорту робочих температур для елементів обраного вузла); вихідний файл підсистеми 

АСОНИКА-Р (для імпорту напруг, струмів, потужностей та інших параметрів з карт робочих 

режимів); режим експлуатації (навантажена експлуатація; режим очікування (зберігання), 

нерухомий об'єкт; режим очікування (зберігання), рухливий об'єкт); режим очікування 

(зберігання) (в опалювальному або не опалювальному приміщенні або під навісом); час 

безвідмовної роботи; температура навколишнього середовища (при розрахунку залишкового 

ресурсу вводиться залежність температури від часу). Інтерфейс ПК АСОНИКА-Б показаний 

на рис. 7. 
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Рис. 7. Інтерфейс ПК АСОНИКА-Б 

 

Для перегляду вихідних даних використовується спеціалізований графічний інтерфейс 

виведення, на вхід якого надходить текстовий файл, сформований за результатами роботи 

розрахункового модуля. Вихідні дані представлені в вигляді графіків і звіту з вихідними 

даними і результатами розрахунку. 

Вихідна інформація підсистеми АСОНИКА-Б: 

• показники безвідмовності виробу - ймовірність безвідмовної роботи, інтенсивність 

відмов і середній наробіток до відмови; 

• показники довговічності виробу - ресурс і час до руйнування за втомленням. 

При цьому у вихідному файлі виводяться як результати розрахунку, так і вихідні дані (всі 

коефіцієнти). За бажанням користувача вихідний файл може бути сформований в трьох 

форматах: текстовому, html і xls. 

Висновки. ПК Relex, Risk Spectrum і АСМ реалізують клас моделей для оцінки 

показників надійності складних технічних систем із застосуванням логіко-імовірнісне 

моделювання.  

Окремі модулі ПК A.L.D.Group (RAM Commander), Relex, Isograph можливо 

використовувати для автоматизованого розрахунку показників надійності вітчизняних РЕО 

тільки на основі імпортних електро -радіоелементів, оцінка надійності яких ведеться за 

різними закордонними довідниками. Використання зарубіжних ПК вимагає від користувачів 

високою підготовки в галузі математичної статистики та її додатків щодо завдань оцінки 

надійності.  

Об'єктивними труднощами використання ПК Relex, Risk Spectrum і АСМ є висока 

вартість, технологічна залежність, проблеми підготовки висококваліфікованих кадрів. 

ПК АСОНИКА-Б призначений в основному для проведення розрахунків показників 

надійності РЕО Російського виробництва та виробництва країн СНД на основі БД західних 

електро –радіоелементів так і Російських БД. 

Таким чином, проблема розробки вітчизняних ПК для автоматизованого моделювання та 

розрахунку статистичних і динамічних показників надійності і безпеки складних технічних 

систем є актуальною проблемою сьогодення. Це обумовлено потребами розвитку 

промисловості при створенні нових високотехнологічних засобів, об’єктів та процесів, 

особливо для небезпечних виробничих та об’єктів спеціального (військового) призначення. 

Також існує проблема розробки вітчизняних ПК, по визначенню показників надійності, різної 

складності та колу вирішуємих завдань, для використання як на самому РЕО так і на 

підприємствах. 
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к.т.н., с.н.с. Жиров Г.Б.  

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Внедрение достижений науки и техники, а также современных технологий 

характеризуется созданием сложных систем и устройств с высоким уровнем автоматизации, 

которые выполняют интеллектуальные, адаптивные функции управления в космической и 

авиационной технике, тепловой и атомной энергетики, химической, нефтехимической, 

металлургической и других отраслях промышленности и транспорта. Успешное решение задач 

управления, связанное с повышением эффективности производства, поставило в качестве 

первоочередной задачи, обеспечение высокой надежности таких систем и технических средств. 

Важность данной проблемы обусловлена возможным существенным вредом, который может 

возникнуть при авариях в опасных производствах. 

Таким образом, одним из важных этапов при создании современной аппаратуры является 

вычисление и прогнозирование характеристик надежности как для всей системы в целом, так и 

для отдельных ее компонентов. Это позволяет выявить «слабые места» и предложить меры по 

увеличению надежности работы разрабатываемых систем. В общем случае задача вычисления 

характеристик надежности достаточно сложная, но ее можно автоматизировать. 

В статье проводится анализ программных комплексов Relex, Risk Spectrum, АСМ, A.L.D. 

Group, АСОНИКА-Б, Isograph, которые реализуют класс моделей по оценке надежности систем 

и объектов в целом. Рассмотрены наиболее популярные зарубежные программные комплексы 

(ПК) с точки зрения их использования для оценки надежности сложных технических систем. 

Ключевые слова: надежность сложных технических систем, показатели надежности, 

Relex, Risk Spectrum, ПК АСМ, A.L.D. Group, АСОНИКА-Б, Isograph. 

 

Ph.D. Zhirov G.B. 

ANALYTICAL REVIEW OF THE SOFTWARE TO DETERMINE COMPOSITE 

TECHNICAL SYSTEM RELIABILITY INDICATORS 

 

The introduction of the achievements of science and technology as well as modern technologies is 

characterized by the creation of complex systems and devices with a high level of automation that 

perform intelligent, adaptive control functions in space and aviation technology, thermal and nuclear 

power engineering, chemical, petrochemical, metallurgical and other industries and transport. 

Successful solution of management tasks related to increasing the efficiency of production, set as a 

priority task, ensuring high reliability of such systems and technical means. The importance of this 

problem is due to the possible significant harm that can occur in accidents in hazardous industries. 

Thus, one of the important stages in the development of modern equipment is the computation and 

prediction of reliability characteristics both for the entire system as a whole and for its individual 

components. This allows us to identify "weaknesses" and propose measures to increase the reliability of 

the developed systems. In general, the problem of calculating reliability characteristics is quite complex, 

but it can be automated. 

The article analyzes the software complexes Relex, Risk Spectrum, ACM, A.L.D. Group, 

ASONIKA-B, Isograph, which implement a class of models to assess the reliability of systems and objects 

in general. The most popular foreign software complexes (PCs) are considered in terms of their use to 

assess the reliability of complex technical systems. 

Keywords: reliability of complex technical systems, reliability indicators, Relex, Risk Spectrum, 

PCM ASM, A.L.D. Group, ASONIKA-B, Isograph 
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 УДК 519.673          д.т.н., проф. Кошовий М.Д. (НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ») 

Муратов В.В. (НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ») 
 

ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ МАВПЯЧОГО ПОШУКУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЛАНІВ 

ПОВНОГО ФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

Експериментальні методи дослідження все більше застосовують для оптимізації 

технологічних процесів. Однією з найголовніших цілей експерименту є отримання 

максимальної кількості об'єктивної інформації про вплив досліджуваних факторів на 

технологічний процес, при проведенні найменшого числа дорогих дослідів. Планування 

експерименту використовується для одержання математичної моделі при мінімальних 

вартісних і часових витратах. Задача знаходження мінімальної вартості проведення 

експерименту є NP-важкою, і точне рішення можна знайти тільки для невеликої кількості 

факторів. Для кількості факторів k> 4 число перестановок різко збільшується і на сучасному 

рівні розвитку обчислювальної техніки точно вирішити задачу неможливо. Для поліпшення 

техніко-економічних показників пристроїв та систем також слід виконувати 

експериментальні дослідження, спрямовані на отримання їх математичних моделей. Надалі 

з використанням математичної моделі визначаються оптимальні параметри конструкції, 

що забезпечують мінімальну похибку вимірювання пристрою, який розробляється. У зв'язку 

з цим стає актуальним розробка і дослідження наближених алгоритмів. На кафедрі 

авіаційних приладів і вимірювань Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. 

Жуковського «ХАІ» розроблена методологія оптимального за вартісними і часовими 

витратами планування експерименту, що включає такі методи: аналіз перестановок, метод 

послідовного наближення, метод гілок и меж, випадковий пошук, симплекс-метод, 

мурашиний алгоритм, генетичний алгоритм, метод відпалу, жадібний алгоритм, рій 

частинок. Ведуться подальші дослідження з вибору кращих методів оптимізації повного 

факторного експерименту. Метою даної статті є розробка методу та програмного 

забезпечення для оптимізації планів повного факторного експерименту з використанням 

алгоритму мавпячого пошуку.Були розроблені метод і програма на мові програмування C ++ 

для оптимізації планів повного факторного експерименту з використанням алгоритму 

мавпячого пошуку. Працездатність методу була перевірена на ряді таких технологічних 

об'єктів: витрата палива в двигуні внутрішнього згоряння, зварювання пластин малої 

товщини, виготовлення деталей гарячої штампуванням, а також процесу обслуговування 

машин з числовим програмним управлінням. Проведено порівняльний аналіз методів синтезу 

оптимальних за вартісними і часовими витратами планів повного факторного 

експерименту і показана ефективність методу мавпячого пошуку. 

Ключові слова: алгоритм, метод, оптимальний план, мавпячий пошук, оптимізація, 

планування експерименту, вартість, виграш. 

 

 Постановка проблеми. Експериментальні методи дослідження все більше 

застосовують для оптимізації технологічних процесів. Однією з найголовніших цілей 

експерименту є отримання максимальної кількості об'єктивної інформації про вплив 

досліджуваних факторів на технологічний процес, при проведенні найменшого числа 

дорогих дослідів. Планування експерименту використовується для одержання 

математичної моделі при мінімальних вартісних і часових витратах. Задача знаходження 

мінімальної вартості проведення експерименту є NP-важкою, і точне рішення можна 

знайти тільки для невеликої кількості факторів. Для кількості факторів k> 4 число 

перестановок різко збільшується і на сучасному рівні розвитку обчислювальної техніки 

точно вирішити задачу неможливо. Для поліпшення техніко-економічних показників 

пристроїв та систем також слід виконувати експериментальні дослідження, спрямовані на 

отримання їх математичних моделей. Надалі з використанням математичної моделі 

визначаються оптимальні параметри конструкції, що забезпечують мінімальну похибку 

вимірювання пристрою, який розробляється. У зв'язку з цим стає актуальним розробка і 

дослідження наближених алгоритмів. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомі комбінаторні методи оптимізації 

[1 - 3], але вони не застосовуються для побудови оптимальних за вартісними і часовими 

витратами планів багатофакторних експериментів. Відомі приклади побудови 

багатофакторних планів експериментів, які засновані на використанні таких методів 

оптимізації: аналіз перестановок [4]; метод послідовного наближення [4]; метод гілок і 

меж [4]; випадковий пошук (перестановка рядків матриці планування) [4]; симплекс-

метод [5]; мурашиний алгоритм [6]; генетичний алгоритм [7]; метод відпалу [8]; жадібний 

алгоритм [9], рій частинок [10]. Ефективність використання методів показана також при 

дослідженні різних об'єктів - технологічних процесів, приладів і систем [4, 11 - 14]. Всі ці 

методи мають як переваги, так і недоліки. Наприклад, при великій кількості факторів для 

повного перебору всіх рядків матриці планування потрібно багато часу, а інші алгоритми 

дозволяють отримати оптимальний план експерименту для обмеженого числа факторів k. 

При великій кількості факторів результати оптимізації виходять наближеними до 

оптимального плану експерименту. Зважаючи на це, доцільно для порівняння результатів 

застосувати метод мавпячого пошуку. 

Мета роботи – розробка методу та програмного забезпечення для оптимізації планів 

повного факторного експерименту з використанням алгоритму мавпячого пошуку. 

Основний матеріал досліджень. Розроблені метод і програмне забезпечення 

оптимізації планів повного факторного експерименту за вартісними та часовими 

витратами з використанням алгоритму мавпячого пошуку. 

Сутність застосування методу мавпячого пошуку полягає в наступному. 

Крок 1. На початку роботи алгоритму вводиться кількість факторів k. 

Крок 2. Введення вартостей переходів між рівнями для кожного з факторів. 

Крок 3. У залежності від вибраної кількості факторів будується матриця планування 

експерименту. 

Крок 4. Обчислення початкової вартості проведення експерименту. 

Крок 5. Генерація матриці сум вартостей переходів між рівнями для кожного з 

факторів. 

Крок 6. Сортування індексів і генерація масиву індексів для сум вартостей переходів 

між рівнями для кожного з факторів. 

Крок 7. Перестановка в стовпцях відповідно до масиву індексів для сум вартостей 

переходів між рівнями для кожного з факторів. 

Крок 8. Виконання перебору між усіма блоками стовпців (гілок дерева, за яким 

переміщається агент (мавпа)). Кількість блоків в стовпцях (гілок на дереві), по якому 

переміщається агент (мавпа), визначається за формулою Nблоків = 2N, де N – номер 

стовпця. 

Крок 9. Визначення початкової точки для подальшого перебору, виходячи з 

найменшої суми вартостей переходів між рівнями для кожного з факторів. 

Крок 10. Виконання пошуку в рамках блоку стовпця, в якому знаходиться агент за 

мінімальним значенням суми вартостей переходів між рівнями для кожного з факторів. 

Крок 11. Перехід на наступний елемент матриці планування і порівняння з 

попереднім елементом. Здійснюється пошук в блоці стовпця з найменшим значенням 

суми переходів між рівнями і встановлення відповідного блоку (перестановка місцями в 

матриці планування експерименту). 

Крок 12. Побудова оптимальної матриці планування експерименту. 

Крок 13. Обчислення загальної вартості реалізації експерименту. 

Крок 14. Обчислення величини виграшу В як відношення початкової вартості 

проведення експерименту Споч до вартості проведення експерименту Сmin. 

Крок 15. Обчислення часу t, витраченого на оптимізацію плану повного факторного 

експерименту з використанням алгоритму мавпячого пошуку. 

Програмне забезпечення реалізовано на мові програмування C ++. Необхідний обсяг 

пам'яті для реалізації програми методу мавпячого пошуку, становить 46,7 МБ. Таким 



63 

чином, реалізація методу мавпячого пошуку вимагає невеликий обсяг пам'яті ЕОМ і має 

високу швидкодію рішення задачі. 

Перевірка працездатності розробленого методу та програмного забезпечення для 

оптимізації планів повного факторного експерименту здійснювалася на ряді практичних 

задач. 

Проводилось дослідження системи для визначення витрати палива в двигунах 

внутрішнього згоряння. При цьому як критерій оптимізації розглядалася витрата палива q 

в мілілітрах. Факторами, які впливають на цей показник було обрано: Х1 - кількість 

оборотів n двигуна в хвилину, об / хв; Х2 - температура T двигуна, оС [4]. 

Вартості зміни значень рівнів факторів наведені в табл. 1 [4]. 

Початковий план повного факторного експерименту (k = 2) і оптимальний за 

вартістю реалізації план експерименту, розроблений за допомогою методу мавпячого 

пошуку, наведені в табл. 2. 

Таблиця 1 

Вартості зміни значень рівнів факторів 

Вартості зміни значень рівнів  

факторів, ум. од. 

Позначення факторів 

X1 X2 

з «-1» в «+1» 0,32 0,16 

з «+1» в «-1» 0,22 0,48 

 

Таблиця 2 

Початковий план повного факторного експерименту і оптимальний, розроблений за 

допомогою методу мавпячого пошуку 

Початковий план Оптимальний план 

Номер 

експерименту 

Позначення 

факторів 
Номер 

експерименту 

Позначення факторів 

X1 X2 X1 X2 

1 -1 -1 2 +1 -1 

2 +1 -1 1 -1 -1 

3 -1 +1 3 +1 +1 

4 +1 +1 4 -1 +1 

 

Вартість оптимального плану експерименту, отриманого методом мавпячого 

пошуку, становить 0,7 ум. од., а вартість плану, отриманого методом повного перебору, 

також становить 0,7 ум. од. [4]. 

Пошук оптимального плану експерименту (k = 2), отриманого методом мавпячого 

пошуку, був реалізований за 0,001 с.  

Виграш у порівнянні з початковою матрицею планування експерименту становить 

1,46 раза, в роботі [4] виграш також становить 1,46 раза. 

Проводилось дослідження технологічного процесу зварювання пластин малої 

товщини, в якому проведено експеримент по визначенню оптимального режиму 

точкового зварювання пластин малої товщини. Як фактори розглядалися: Х1 - ємність 

конденсаторів, мкФ; Х2 - коефіцієнт трансформації, Х3 - зусилля на електродах, Н [11]. 

Вартості зміни значень рівнів факторів наведені в табл. 3 [11]. 

Початковий план повного факторного експерименту (k = 3) і оптимальний за 

вартістю реалізації план експерименту, розроблений за допомогою методу мавпячого 

пошуку, наведені в табл. 4. 
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Таблиця 3 

Вартості зміни значень рівнів факторів 

Вартості зміни значень 

рівнів факторів, ум. од. 

Позначення факторів 

X1 X2 X3 

з «-1» в «+1» 2,5 2,0 1,5 

з «+1» в «-1» 3,0 2,5 2,0 

 

Таблиця 4 

Початковий план повного факторного експерименту і оптимальний, розроблений за 

допомогою методу мавпячого пошуку 

 

Початковий план Оптимальний план 

Номер 

експерименту 

Позначення 

факторів Номер 

експерименту 

Позначення факторів 

X1 X2 X3 X1 X2 X3 

1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 

2 +1 -1 -1 5 -1 -1 +1 

3 -1 +1 -1 7 -1 +1 +1 

4 +1 +1 -1 3 -1 +1 -1 

5 -1 -1 +1 4 +1 +1 -1 

6 +1 -1 +1 8 +1 +1 +1 

7 -1 +1 +1 6 +1 -1 +1 

8 +1 +1 +1 2 +1 -1 -1 

 

Вартість оптимального плану експерименту, отриманого методом мавпячого 

пошуку, становить 14 ум. од., а вартість плану, отриманого методом повного перебору, 

також становить 14 ум. од. [11]. 

Пошук оптимального плану експерименту (k = 3) методом мавпячого пошуку був 

реалізований за 0,03 с. 

Виграш у порівнянні з початковою матрицею планування становить 1,93 раза, а в 

роботі [11] виграш також становить 1,93 раза. 

Проводилось дослідження технологічного процесу виготовлення деталей гарячим 

штампуванням. На підставі апріорної інформації в якості критерію оптимізації процесу 

була обрана товщина деталі hдет, а домінуючими - такі фактори: Х1 - температура нагріву 

заготовки, оС; Х2 - час нагрівання заготовки, хв; Х3 - температура нагріву штампа, оС [4]. 

Часи зміни значень рівнів факторів наведені в табл. 5 [4]. 

Початковий план повного факторного експерименту (k = 3) і оптимальний за часом 

реалізації план експерименту, розроблений за допомогою методу мавпячого пошуку, 

наведені в табл. 6. 

 

Таблиця 5 

Часи зміни значень рівнів факторів 

Часи зміни значень 

рівнів факторів, хв 

Позначення факторів 

X1 X2 X3 

з «-1» в «+1» 30 22 3,75 

з «+1» в «-1» 25 5 7,5 
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Таблиця 6 

Початковий план повного факторного експерименту і оптимальний, розроблений за 

допомогою методу мавпячого пошуку 

 

Початковий план Оптимальний план 

Номер 

експерименту 

Позначення 

факторів Номер 

експерименту 

Обозначение 

факторов 

X1 X2 X3 X1 X2 X3 

1 -1 -1 -1 4 +1 +1 -1 

2 +1 -1 -1 8 +1 +1 +1 

3 -1 +1 -1 6 +1 -1 +1 

4 +1 +1 -1 2 +1 -1 -1 

5 -1 -1 +1 1 -1 -1 -1 

6 +1 -1 +1 5 -1 -1 +1 

7 -1 +1 +1 7 -1 +1 +1 

8 +1 +1 +1 3 -1 +1 -1 

 

Час реалізації експерименту, отриманого методом мавпячого пошуку, становить 

74,5 хв, а час за планом, отриманим методом повного перебору, становить 72 хв [4]. 

Пошук оптимального плану експерименту (k = 3) методом мавпячого пошуку був 

реалізований за 0,01 с. 

Виграш у порівнянні з початковою матрицею планування становить 3,33 раза, в 

роботі [4] виграш становить 3,37 раза. 

Проведено дослідження ділянки цеху верстатів з числовим програмним 

управлінням. В якості критерію оптимізації було вибрано сумарний час роботи верстатів 

з числовим програмним управлінням. Домінуючими чинниками, які впливають на цей 

показник, були обрані: Х1 - час виконання профілактики tn, годин; Х2 - число yц верстатів 

з числовим програмним управлінням; Х3 - час роботи верстатів протягом доби tc, годин; 

Х4 - періодичність профілактики t0, годин [4]. 

Часи зміни значень рівнів факторів наведені в табл. 7 [4]. 

Початковий план повного факторного експерименту (k = 4) і оптимальний за часом 

реалізації план експерименту, розроблений за допомогою методу мавпячого пошуку, 

наведені в табл. 8. 

 

Таблиця 7 

Часи зміни значень рівнів факторів 

 

Часи зміни значень 

рівнів факторів, хв 

Позначення факторів 

X1 X2 X3 X4 

з «-1» в «+1» 7,0 6,0 16,0 100,0 

з «+1» в «-1» 3,0 2,0 12,0 50,0 
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Таблиця 8 

Початковий план повного факторного експерименту і оптимальний, розроблений за 

допомогою методу мавпячого пошуку 

 

Початковий план Оптимальний план 

Номер 

експерименту 

Позначення факторів 
Номер  

експерименту 

Позначення факторів 

X1 X2 X3 X4 X1 X2 X3 X4 

1 -1 -1 -1 -1 16 +1 +1 +1 +1 

2 +1 -1 -1 -1 14 +1 -1 +1 +1 

3 -1 +1 -1 -1 13 -1 -1 +1 +1 

4 +1 +1 -1 -1 15 -1 +1 +1 +1 

5 -1 -1 +1 -1 11 -1 +1 -1 +1 

6 +1 -1 +1 -1 9 -1 -1 -1 +1 

7 -1 +1 +1 -1 10 +1 -1 -1 +1 

8 +1 +1 +1 -1 12 +1 +1 -1 +1 

9 -1 -1 -1 +1 4 +1 +1 -1 -1 

10 +1 -1 -1 +1 2 +1 -1 -1 -1 

11 -1 +1 -1 +1 1 -1 -1 -1 -1 

12 +1 +1 -1 +1 3 -1 +1 -1 -1 

13 -1 -1 +1 +1 7 -1 +1 +1 -1 

14 +1 -1 +1 +1 5 -1 -1 +1 -1 

15 -1 +1 +1 +1 6 +1 -1 +1 -1 

16 +1 +1 +1 +1 8 +1 +1 +1 -1 

Час реалізації оптимального плану експерименту, отриманого методом мавпячого 

пошуку, становить 80 годин. 

Знаходження оптимального плану експерименту (k = 4) методом мавпячого пошуку 

було реалізовано за 0,017 с. 

Виграш у порівнянні з початковою матрицею планування експерименту становить 

3,14 раза, а в роботі [4] виграш, отриманий методом обмеженого перебору, становить 1,17 

раза. 

Таким чином, в результаті дослідження обраних об'єктів показано, що метод 

мавпячого пошуку дає результати близькі до оптимальних або оптимальні як в методі 

повного перебору, але за менший час завдяки зменшенню необхідних перетворень. 

Висновки. Розроблені метод і програма, що реалізують оптимізацію планів повного 

факторного експерименту з застосуванням алгоритму мавпячого пошуку. Доведено їх 

працездатність і ефективність на ряді прикладів дослідження систем і технологічних 

процесів. Також метод мавпячого пошуку можна ефективно використовувати для 

оптимізації планів експерименту при дослідженні різних об'єктів. 

Пошук оптимального або близького до оптимального плану, отриманого цим 

методом, реалізується за низький час розрахунку. Показано, що для оптимізації планів 

повного факторного експерименту доцільно використання методу мавпячого пошуку при 

дослідженні об'єктів з кількістю факторів 2≤k≤7. 
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Наукову новизну представляє запропонований метод мавпячого пошуку 

оптимальних за вартісними (часовими) витратами планів повного факторного 

експерименту, а практичну цінність - програмне забезпечення для його реалізації. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1.Hoskins, D. S. Combinatorics and Statistical Inferecing [Теxt] / D. S. Hoskins // Applied Optimal 

Designs. – 2007. – No. 4. – P. 147-179. 

2. Morgan, J. P. Association Schemes: Designed Experiments, Algebra and Combinatorics [Теxt] / J. 

P. Morgan // Journal of the American Statistical Association. –  2005. – Vol.100. - №. 471. – P. 1092- 1093. 

3. Bailey, R. A. Combinatorics of optimal designs [Теxt] / R. A. Bailey, P. G. Cameron // Surveys in 

Combinatorics. – 2009. – Vol. 365. – P. 19-73. 

4. Кошевой Н. Д. Оптимальное по стоимостным и временным затратам планирование 

эксперимента: монография /Н.Д. Кошевой, Е.М. Костенко. – Полтава: издатель Шевченко Р.В., 2013. 

– 317с. 

5. Кошевой Н.Д. Оптимальное планирование эксперимента на основе симплекс-метода / 

Н.Д. Кошевой, Е.А. Сухобрус // Математичне моделювання. – Дніпродзержинськ: 

Дніпродзержинський державний технічний університет, 2012. – Вип. 1 (26). – С. 27-30. 

6. Кошевой Н.Д. Оптимизация планов экспериментов с использованием алгоритма 

муравьиной системы / Н.Д. Кошевой, А.С. Чуйко // Метрологія та прилади, 2013. – №2. II(40). - 

С. 135-137. 

7. Кошевой Н.Д. Оптимальное планирование эксперимента с использованием генетических 

алгоритмов / Н.Д. Кошевой, Е.А. Сухобрус // Математичне моделювання. – Дніпродзержинськ: 

Дніпродзержинський державний технічний університет, 2013. –  Вип. 2(29). – С. 36-40. 

8. Кошевой Н.Д. Применение алгоритма имитации отжига для оптимизации многофакторных 

планов эксперимента / Н.Д. Кошевой, А.В. Бельмега, З.Э. Чистикова // Системи обробки інформації. 

- Х: ХУПС ім. Івана Кожедуба. – 2015. – Вип.6(131). – С. 103-106. 

9. Кошевой Н.Д. Применение жадного алгоритма для оптимизации многофакторных 

экспериментов / Н.Д. Кошевой, А.В. Бельмега // Збірник наукових праць Військового інституту 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ. –  2014. – Вип. 47. – С. 

29-37. 

10. Кошевой Н.Д. Применение алгоритма оптимизации роем частиц для минимизации 

стоимости проведения многофакторного эксперимента / Н.Д. Кошевой, А.А. Беляева // 

Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2018. - №1. – С. 41 – 49. 

11. Методология оптимального по стоимостным и временным затратам планирования  

эксперимента: монография / Н.Д. Кошевой, Е.М. Костенко, А.В. Павлик и др. – Полтава: Полтавская 

государственная аграрная академия, 2017. – 232 с. 

12. N.D. Koshevoy, E.M. Kostenko, V.A. Gordienko, V.P. Syroklyn. Optimum planning of 

experiment in manufacturing the electronic equipment // Telecommunications and Radio  Engineering. – 

2011. - vol.70. - №8. – p.p. 731-734. DOI: 10.1615 / TelecomRadEng. V70.i8.60. 

13. Koshevoy, V.A. Gordienko, Ye.A. Sukhobrus. Optimization for the Design matrix realization 

value with the aim to investigate technological processes // Telecommunications  and Radio Engineering. - 

2014. – vol.73. – №15, – p.p. 1383-1386. DOI: 10.1615 / TelecomRadEng. V73.i15.60. 

14. Koshevoy, E.M. Kostenko, A.S. Oganesyan, M.V. Tsekhovskoi. Aircraft system for  measuring 

the angular deflections of control surfaces // Russian Aeronautics. - October 2013. - Volume 56. - Issue 4. - 

p.p. 418-422. DOI: https: //doi.org/ 10.3103 / S1068799813040168. 

 

REFERENCES: 

1.Hoskins, D. S. Combinatorics and Statistical Inferecing. Applied Optimal Designs. - vol. 4. – 2007. 

- pp. 147-179. 

2.Morgan, J. P. Association Schemes: Designed Experiments, Algebra and Combinatorics. Journal of 

the American Statistical Association. - vol. 100. - no. 471. – 2005. - pp. 1092-1093.  

3.Bailey, R. A., Cameron, P. 3. G. Combinatorics of optimal designs. Surveys in Combinatorics. – 

vol. – 365. – 2009. - pp. 19-73. 

4.N. Koshevoy. Optimal cost and time planning of experiment planning: monograph / N.D. 

Koshevoy, E.M. Kostenko. - Poltava: publisher Shevchenko R.V. - 2013. - 317 p. 



68 

5.Koshevoy N.D. Optimal experiment planning on the basis of the simplex method / N.D. Koshevoy, 

E.A. Sukhobrus // Mathematichal modeling. - Dneprodzerzhinsk: Dneprodzerzhinsk StateTechnical 

University. - 2012. - Vip. 1 (26). - P. 27-30. 

6. Koshevoy N.D. Optimization of experiment plans using the algorithm of the ant system / N.D. 

Koshevoy, A.S. Chuiko // Metrology and devices, 2013. - №2. II (40). - P. 135-137. 

7. Koshevoy N.D. Optimal experiment planning with using genetic algorithms / N.D. Koshevoy, E.A. 

Boobs // Mathematical Modeling. - Dneprodzerzhinsk: Dneprodzerzhinsk State Technical University. - 

2013. - Vip. 2 (29). - P. 36-40. 

8. Koshevoy N.D. Application of annealing simulation algorithm for optimization of multifactorial 

experimental plans / N.D. Koshevoy, A.V. Belmega, Z.E. Chistykov // Information Processing Systems. - 

Kh: KHUPS named by Ivan Kozhedub, 2015. - Issue 6 (131). - P. 103-111. 

9. Koshevoy N.D. Application of greedy algorithm for optimization of multifactorial experiments / 

N.D. Koshevoy, A.V. Belmega // Collection of scientific works of the Military Institute of the Kyiv National 

University. Taras Shevchenko. - K .: VIKNU, 2014. - Vip. 47. – P. 29-37. 

10. Koshevoi N.D. Application of an algorithm for optimizing the swarm of particles to minimize the 

cost of conducting a multifactorial experiment / N.D. Koshevoy, A.A. Belyaeva // RadioElectronics, 

Informatics, Management. - 2018. - №1. – P. 41. 

11. The methodology of the optimal planning for the cost and time of experiment planning: 

monograph / N.D. Koshevoy, E.M. Kostenko, A.V. Pavlik and others - Poltava: Poltava State Agrarian 

Academy. - 2017. - 232 p. 

12. N.D. Koshevoy, E.M. Kostenko, V.A. Gordienko, V.P. Syroklyn. Optimum planning of 

experiment in manufacturing the electronic equipment // Telecommunications and Radio Engineering. – 

2011. - vol.70. - №8. - p.p. 731-734. DOI: 10.1615 / TelecomRadEng. V70.i8.60. 

13. N.D. Koshevoy, V.A. Gordienko, Ye.A. Sukhobrus. Optimization for the Design matrix 

realization value with the aim to investigate technological processes // Telecommunications and Radio 

Engineering. - 2014. - vol.73. - №15. - p.p. 1383-1386. DOI: 10.1615 / TelecomRadEng. V73.i15.60. 

14. N.D. Koshevoy, E.M. Kostenko, A.S. Oganesyan, M.V. Tsekhovskoi. Aircraft system for 

measuring the angular deflections of control surfaces // Russian Aeronautics, October 2013. – Volume 56. 

- Issue 4. - p.p. 418-422. DOI: https: //doi.org/ 10.3103 / S1068799813040168. 

 

д.т.н., проф. Кошевой Н.Д., Муратов В.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ОБЕЗЬЯНЬЕГО ПОИСКА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

ПЛАНОВ ПОЛНОГО ФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Экспериментальные методы исследования все больше применяют для оптимизации 

технологических процессов. Одной из главных целей эксперимента является получение 

максимального количества объективной информации о влиянии изучаемых факторов на 

технологический процесс, при проведении наименьшего количества дорогостоящих опытов. 

Планирование эксперимента используется для получения математической модели при 

минимальных стоимостных и временных затратах. Задача нахождения минимальной 

стоимости проведения эксперимента является NP-трудной, и точное решение можно найти 

только для небольшого количества факторов. Для количества факторов k>4 число 

перестановок резко увеличивается и на современном уровне развития вычислительной техники 

точно решить задачу невозможно. Для улучшения технико-экономических показателей 

устройств и систем также следует выполнять экспериментальные исследования, 

направленные на получение их математических моделей. В дальнейшем с использованием 

математической модели определяются оптимальные параметры конструкции, 

обеспечивающие минимальную погрешность измерения устройства, которое 

разрабатывается. В связи с этим становится актуальным разработка и исследование 

приближенных алгоритмов. 

На кафедре авиационных приборов и измерений Национального аэрокосмического 

университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» разработана методология оптимального по 

стоимостным и временным затратам планирования эксперимента, включающего следующие 

методы: анализ перестановок, метод последовательного приближения, метод ветвей и границ, 

случайный поиск (перестановка строк матрицы планирования), симплекс-метод, муравьиный 

алгоритм, генетический алгоритм , метод отжига, жадный алгоритм, рой частиц. Ведутся 
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дальнейшие исследования по выбору лучших методов оптимизации полных факторных 

экспериментов. 

Целью данной статьи является разработка метода и программного обеспечения для 

оптимизации планов полного факторного эксперимента с использованием алгоритма 

обезьяньего поиска. Были разработаны метод и программа на языке программирования C ++ для 

оптимизации планов полного факторного эксперимента с использованием алгоритма 

обезьяньего поиска. 

Работоспособность метода была проверена на ряде таких технологических объектов: 

расход топлива в двигателе внутреннего сгорания, сварки пластин малой толщины, 

изготовление деталей горячей штамповкой, а также процесса обслуживания машин с 

числовым программным управлением. Проведен сравнительный анализ методов синтеза 

оптимальных по стоимостным и временным затратам планов полного факторного 

эксперимента и показана эффективность метода обезьяньего поиска. 

Ключевые слова: алгоритм, метод, оптимальный план, обезьяний поиск, оптимизация, 

планирование эксперимента, стоимость, выигрыш. 

 

Prof. Koshevoy N.D.,  Muratov V.V. 

APPLICATION OF THE MONKEY APPLICATION ALGORITHM FOR OPTIMIZING THE 

PLANS OF THE FULL FACTOR EXPERIMENT 

 

Experimental research methods are increasingly used to optimize technological processes. One of 

the main goals of the experiment is to obtain the maximum amount of objective information about the 

influence of the investigated factors on the technological process, while carrying out the least number of 

expensive experiments. Experiment planning is used to obtain a mathematical model with minimum cost 

and time costs. The task of finding the minimum cost of an experiment is NP-heavy, and the exact solution 

can be found only for a small number of factors. For the number of factors k> 4, the number of 

permutations increases dramatically, and at the current level of development of computing machinery it 

is impossible to solve the problem precisely. To improve the technical and economic performance of 

devices and systems, experimental studies aimed at obtaining their mathematical models should also be 

performed. In the future, using the mathematical model, optimal design parameters are determined that 

provide the minimum measurement error of the device being developed. In this connection, the 

development and research of approximate algorithms becomes relevant. 

At the Department of Aviation Instruments and Measurements at the National Aerospace 

University named by N.E. Zhukovsky "KhAI" developed a methodology for optimizing the cost and time 

costs of planning the experiment, which includes the following methods: analysis of permutations, 

method of successive approximation, method of branches and boundaries, random search (permutation 

of lines of the matrix of planning), simplex method, ant algorithm, genetic algorithm , annealing method, 

greedy algorithm, particle swarm. Further research is under way to choose the best methods for 

optimizing full factor experiments. 

The purpose of this article is to develop a method and software to optimize the plans of a full factor 

experiment using the monkey search algorithm. 

A method and program in the C ++ programming language were developed to optimize the plans 

for a full factor experiment using the monkey search algorithm. 

The efficiency of the method has been tested on a number of technological objects: fuel 

consumption in the internal combustion engine, welding of small thickness plates, hot-forming parts 

manufacturing, and also the process of maintenance of machines with numerical control. A comparative 

analysis of the methods of synthesis of the optimal cost and time costs of the plans for a full factor 

experiment is carried out and the efficiency of the monkey-type search method is shown. 

Keywords: algorithm, method, optimal plan, monkey search, optimization, experiment planning, 

cost, gain. 
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МЕТОД АДАПТИВНОГО БАГАТОРІВНЕВОГО КОДУВАННЯ 
 

Основною метою даної статті являлась розробка методу оптимізації при передаванні 

інформації по каналах зв’язку при їхній зашумленості.  

Для ефективного здійснення передачі даних в одно-, і в багатокористувацьких системах 

необхідна адаптація використовуваної схеми передачі до мінливих умов каналу. У даній роботі 

розглядається задача оптимізації параметрами багато частотного каналу зв'язку з метою 

мінімізації потужності передавача, необхідної для досягнення заданої швидкості передачі. 

Практична реалізація цього методу призводить до необхідності використання дискретних 

швидкостей передачі. Це призводить до того, що параметри реально використовуваної схеми 

передачі даних відрізняються від ідеального рішення оптимізаційної задачі, що призводить до 

деякого збільшення необхідної потужності передавача. Таким чином, можна очікувати 

підвищення ефективності адаптивної системи у разі використання набору схем 

кодування/модуляції з малим кроком швидкостей, що може бути реалізовано на основі концепції 

багаторівневого кодування. Тут було представлено новий адаптивний метод передачі для одно- і 

багатокористувацької системи. У разі однокористувацької системи застосовувалось 

багаторівневе кодування, що дозволило підвищити точність підбору швидкості 

кодування/модуляції для окремих під каналів. Крім того, запропонований спосіб оцінки пропускної 

здатності (а також спектральної ефективності) адаптивних систем, що функціонують в 

умовах каналу з випадковими незалежними передавальними коефіцієнтами, що дозволяє оцінити 

характеристики системи в області малих співвідношень сигнал/шум. Для випадку 

багатокористувацької системи був запропонований метод адаптивного розподілу потужності, 

швидкості передачі і кодового розділення каналу, що дозволило отримати енергетичний виграш 

до 3 дБ у порівнянні з аналогічною системою на основі частотного поділу. Запропоновано метод 

стиснення службової інформації, породжуваної адаптивною системою. Наведено теоретична 

нижня межа для потужності передавача в адаптивної системі, що використовує даний 

алгоритм. Було проаналізовано поведінку запропонованої адаптивної системи при наявності 

тимчасових стохастичних змін його стану. Також було представлено результати імітаційного 

моделювання, що характеризують поведінку запропонованого методу передачі в умовах 

кабельного каналу.  

Ключові слова: багаточастотна система, канал передачі даних, адаптивне розділення. 

 

Вступ. Побудова адаптивної системи передачі даних потребує наявності методу 

кодування і модуляції, що забезпечує ступінь захисту передачі та прийому даних від 

перешкод. При цьому особливу важливість має ефективна реалізація  методу обробки 

інформації, зокрема кодування і декодування коригувальних кодів. Алгоритми кодування та 

декодування багатьох сучасних кодів включають в себе класичні обчислювальні методи, такі 

як циклічна згортка, пошук кореня многочлена, дискретне перетворення Фур'є і т. д [1]. 

Незважаючи на те, що відомі швидкі алгоритми вирішення вище  зазначених завдань, у 

багатьох випадках їх використання при реалізації алгоритмів кодування і декодування 

виявляється вкрай неефективним як в силу специфіки обчислень в кінцевих полях, так і в силу 

обмежень, накладених структурою алгоритмів кодування і декодування [2]. У зв'язку з цим 

виникає завдання ефективної реалізації відповідного обчислювального алгоритму. 

Різноманітність існуючих в даний час алгоритмів модуляції, які можуть бути 

використані для формування лінійного коду, надає для розробників і фахівців з експлуатації 

телекомунікаційного обладнання можливість вибору оптимального алгоритму для конкретної 

реалізації завдань. Позитивні якості, які властиві реалізації на базі 2B1Q, дозволять в 

ближчому майбутньому досить ефективно використовувати HDSL і SDSL - системи, які 

побудовані на використанні цього алгоритму. У перспективних системах доцільно 
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застосування рішень, які засновані на промислових реалізаціях алгоритму QAM - САР і DMT 

[3]. 

Постановка задачі. Зробивши  аналіз характеристик алгоритмів модуляції а також 

деяких систем кодування даних, сигналів та символів, можна впевнено заявляти що самі по 

собі ці системи модуляції ефективні. Але їхня ефективність обмежена певними чинниками, 

своєрідністю та способами обчислення [4]. Однак якщо ці системи модуляції/демодуляції 

інформації об’єднати для утворення алгоритму модуляції, вийде об’єднаний метод, кращий, 

він буде включати в себе сильні сторони наведених вище алгоритмів і виключати їхні вади. 

Вже на базі цих алгоритмів можна проводити обрахунки та будувати наш метод оптимізації. 

А для цього нам потрібно: 

a) проаналізувати характеристики ліній зв’язку; 

b) детально розглянути поширені моделі каналів; 

c) зробити аналіз позитивних та негативних сторін цих моделей каналів; 

d) після отриманих даних зробити висновки про їхню ефективність; 

e) провести обчислення за найвідомішим методом коригувальних кодів за для 

отримання математичної моделі; 

f) на основі отриманих математичних моделей каналів та оптимізованого методу, 

змоделювати систему для отримання даних що до успішності запропонованого методу; 

g) на основі зібраних даних провести корегування параметрів мережі. 

Для ефективного здійснення передачі даних в одно-, і в багатокористувацьких системах 

необхідна адаптація використовуваної схеми передачі до мінливих умов каналу. У даній 

роботі розглядається задача управління параметрами багато частотного каналу зв'язку з метою 

мінімізації потужності передавача, необхідної для досягнення заданої швидкості передачі. 

Практична реалізація цього правила призводить до необхідності використання дискретних 

швидкостей передачі. Таким чином, можна очікувати підвищення ефективності адаптивної 

системи у разі використання набору схем кодування/модуляції з малим кроком швидкостей, 

що може бути реалізовано на основі концепції багаторівневого кодування. 

Використання коригувальних кодів у свою чергу, вимагає ефективної реалізації 

відповідних обчислювальних алгоритмів [5]. При цьому особливий інтерес представляє 

зниження обчислювальної складності без зниження якості декодування. У тому випадку, коли 

обчислення проводяться над кінцевими полями, як при декодуванні кодів Ріда-Соломона, 

застосування деяких їх спеціальних властивостей може призвести до істотного зниження 

обчислювальної складності. 

Тож перед нами стоїть дві задачі: 

1. Розробка адаптивного методу передачі, що враховує використання завадостійкого 

кодування і можливість розділення каналу між різними користувачами. 

2.  Розробка ефективного обчислювального алгоритму, що використовується на різних 

етапах декодування кодів Ріда-Соломона [6]. Структура програмної системи залежить від 

форм та методів організація процесів пов’язаних з обробкою та збереження даних, від 

кількості даних, їх спеціалізації, кооперації та комбінування. Глибина розділення процесу 

обробки даних на його складові частини, та ступінь кооперації визначають види та 

призначення компонентів програми. 

Основна частина. Більшість існуючих адаптивних методів передачі потребує наявності 

кількох схем передачі, придатних для використання в різних умовах. При цьому збільшення 

числа доступних схем дозволяє отримати рішення оптимізаційної задачі, наближене до 

ідеального. Відомі методи адаптивної передачі в багато частотних системах в більшості 

випадків засновані на адаптивній модуляції; застосування адаптивного кодування, як правило, 

зводиться до розгляду схем матрично-кодованої модуляції. Це істотно обмежує набір 

доступних швидкостей передачі [7]. Однак, застосування багаторівневого кодування дозволяє 

проводити вибір формату сигнальної множини і параметрів завадостійкого кодування 

незалежно один від одного що істотно підвищує гнучкість системи. 
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У статті описаний метод адаптивного вибору багаторівневих кодів в багато частотній 

одно користувацькій системі, що дозволяє збільшити кількість схем передачі, доступних для 

використання в адаптивній системі, і за рахунок цього наблизити рішення задачі адаптації до 

ідеального. Більш конкретно, буде розглянуто задачу вибору багаторівневих кодів і 

відображення їх кодових слів на під канали багаточастотної системи, що мінімізують 

потужність передавача, необхідну для забезпечення заданої швидкості передачі даних і 

ймовірності помилки. Ці методи можуть бути використані і в багатокористувацьких системах. 

Розглянемо задачу обчислення коефіцієнтів поділу під каналів в багатокористувацькій 

системі, описану в контексті OFDM-системи.  Відомо, що в багаточастотній системі 

прийнятий сигнал для кожного з K користувачів і N під каналів може бути представлений як 

[8]: 

1..0,1..0,  KkNisr
j
ki

j
i

j
ki

j
ki

,                                           (1) 

де j
ki

  - передавальний коефіцієнт i-го під каналу, спостережуваний k-м користувачем в 

момент часу j, 
j

is  - сигнал, переданий по i-му під каналу в j-й момент часу, 
j

ki   - адитивний 

Гаусівський шум. 

Припустимо, що користувачі можуть за допомогою кодового розділення спільно 

використовувати під канали багато частотної системи або їх блоки (смуги), що складаються з 

суміжних під каналів, тобто: 
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де ft SS ,  - коефіцієнти розширення користувацького сигналу за часом та частотою, 
j

ql
s  

- модульований сигнал, призначений l-му користувачу, призначеному на q-й під канал (під 

смугу), ),...,( 1,0,  Slll aaa - l-та розширювана послідовність ft SSS ,  - загальний коефіцієнт 

розширення. Зауважимо, що кожен з k користувачів системи може бути призначений на 

довільний набір під каналів (підсмуг) і на кожній з них використовувати довільний набір 

(розміром від нуля до S) розширюючих послідовностей. При цьому різні користувачі, 

призначені на даний під канал, повинні використовувати різні розширювані послідовності. Це 

дозволяє розглядати кожен їх fSN / під каналів (підсмуг) як набір з S логічних під каналів з 

ідентичними властивостями. 

Тут передбачається, що смуги складаються з суміжних під каналів. Нижче буде показано, 

що наявність цього обмеження не приводить до яких-небудь серйозних втрат в 

характеристиках системи. Разом з тим, це обмеження може бути усунуто шляхом пере 

впорядкування  коефіцієнтів. 

Зауважимо, що тимчасовий поділ є окремим випадком кодового розділення з 

розширюваними послідовностями виду )0,...,0,1,0,...,0(la . У разі 1fS  і стаціонарного 

каналу, тип використовуваних послідовностей не має значення. Однак при наявності 

тимчасових змін стану каналу або 1fS  застосування "істинно" кодового розділення може 

дати ефект рознесення [9]. 

Для простоти розглянемо спочатку систему з 1fS . Нехай ]1,0[kip  позначає частку 

i-го під каналу, займану k-м користувачем. Ця величина відповідає частці розширюючих 

послідовностей, використовуваних k-м користувачем по i-му під каналу. Нехай kic  означає 

швидкість передачі даних k-м користувачем по i-му під каналу, а kiV  - відповідний коефіцієнт 
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підсилення. Необхідно відзначити, що посиленню піддаються формовані користувачами 

символи до того, як вони накладаються, утворюючи власне переданий сигнал iS (див. рис. 1). 

Припустимо, що повністю відсутня між користувацька інтерференція, що може бути 

досягнуто при ідеальній синхронізації базової станції і користувацьких пристроїв [10]. У разі 

кодового розділення для цього додатково потрібно незмінність каналу в часі і ортогональність 

використовуваних розширюючих послідовностей. 
 

 

Рис. 1. Архітектура системи для оптимізації 

 

Крім того, припустимо, що для k-го користувача необхідно забезпечити швидкість 

передачі даних: 
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де kiki Mc 2log  - число біт в одному символі, переданий k-му користувачем по під 

каналу і. 

Спочатку припустимо, що використовується кодове розділення під каналів на основі 

ортогональних розширюючих послідовностей довжини SSt  . Це означає, що безліч 

допустимих коефіцієнтів поділу каналів має вигляд }1,/)1(,...,/1,0{ SSSpki  . Ясно, що 

шляхом збільшення S точність оптимізації може бути підвищена. 

Нехай )(),( kikiki cfcf  вказує співвідношення сигнал/шум, яке необхідно 

забезпечити для досягнення необхідної ймовірності помилки при швидкості передачі даних 

kic .  

Нехай 
2

2||




 ki

ki - співвідношення канал/шум для користувача k по під каналу і. Тоді 

коефіцієнт посилення повинен бути рівний: 

 kikiki cfV  /)( .                                                                  (4) 
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Таким чином, оптимізаційна задача може бути сформульована як: 
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де kik   - множники Лагранжа, система cкладається з 4 рівнянь. В даний час відомі 

різні методи, призначені для чисельного рішення великих систем нелінійних рівнянь [11]. 

Незважаючи на це виявляється, що рішення цієї системи вельми складно через наявність 

великого числа рішень, тобто наборів значень kip , що задовольняють описаним обмеженням. 

Це призводить до істотного уповільнення збіжності багатьох чисельних методів. У зв'язку з 

цим виникає необхідність побудови оптимізаційного алгоритму, орієнтованого на дану задачу. 

Для побудови спеціалізованого оптимізаційного алгоритму зауважимо, що з (7) 

випливає, що для заданого набору { kip } k  може бути однозначно знайдено з kR . З іншого 

боку, як було показано в [11], з (6) випливає, що i  має дорівнювати 
k

imin  і тільки 

користувачі з i

k

i    можуть використовувати під канал і. Тому величина може розглядатися 

як міра непридатності користувача k для роботи по під каналу i. Використовуючи цей факт, 

можна побудувати наступний алгоритм: 

1) Сформувати початковий набір { kip }; 

2) Обчислити k  з (7) і підставити це значення в (9), отримавши 
k

i ; 

3) Знайти найгірший під канал і найгіршого користувача, призначеного на цей під канал 

)(maxarg,
0,,

i

k

i
pki

ww
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, а також найкращого користувача k

i
k

bk minarg ; 

4) Зменшити частку kip  каналу wi , займану користувачем wk , на 1/S і збільшити частку 

kip , займану користувачем bk , на цю ж величину; 

5) Повторювати кроки 2 - 4 задане число разів. Обчислення можуть бути припинені 

достроково, якщо протягом декількох кроків не відбувається зменшення величини 
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0,,
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; 

6) Скористатися алгоритмом оптимізації одно користувацьких систем для знаходження 

розподілу потужності переданого сигналу і швидкостей передачі по каналу, виділеному 

кожному користувачеві. 

Початковий розподіл користувачів по під каналах може бути отримано, наприклад, 

наступним чином. Для кожного користувача можуть бути знайдені найкращі під канали і для 

них встановлено 0 bpki . Ті під канали, які не увійшли в число найкращих ні для одного 

користувача, можуть бути призначені, наприклад, користувачам з найкращими 

співвідношенням канал/шум на них. При цьому має виконуватися умова нормування (8). 
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Даний алгоритм не спирається на "невеликі константи", що використовуються в 

алгоритмі Вонга [12] для ініціалізації та оновлення множників Лагранжа; виявляється, що їх 

вибір істотно впливає на саме рішення і складність алгоритму. Крім того, запропонований 

алгоритм реалізує іншу структуру ітеративного процесу: здійснюється підстроювання 

коефіцієнтів поділу каналів для досягнення ними умов оптимальності, в той час як в алгоритмі 

Вонга здійснюється підстроювання констант k . 

Іноді описаний алгоритм стикається з тією ж проблемою, що й стандартні ітеративні 

алгоритми оптимізації, а саме виникненням коливань на кроці 4. У цьому випадку кілька 

користувачів циклічно обмінюються підканалами, що перешкоджає досягненню 

оптимального рішення. Причиною цього є те, що передача частки під каналу від одного 

користувача до іншого може незначно поліпшити умови роботи першого користувача і суттєво 

погіршити показники другого користувача, внаслідок чого на наступній ітерації алгоритму 

буде проведений зворотний обмін. Ця проблема може бути подолана, за допомогою 

стандартного прийому "згладжування". В даному випадку він може бути реалізований шляхом 

примусової заборони на вибір на кроці 3 в якості "найгірших" тих користувачів, які були 

обрані на попередніх w ітераціях в якості "найкращих". 

Точний теоретичний аналіз адаптивної багатокористувацької системи виявляється 

досить складним завданням, що обумовлено ускладненням системи рівнянь (6)-(9) у 

порівнянні з аналогічною системою в одно користувацькому випадку. З огляду на те, що 

рішення оптимізаційної задачі залежить не тільки від передавальних коефіцієнтів, але і від їх 

співвідношення для різних користувачів, тут вже не можна безпосередньо скористатися 

апаратом порядкових статистик, використаним при аналізі одно користувацької системи. У 

зв'язку з цим виникає необхідність введення додаткових спрощених припущень. 

Таблиця 1 

Обмеження в однокористувацькій системі 

 
Число користувачів 4 8 16 32 64 4 8 16 32 

Швидкість корист. R, 

біт/симв. 

16 16 16 16 17 256 128 64 32 

Потужність багато 

корист. системи 0P , дБ 

-18 -18 -18 -18 -19 -1 -5 -10 -12 

Мін. необхідна 

потужність, дБ 

-10 -7 -5 -3 1 5 3 2 2 

 

Припустимо, що передача даних кожного з користувачів проводиться відповідно до 

правилом традиційної одно користувацької системи і швидкість передачі даних кожного з 

користувачів досить мала, так що кожним з них використовується невелике число найкращих 

під каналів. Крім того, припустимо, що передавальні коефіцієнти під каналів для різних 

користувачів незалежні. Тоді безлічі їх найкращих під каналів також будуть і незалежними. 

Отже, ймовірність збігу під каналів, використовуваних різними користувачами, досить мала. 

Нехай )(RP - функція, що характеризує потужність передавача одно користувацької системи, 

необхідну для передачі даних зі швидкістю R. Тоді загальна потужність передавача системи 

мовлення може бути оцінена як: 

 





K

k

kK RPRRP
1

1 )(),...,( .                                                            (9) 

 

Ця межа не враховує ефектів, пов'язаних з можливим збігом множин найкращих під 

каналів різних користувачів. Числові значення цієї межі для випадку системи з 512 під 

каналами та Г  2,65 представлені в таблиці 1. Функція досяжної спектральної ефективності в 
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ідеальній адаптивній QАМ-системи, яка функціонує в умовах незалежних затухань, 

представлена на рис. 2. 

 

 

 

Рис. 2. Графік потужності передавача 

 

Використана методика оцінки спирається на можливість точного обчислення 

спектральної ефективності адаптивної системи в області малих співвідношень сигнал/шум. 

Згідно з наявною інформацією, всі опубліковані до теперішнього часу методи оцінювання 

спектральної ефективності адаптивних систем не дозволяють отримати задовільних 

результатів у цьому випадку, тому не враховують можливість використання тільки декількох 

найкращих під каналів. 

На рис. 4 представлений графік спектральної ефективності адаптивної високочастотної 

системи, що використовує оптимізаційний алгоритм, для випадку каналу з незалежними 

коефіцієнтами загасання. Можна помітити, що в системі зберігається проміжок в 3 дБ, що 

спостерігався у вихідному наборі багаторівневих кодів (див. рис. 3). Крім того, збільшення 

розміру L призводить до незначного збільшення потужності передавача, необхідної для 

забезпечення заданого якості роботи системи. При цьому необхідно зазначити, що складність 

реалізації системи в основному визначається числом використовуваних компонентних 

(бінарних) кодів. запропонований в даній роботі прагматичний спосіб побудови 

багаторівневих кодів дозволяє побудувати велике число кодів на основі порівняно невеликого 

компонентних двійкових кодів. 

 

Рис. 3. Спектральна ефективність багаторівневих кодів 
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На рис. 5 представлений аналогічний графік для випадку кабельного каналу. Видно, що 

кабельний канал допускає використання істотно більшого розміру групи під каналів. Однак 

зважаючи на сильне згасання високочастотних сигналів досяжна 

 

Рис. 4. Канал з незалежним згасанням 

 

Рис. 5. Кабельний канал 
 

Отримані результати цікаво зіставити з теоретичними оцінками. На рис. 6 представлені 

криві для спектральної ефективності адаптивної системи, що функціонує в умовах каналу з 

незалежними затуханнями.  

 
Рис. 6. Теоретична оцінка спектральної ефективності 
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Можна помітити, що крива для пропускної здатності каналу при Г = 1, в точності 

збігається з кривою, отриманою середнім значенням реалізацій каналу, що підтверджує 

адекватність використаного методу побудови оцінки. Крива для спектральної ефективності  

розглянутої системи точно збігається з теоретичної оцінкою в діапазоні співвідношення 

сигнал/шум до 5 дБ і починає незначно відхилятися від неї при більш високих його значеннях. 

Це пов'язано з наявністю обмеження на максимальне число рівнів у використовуваному 

сімействі багаторівневих кодів. Таким чином, можна стверджувати, що запропонований метод 

багаторівневого кодування близький до оптимального. 

Висновки. В статті представлений новий адаптивний метод передачі для одно- і 

багатокористувацької системи. У разі однокористувацької системи застосування 

багаторівневого кодування дозволяє підвищити точність підбору швидкості 

кодування/модуляції для окремих під каналів. Крім того, запропонований спосіб оцінки 

пропускної здатності (а також спектральної ефективності) адаптивних систем, що 

функціонують в умовах каналу з випадковими незалежними передавальними коефіцієнтами, 

що дозволяє оцінити характеристики системи в області малих співвідношень сигнал/шум. 

Запропонований метод адаптивного багаторівневого кодування може бути також 

використаний і у випадку багатокористувацької системи. Для випадку багатокористувацької 

системи був запропонований метод адаптивного розподілу потужності, швидкості передачі і 

кодового розділення каналу, що дозволяє, як буде показано нижче, отримати енергетичний 

виграш до 3 дБ у порівнянні з аналогічною системою на основі частотного поділу.  

Застосування побудованого сімейства кодів в системі дозволило забезпечити передачу 

даних з імовірністю помилки на біт близько 
710
при співвідношенні сигнал/шум, що 

перевищує 3 дБ. Було показано, що за рахунок збільшення числа каналів досягається зниження 

потужності передавача, необхідної для досягнення заданій швидкості передачі даних, на 

величину порядку 3 дБ. У цьому полягає основна перевага запропонованого методу 

адаптивного багаторівневого кодування.  

Зіставлення з результатами імітаційного моделювання показує, що запропонований 

метод теоретичного аналізу характеристик високочастотних систем забезпечує похибка 

менше 1 дБ вже при порівняно невеликих значеннях максимального розсіювання. Були 

представлені оцінки обсягу службової інформації, передача якої необхідна для 

функціонування адаптивної системи. Наведені результати імітаційного моделювання 

дозволяють оцінити інтервал часу, протягом якого може використовуватися одна і та ж 

оптимізована схема передачі. Були представлені також оцінки складності запропонованого 

методу і досліджено вплив числа ітерацій оптимізаційного алгоритму на якість вирішення 

завдання побудови адаптованої схеми передачі. 
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к.т.н., доц. Красильников С.Р., Боднар Д.В., Гунченко С.Ю., Литвиненко Р.С. 

АДАПТИВНЫЙ МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Основной целью данной статьи являлась разработка метода оптимизации при передаче 

информации по каналам связи при их зашумленности. Для эффективного осуществления 

передачи данных в одно, и в многопользовательских системах необходима адаптация 

используемой схемы передачи к изменяющимся условиям канала. В данной работе 

рассматривается задача оптимизации параметрам много частотного канала связи с целью 

минимизации мощности передатчика, необходимой для достижения заданной скорости. 

Практическая реализация этого метода приводит к необходимости использования дискретных 

скоростей передачи. Это приводит к тому, что параметры реально используемой схемы передачи 

данных отличаются от идеального решения оптимизационной задачи, что приводит к 

некоторому увеличению необходимой мощности передатчика. Таким образом, можно ожидать 

повышения эффективности адаптивной системы при использовании набора схем кодирования / 

модуляции с малым шагом скоростей, может быть реализовано на основе концепции 

многоуровневого кодирования. Здесь был представлен новый адаптивный метод передачи для 

одно- и многопользовательской системы. В случае однопользовательской системы применялось 
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многоуровневое кодирование, что позволило повысить точность подбора скорости кодирования/ 

модуляции для отдельных подканалов. Кроме того, предложенный способ оценки пропускной 

способности (а также спектральной эффективности) адаптивных систем, функционирующих в 

условиях канала со случайными независимыми передаточными коэффициентами, позволяет 

оценить характеристики системы в области малых соотношений сигнал / шум. Для случая 

многопользовательской системы был предложен метод адаптивного распределения мощности, 

скорости передачи и кодового разделения канала, что позволило получить энергетический 

выигрыш в 3 дБ по сравнению с аналогичной системой на основе частотного разделения. 

Предложен метод сжатия служебной информации, порождаемой адаптивной системой. 

Приведены теоретическая нижняя граница для мощности передатчика в адаптивной системе, 

использующей данный алгоритм. Было проанализировано поведение предложенной адаптивной 

системы при наличии временных стохастических изменений его состояния. Также были 

представлены результаты имитационного моделирования, характеризующие поведение 

предложенного метода передачи в условиях кабельного канала. 

Ключевые слова: многочастотная система, канал передачи данных, адаптивное разделение. 

 

Ph.D. Krasilnikov S.R., Bodnar D.V., Gunchenko S.Yu., Lytvynenko R.S. 

METHOD OF ADAPTIVE MULTILEVEL CODING 

 

The main purpose of this work is to develop a method of optimization at transmission of information 

through communication channels in their noisiness. For the efficient implementation of data transmission 

in single- and multi-user systems it is needed an adaptation of the scheme transmission to changing 

conditions of the channel. This project examines the problem of optimizing the parameters of many 

frequency channels communication in order to minimize the transmitter power required to achieve a certain 

speed of transmission. Practical implementation of this method leads to the necessity of useing discrete 

transmission speeds. This leads to the fact that the parameters of the actual data transfer scheme differ from 

the ideal solution of an optimization task, which leads to some increase in the required power of transmittor. 

Thus, one can expect increasing the efficiency of the adaptive system in case of using a set of encoding / 

modulation schemes with a small step speed that can be implemented on the basis of the concept of 

multilevel coding. Here was presented a new adaptive transfer method for single- and multiplayer system. 

In the case of a single-user system was used multilevel encoding, which made it possible to improve the 

accuracy of speed selection encoding / modulation for individual subchannels. In addition, the proposed 

method of evaluation a bandwidth (as well as spectral efficiency) of adaptive systems which can function in 

a channel conditions with random independent transmission coefficients, which allows to evaluate 

characteristics of the system in the area of small ratios of signal / noise. As for the multi-user system case, 

an adaptive method of power distribution, transmission speed and code division of the channel was 

proposed, which allowed get an energy gain of up to 3 dB compared to a similar system based on frequency 

division The method of compression of the generated information service of adaptive system is offered here 

as well. There is a theoretical lower limit for transmitter power in adaptive system that uses this algorithm. 

Behavior of the proposed adaptive system was analyzed with the temporary stochastic changes of it state. 

Also it were presented the results of simulation modeling that characterize the behavior of the proposed 

method of transmission in conditions of the local cable channel. 

Keywords: multifrequency system, data transmission channel, adaptive separation. 
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МОНІТОРИНГ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ В УМОВАХ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗАСОБІВ ВІДОБРАЖЕННЯ 

ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ 

 
Сучасні події в світі демонструють появу численних кризових явищ соціально-економічного 

і військово-політичного характеру. Як підсумок, результатом таких явищ є соціальна 

напруженість на тлі економічної, політичної нестабільності, розвитку військових конфліктів в 

контексті гібридних воєн. Поява цих явищ, безсумнівно, є актуальним, гострим і проблемним 

питанням забезпечення національної безпеки і вимагає прийняття своєчасних, адекватних і 

ефективних управлінських рішень. Ефективна політика управління в таких кризових ситуаціях 

неможлива без постійного вдосконалення аналітичних інструментів для виявлення ризиків і 

загроз. Таким чином, розробка автоматизованої системи моніторингу інформаційного простору 

для своєчасного виявлення загроз для забезпечення національної (військової) безпеки є актуальною 

науковою задачею. І візуалізація цієї інформації за допомогою наявних на озброєнні комплексів 

картографічних геопросторових даних з прив'язкою до населених пунктів, районів і областей 

повинна підвищити ефективність виявлення короткострокових або довгострокових загроз, а 

також забезпечити адекватну оцінку цих загроз.  

Ключові слова: Національна безпека, моніторинг інформаційного простору, візуалізація, 

ГІС, загрози і ризики, ArcGIS. 

 

Вступ та постановка проблеми. Сучасні події у світі демонструють виникнення 

чисельних кризових явищ соціально-економічного та військово-політичного характеру. Як 

правило, результатом дії таких явищ є соціальне напруження на фоні економічної, політичної 

нестабільності, розвиток військових конфліктів в контексті гібридних воєн. Поява цих явищ, 

безперечно, є актуальним, гострим і проблемним питанням забезпечення національної безпеки 

і вимагає прийняття своєчасних, адекватних та ефективних управлінських рішень. Ефективна 

управлінська політика в умовах таких криз неможлива без постійного вдосконалення 

аналітичного інструментарію щодо визначення ризиків і загроз. Таким чином, розробка 

автоматизованої системи моніторингу інформаційного простору, щодо своєчасного виявлення 

загроз для забезпечення національної (воєнної) безпеки є актуальною науковою задачею. А 

візуалізація цієї інформації за допомогою наявних на озброєнні комплексів відображення 

геопросторових даних, з прив’язкою до населених пунктів та районів і областей, повинна 

забезпечити підвищення ефективності виявлення короткострокових чи довгострокових загроз, 

а також надання адекватної оцінки цим загрозам.  

У результаті аналізу джерел [1-9] та враховуючи специфіку ведення інформаційної війни 

в Україні виділяється раніше невирішена частина загальної проблеми, яка полягає в створенні 

дієвої системи прогнозування перебігу подій на фоні соціального напруження в країні, що 

може бути викликане інформаційним «зараженням» ворога при розгортанні експансій них дій, 

що останнім часом мають назву «гібридна війна». 

На думку авторів, використання нижче запропонованого способу відображення 

інформації дасть можливість більш досконало надавати адекватну оцінку загрозам 

національній безпеці. 

Виклад основного матеріалу.  

Національна (воєнна) безпека держави. Поява кризових явищ, безперечно, є актуальним, 

гострим і проблемним питанням забезпечення національної безпеки і вимагає прийняття 

своєчасних, адекватних та ефективних управлінських рішень. Саме тому у системі 

забезпечення національної безпеки набуває актуальності питання своєчасного виявлення, 

запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у різних 

сферах державного управління при виникненні негативних тенденцій до створення 

потенційних або реальних загроз національним інтересам. 

https://teacode.com/online/udc/35/355_359.html
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Так в останній редакції Стратегії національної безпеки України [10] зазначається, що 

необхідно забезпечити - удосконалення державної системи стратегічного планування, 

створення єдиної системи моніторингу, аналізу, прогнозування та прийняття рішень у сфері 

національної безпеки і оборони, забезпечення ефективної координації та функціонування 

єдиної системи ситуаційних центрів профільних органів державної влади сектору безпеки і 

оборони.  

Міністерством оборони України спільно з Національним інститутом стратегічних 

досліджень  на виконання рішення РНБО України [11] розроблено Проект - Положення про 

систему індикаторів (показників) стану національної безпеки України. Положення встановлює 

основи взаємодії державних органів щодо введення у дію системи індикаторів (показників) 

стану національної безпеки України, а також щодо забезпечення моніторингу стану 

національної безпеки. Планується, що відповідний інтегральний індикатор, що характеризує 

стан безпеки у певній сфері національної безпеки в цілому, має складатися з інтегральних 

індикаторів нижчого рівня, що характеризують стан безпеки у певній сфері національної 

безпеки України за певними напрямами, а також враховувати ефективність взаємодії органів 

державної влади щодо виконання конкретних функцій.  

Запуск повнофункціональної роботи системи національної безпеки є прерогативою 

номер один в Україні. Наявність же повної своєчасної та достовірної інформації про процеси, 

що відбуваються в економічній, соціальній, релігійній, політичній, демографічній сферах, є 

необхідною умовою організації ефективної протидії зазначеним кризовим явищам та 

можливості виводу країни із небезпечного соціально-економічного, політичного та воєнного 

стану. Аналіз та прогноз протікання кризових процесів є серйозною науково-практичною 

проблемою та предметом багатьох досліджень. 

Прогнозування загроз і ризиків. Найбільш ефективним засобом забезпечення 

національної безпеки, відстоювання національних інтересів є створення та підтримка 

функціонування системи забезпечення національної безпеки України за рахунок передбачення 

та, відповідно,  уникнення, будь-якими засобами, реальних або потенційних подій і явищ, які 

можуть бути кваліфікованими, як загрози національним інтересам. Головною метою 

функціонування системи забезпечення національної безпеки України є забезпечення певного 

рівня безпеки держави, який гарантував би її державний суверенітет. Так я к основним 

формуванням на яке покладаються завдання з оборони України, захисту її суверенітету, 

територіальної цілісності та недоторканності є Збройні сили України, то в подальшому, 

запропоновано розглядати національну безпеку з точки зору забезпечення воєнної безпеки 

держави. Воєнна безпека, як соціально-політичне явище, покликана протистояти воєнній 

небезпеці, тому в системі національної безпеки і оборони визначається також як оборона 

держави [3]. 

Мета функціонування воєнної безпеки досягається реалізацією головної функції – 

завчасного виявлення небезпек і загроз національним інтересам та їх нейтралізацію. Провівши 

декомпозицію головної функції системи забезпечення безпеки, виокремлено ряд робочих 

функцій – цілепокладання, цілеформування, цілереалізації, фундаментальної 

(основоположної), організаційно-управлінської, прогностичної, планування, аналітичної, 

координаційної, соціально-адаптивної, ідеологічної, моніторингу та контролю.  

Саме в якості функціональних компонентів системи забезпечення військової безпеки 

можна виокремити: аналітичний компонент, а також компонент моніторингу і контролю, які 

включають дії, пов’язані з пошуком, накопиченням та аналізом нових знань у сфері 

національної безпеки, наприклад інформації про реальні та потенційні загрози, національні 

інтереси, цінності, цілі та інші структурні компоненти національної безпеки основані на 

певних показниках, таких, як демографічні, політичні, економічні, техногенні, релігійні, 

соціальні тощо. 

Сучасний інформаційний простір являє собою унікальну можливість отримання будь-

якої інформації з любого питання, але при наявності відповідного інструментарію, 
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застосування якого дозволяє аналізувати взаємозв’язок можливих подій або подій, які вже 

відбуваються, з інформаційною активністю визначеного кола джерел інформації. 

Окрім того, варто зазначити, що складність прогнозної та аналітичної діяльності 

зумовлена інтенсивністю, динамічністю процесів та збільшенням у геометричній прогресії 

кількості ввідних даних на сучасному етапі розвитку світу. 

Таким чином, розробка автоматизованої системи моніторингу інформаційного простору, 

щодо своєчасного виявлення загроз насамперед соціально-економічного характеру для 

забезпечення національної (воєнної) безпеки є актуальною науковою задачею. А візуалізація 

накопиченої інформації за допомогою наявних на озброєнні комплексів відображення 

геопросторових даних, з прив’язкою до населених пунктів та районів і областей, повинна 

забезпечити підвищення ефективності виявлення короткострокових чи довгострокових загроз, 

надання адекватної оцінки цим загрозам, а також покращення діяльності інформаційно-

аналітичних підрозділів щодо підтримки прийняття рішень. 

Візуалізація шарів геопросторової інформації. Роль географічної інформація в сучасних 

умовах є не заперечною. Вона перетворилася у важливий стратегічний ресурс державного 

управління та загальносуспільний продукт споживання, у вагомий чинник сталого соціально-

економічного розвитку країни та інтегрування в глобальний інформаційний простір. Сучасні 

ГІС у збройних силах також знайшли широке застосування в оперативній підготовці органів 

військового керування, інформаційному забезпеченні бойових дій, уточненні топографічних 

карт, визначенні місця положення військ і окремих військовослужбовців, а також в інших 

сферах діяльності військ. 

Військова інфраструктура геопросторових даних спрямована на удосконалення системи 

забезпечення потреб військ (сил) у всіх видах географічної інформації, підвищення 

ефективності використання геопросторових даних та геоінформаційних технологій в системах 

підтримки управлінських рішень на основі створення і сталого розвитку національної 

інфраструктури геопросторових даних України як складової єдиного інформаційного 

простору країни. 

Геопросторові дані створюються переважно в цифровій формі з використанням сучасних 

інформаційних та супутникових технологій, дистанційного зондування Землі та цифрових 

методів картографування і складають основу широкого застосування геоінформаційних 

технологій в кадастрових та моніторингових системах, в навігації, транспорті, аграрному 

комплексі та обороні.  

Військова інфраструктура геопросторових даних спрямована на удосконалення системи 

забезпечення потреб військ (сил) у всіх видах географічної інформації, підвищення 

ефективності використання геопросторових даних та геоінформаційних технологій в системах 

підтримки управлінських рішень на основі створення і сталого розвитку національної 

інфраструктури геопросторових даних України як складової єдиного інформаційного 

простору країни.  

Як відомо ГІС мають три основні функції: 

Візуалізація; 

Організація і управління даними; 

Просторовий аналіз. 

Візуалізація 

Основним засобом відображення даних у ГІС є карта, а також: таблиці, графіки, діаграми 

тощо. 

ГІС – це банк просторових даних, який відображається за допомогою електронної карти 

у вигляді геометричних фігур (точка, лінія, полігон). Таким чином, електронна карта показує 

місцезнаходження географічного об’єкту на території та візуалізаційно представляє його 

характеристики (якісні чи кількісні). Все це дозволяє не тільки побачити місцезнаходження 

об’єкта, а й ознайомитися з певною ситуацією на даній території. Прикладом є карта населення 

України, що показує густоту населення по регіонах. 

Організація і управління даними 
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Навколишнє природне середовище постійно змінюється, відбувається міграція 

населення країн, змінюється політична обстановка в регіонах, все це впливає на те, що банк 

даних про стан певних прошарків, що буде відображатися у ArcGIS повинен постійно 

оновлюватися. Крім наповнення та актуалізації даних можна встановлювати різні 

взаємозв’язки між просторовими об’єктами за відповідними правилами, наприклад: вулиця не 

повинна перетинати будинок, тощо. В зв’язку з цим ввід даних, які ляжуть в основу певного 

прошарку повинен бути організований шляхом ручного та/або частково автоматичного 

режимах, враховуючи доступний формат даних для розпізнання їх системою ArcGIS. 

Просторовий аналіз 

Просторовий аналіз – це пошук взаємозв’язків, між просторовими об’єктами. 

Просторовий аналіз допомагає моделювати, прогнозувати певне природне або соціально-

економічне явище, визначити кореляцію, тощо.  

Наприклад,  

– залежність урожаю пшениці від кліматичних умов, рельєфу; 

– пошук ділянки на місцевості під спорудження радіо ретрансляційної вежі для 

покриття найбільшої території з відповідною густотою населення; 

– визначення найрентабельнішого місця для встановлення нового вітряка; 

– визначення соціально-політичного настрою у відповідних регіонах країни та 

візуалізація цієї інформації на основі карти країни, тощо. 

Геопросторовий аналіз – це підхід до застосування методів статистичного аналізу та 

різних інформаційних технологій до даних географічного або геопросторового характеру 

(геоданих). Такий аналіз передбачає використання спеціалізованого ПЗ для геопросторового 

опрацювання та представлення, застосування аналітичних методів до наземних чи 

географічних даних, зокрема засобами географічних інформаційних систем (ГІС) та 

геоінформатики. 

Всі три функції поєднані і взаємопов’язані між собою. 

Так, як кожна ГІС складається з наступних структурних елементів: 

1. Апаратна платформа (hardware), яка в свою чергу складається з наступних частин: 

– комп'ютери (робочі станції, ноутбуки, кишенькові ПК тощо), 

– засоби зберігання даних (вінчестери, компакт-диски, флеш-пам'ять тощо) 

2. Пристрої введення інформації (сканери, цифрові камери і фотоапарати, клавіатури, 

комп'ютерні миші), пристрої виведення інформації (принтери, плоттери, проектори, дисплеї). 

3. Програмне забезпечення (software) – це інструменти та функції, необхідні для 

управління, аналізу та візуалізації просторової інформації, а також управління ГІС в цілому. 

Ключовими компонентами програмних продуктів ГІС є: 

– система введення та обробки географічної інформації; 

– система управління даними; 

– системи аналізу, візуалізації, просторових і атрибутивних запитів (відображення); 

– графічний користувальницький інтерфейс для легкого доступу до інструментів; 

– дані (data) – це будь-які просторові та пов'язані з ними табличні (атрибутивні) дані; 

– розробники та користувач.  

З метою поєднання вищезазначених функцій та зведення їх до єдиної автоматизованої 

системи моніторингу інформаційного простору (демографічного, політичного, економічного, 

техногенного, соціального, тощо) для удосконалення роботи підрозділів інформаційно-

психологічних спеціальних операцій необхідним є першочергова розробка структури 

виведення даних цієї системи. Вона повинна базуватися на певних показниках, що 

характеризують прошарки, тому, що повинно відображатися на електронних картах. До таких 

прошарків автори пропонують віднести наступні показники: 

 

1. Демографічні показники, які будуть показувати: 

– загальну чисельність населення: 

P= P0 + (N - M) + (V+ - V-) = P0 + E + Vпр (рівняння демографічного балансу),  
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де P – загальна чисельність населення, P0  – чисельність населення на початок року, N – 

загальна кількість народжених, M – загальна кількість померлих, E  – природний приріст 

населення, V+ – кількість прибулих V- – кількість вибулих, Vпр – міграційне сальдо; 

– загальний приріст населення: 

P1 - P0 = Pпр, де Р0 – чисельність населення на початок періоду (зазвичай рік) Р1 – на 

кінець періоду; 

– природний приріст населення: 

N - M = E, де N – загальна кількість народжених M – загальна кількість померлих. 

Значення показника може бути негативним, якщо має місце природний спад населення 

(в Росії з 1992); 

– міграційне сальдо (чиста міграція): 

V+ - V- = Vпр, де V+ - кількість прибулих (іммігранти), V – число вибулих (емігранти). 

Щодо прибулих і вибулих у багатьох країнах існує недооблік, в США емігрантів взагалі 

не враховують. Тоді шукають сальдо побічно із рівняння демографічного балансу, 

запропонованого ООН в 1960-х: 

V = O - E (непрямий метод),  

де O = P1 - P0; 

– частку жінок репродуктивного віку: 

-Wx
Wx-T

Nx
F= ; 

– загальні демографічні коефіцієнти в складі:  

 коефіцієнт народжуваності і смертності 

1000= 
P

N
n  (кількість народжених живими N на тисячу осіб у середньому за рік P), 

1000= 
P

M
m , 

M – кількість смертей за даний рік; N – кількість народжень за даний рік; Р – середня 

численність населення за рік; 

 коефіцієнт інтенсивності народжень 

x

x

W

N
I= , де Nx – кількість народжень у жінок віку x років; Wx – середньорічна чисельність; 

 коефіцієнт дитячої смертності 

1000

33

2
=

10

0
0 

 NN

M
m   (формула Ратса), 

1000=
1

1

0

0
0 
















N

M

N

M
m , де 0M - кількість померлих у віці від 0 до 1 року; M-1 – 

кількість дітей, померлих у віці до року із числа народжених у попередньому році;  1N  –

кількість народжених у попередньому році; 

 коефіцієнт шлюбності 

1000
TP

B
b= , 

В – загальна кількість шлюбів; Р – середнє населення у працездатному віці; Т – 1 

календарний рік; 

 коефіцієнт розлучуваності 

1000=1 
TP

R
S , де R – загальне число розлучень. 
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Коефіцієнт шлюбності і розлучуваності показують кількість демографічних подій, що 

припадають на 1000 чоловік населення і виражаються в проміле. 

Індекс розлучуваності визначається за формулою: 

B

R
=I , 

 показник середньої тривалості життя 

x

x
x

l

T
=e , де xT  – кількість людино років, яке належить прожити після досягнення точного 

віку x років, xl – кількість доживають до віку x років; 

 коефіцієнти відтворення населення. 

Брутто-коефіцієнт відтворення населення – обчислюється на основі кількості дівчаток, 

яка в середньому народжує кожна жінка за весь свій репродуктивний період і дорівнює 

сумарному коефіцієнту народжуваності, помноженому на частку дівчаток серед 

новонароджених. 

Нетто-коефіцієнт відтворення населення – середнє число дівчаток, народжених жінкою 

за все життя і дожили до кінця репродуктивного періоду при даних рівнях народжуваності і 

смертності. 

Істинний коефіцієнт природного приросту. 

2. Політичні показники. Такими показниками є наявність політичних і релігійних 

свобод у суспільстві, різноманіття політичних партій та громадських організацій, рівень 

корумпованості влади тощо. Вони використовуються зазвичай для оцінювання рівнів розвитку 

країн. Проте у випадках, коли в країні є значні внутрішні регіональні політичні та 

міжконфесійні суперечності, ці показники виступають найважливішими критеріями 

оцінювання регіонального соціально-економічного розвитку. До таких показників належать 

відповідні рейтингові показники, а саме: 

– рейтинг інформованості – частка виборців країни чи певного округу, яка інформована 

про особу чи діяльність певного політичного діяча чи політичну організацію; 

– рейтинг довіри - оцінка виборців країни, регіону чи виборчого округу рівня довіри до 

певного політичного діяча чи певної політичної організації; 

– рейтинг впливовості - оцінка міри впливу певного політика чи політичної організації 

на прийняття рішень виконавчої чи законодавчої влади; 

– рейтинг привабливості (вибору) – частка виборців країни чи певного округу, яка 

готова віддати свій голос за певного політика чи політичну організацію (партію, рух, 

об’єднання, виборчий блок тощо) на момент опитування; 

– рейтинг політичних партій в регіоні. 

3. Економічні показники, які показуватимуть: 

– валова додана вартість;  

– вартість основних засобів;  

– індекс цін виробників промислової, сільськогосподарської продукції та індекс 

споживчих цін;  

– фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування;  

– продукція промисловості та сільського господарства;  

– інвестиції в основний капітал та іноземні інвестиції;  

– експорт та імпорт товарів і послуг;  

– роздрібний товарооборот. 

4. Техногенні показники, які  показуватимуть стан техногенної безпеки: 

– стан безпеки на транспорті та на водних об'єктах; 

– стан пожежної безпеки; 

– стан радіаційної безпеки; 

– стан хімічної безпеки; 
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– стан безпеки в електроенергетичних системах і на гідродинамічних об’єктах; 

– стан безпеки на об’єктах житлової призначеності, життєзабезпечення, очисних 

спорудах та систем комунікацій; 

– стан безпеки на об’єктах нафтогазового комплексу; 

– стан безпеки на об’єктах промисловості у шахтах, підземних гірничих виробках. 

5. Соціальні показники – показники якості та рівня життя населення, які 

відображатимуть: 

– купівельна спроможність населення – вартість споживчого кошика; 

– показник забезпеченості соціальних виплат; 

– середній показник грошових заощаджень населення; 

– показник злиденності (рівні бідності, безробіття, інфляції тощо); 

– харчування людей (харчова модель та рівень споживання основних продуктів 

харчування); 

– охорону здоров'я; 

– рівень освіти; 

– забезпеченість житлом; 

– рівень офіційно зареєстрованого і прихованого безробіття,  співвідношення кількості 

безробітних та робочих вакансій; 

– забезпеченість регіональних і місцевих бюджетів коштами для забезпечення 

соціальних потреб населення. 

6. Екологічні показники, які  показуватимуть небезпечні явища природного характеру: 

– загрози метеорологічного та геологічного характеру; 

– обсяги забруднення, наявність екологічно небезпечних виробництв і ареалів 

"екологічного лиха"; 

– загрози гідрологічного характеру - стан водних ресурсів та заходи спрямовані на їх 

ефективне управління; 

– обсяг і клас небезпечності захоронення відходів на території регіонів; 

– загрози медико-біологічного характеру та заходи щодо зменшення їх негативних 

наслідків; 

– рівень зруйнованості природних комплексів; 

– обсяги еколого-економічних збитків. 

7. Релігійні показники: 

– обсяги мереж церков і релігійних організацій в Україні; 

– релігійні громади по регіонам країни; 

– розподіл релігійних вірувань та уподобань по регіонах України; 

– динаміка зростання впливу релігійних організацій на населення країни. 

8. Картографічні показники: 

– кліматичне покриття; 

– рельєф місцевості; 

– дати настання певних фенофаз рослин; 

– річна кількість опадів у різних регіонах; 

– розселення представників різних етнічних груп; 

– інформація щодо щільності населення. 

9. Показники інформаційного забезпечення: 

– стаціонарні вузли зв'язку військового призначення та мережі ПАО «УкрТелеком»; 

– місяця встановлення веж мобільного та транкінгового зв’язку та зони їх покриття; 

– місця розташування та адреси стаціонарних типографічних станцій та друкованих 

видань в регіонах і їх власники; 

– мережі Інтернет зв’язку та його провайдери, адреси та розміщення «Інтернет-кафе» в 

населених пунктах; 

– місця розташування та адреси стаціонарних телекомпаній, телестудій і їх власники. 
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Важливим, є не тільки формування єдиної сукупності наведених показників, які 

характеризують загальний стан життя в регіонах України, але й взаємопов’язати показники в 

систему, що дозволить виявляти фактори і їх вплив на показники, які підлягають оцінці. 

Насамперед, система показників повинна формуватися на основі таких принципів:  

– принцип системного підходу – розвиток кожного регіону повинний розглядатися як 

результат взаємодії вищенаведених показників;  

– забезпечення єдності методології побудови основних показників та їх співставності з 

аналогічними показниками в інших областях;  

– забезпечення комплексного підходу до оцінки соціально-економічного розвитку 

області, тобто охоплення всіх істотних складових і чинників регіонального розвитку;  

– забезпечення адекватності показників реальному стану об’єкту, що вивчається;  

– доступність показників у регіональному розрізі;  

– однозначність трактування показників економічного та соціального розвитку, тобто 

можливість здійснення однозначної позитивної або негативної оцінки динаміки показників;  

прозорість побудованої системи показників, зручність для практичного використання, 

лаконічність, тобто орієнтація на сукупність важливіших первинних показників. 

Висновки. Візуалізація традиційно розглядалася як допоміжний засіб при аналізі даних, 

проте зараз все більше досліджень говорить про її самостійну роль. Так в даному дослідженні, 

авторами, з метою покращення сприйняття інформації персоналом підрозділів інформаційно-

аналітичного забезпечення, запропоновано результати системи автоматичного моніторингу 

інформаційного простору, щодо своєчасного виявлення загроз національній (воєнній) безпеці 

представити за допомогою засобів відображення геопросторових даних, з прив’язкою до 

населених пунктів та районів і областей. Тобто, створення системи автоматизованого 

моніторингу інформаційних мереж про демографічні, політичні, економічні, техногенні, 

релігійні та соціальні показники в регіонах країни, а також їх візуалізація за допомогою 

наявних на озброєнні комплексів відображення геопросторових даних, відокремлення 

тематичних прошарків цієї інформації з можливістю їх поетапного виводу для аналізу, все це, 

в певній мірі, повинно забезпечити підвищення ефективності роботи підрозділів 

інформаційно-аналітичого забезпечення. 
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МОНИТОРИНГ УГРОЗ И РИСКОВ В УСЛОВИЯХ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОТОБРАЖЕНИЯ 

ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 

 
Современные события в мире демонстрируют появление многочисленных кризисных 

явлений социально-экономического и военно-политического характера. Как итог, результатом 

таких явлений является социальная напряженность на фоне экономической, политической 

нестабильности, развития военных конфликтов в контексте гибридных войн. Появление этих 

явлений, несомненно, является актуальным, острым и проблемным вопросом обеспечения 

национальной безопасности и требует принятия своевременных, адекватных и эффективных 

управленческих решений. Эффективная политика управления в таких кризисных ситуациях 

невозможна без постоянного совершенствования аналитических инструментов для выявления 

рисков и угроз. Таким образом, разработка автоматизированной системы мониторинга 

информационного пространства для своевременного выявления угроз для обеспечения 

национальной (военной) безопасности является актуальной научной задачей. И визуализация 

этой информации с помощью имеющихся на вооружении комплексов картографических 

геопространственных данных с привязкой к населенным пунктам, районам должна повысить 

эффективность выявления краткосрочных или долгосрочных угроз, а также обеспечить 

адекватную оценку этих угроз. 

Ключевые слова: Национальная безопасность, мониторинг информационного 

пространства, визуализация, ГИС, угрозы и риски, ArcGIS. 
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MONITORING OF THREAT AND RISKS IN THE CONDITIONS FOR THE ESTABLISHMENT 

OF A NATIONAL SECURITY SYSTEM UNDER THE USE OF GEOPROSTORING DATA 

EXPLAINING MEANS 

 

Modern events in the world demonstrate the emergence of numerous crisis phenomena of socio-

economic and military-political character. As a rule, the result of such phenomena is social tensions against 

the background of economic, political instability, the development of military conflicts in the context of 

hybrid wars. The emergence of these phenomena is undoubtedly a topical, acute and problematic issue of 

ensuring national security and requires the adoption of timely, adequate and effective management 

decisions. Effective management policies in such crises are impossible without continuous improvement of 

analytical tools for identifying risks and threats. Thus, the development of an automated system for 

monitoring information space, regarding timely detection of threats to ensure national (military) security is 

an urgent scientific task. And the visualization of this information with the help of weapons-equipped 

complexes of geospatial data mapping, with anchoring to settlements and districts and areas, should 

increase the effectiveness of identifying short-term or long-term threats, as well as providing an adequate 

assessment of these threats. 

Keywords: National security, information space monitoring, visualization, GIS, threats and risks, 

ArcGIS. 
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НЕЧІТКА МОДЕЛЬ ОБРОБКИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ В 

МУЛЬТИКРИТЕРІАЛЬНОМУ АНАЛІЗІ ПРИДАТНОСТІ ТЕРИТОРІЙ 

 
В роботі розглядаються нечітка модель і методи обробки геопросторових даних в 

мультикритеріальному аналізі придатності територій. Запропонована методика і 

формалізований опис процесу мультикритеріального аналізу в географічному контексті, де 

альтернативи,  критерії та інші елементи вирішення проблеми мають просторові виміри. 

Описано спосіб декомпозиції множини вихідних об'єктів, що впливають на прийняття рішення, 

на тематичні шари критеріїв. Описано процедуру дискретизації векторних тематичних шарів 

критеріїв в растрову модель з використанням Евклідової метрики в якості міри близькості між 

об’єктами.. Запропоновано спосіб стандартизації критеріїв на основі методів нечіткої логіки, що 

дозволяє використовувати експертні знання в просторовому аналізі. Показано, що фазифікація 

критеріїв на підставі експертної оцінки нечіткої функції належності, дозволяє в подальшому 

об’єднати критерії за допомогою нечітких правил виведення. Описані різні методи визначення 

нормованих ваг критеріїв і оператори агрегування, що можуть бути застосовані в середовищі ГІС. 

Показано, що використання апарату нечіткої логіки в мультикритеріальному аналізі  дозволяє 

враховувати невизначеність вихідної інформації та отримувати більш інформативну 

комбіновану карту придатності, за рахунок визначення рангу придатності альтернатив, тобто 

виконувати ранжування територій за ступенем придатності для розміщення промислових 

об'єктів. 

Ключові слова: геоінформаційні системи, мультикритеріальній аналіз рішень, нечітка 

логіка, аналіз придатності територій.  

 

Постановка проблеми. Сучасні геоінформаційні системи (ГІС) є важливим 

компонентом систем підтримки прийняття рішень (СППР) завдяки розвиненим функціям 

збереження, обробки і аналізу геоданих, засобам моделювання і наявності інструментів 

візуалізації. Просторові проблеми, зокрема проблема визначення придатності територій для 
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розміщення промислових об’єктів, за своєю природою завжди є мультикритеріальними [1], 

тому просторові СППР часто використовуються у випадках, коли велика кількість альтернатив 

має бути оцінена на основі декількох критеріїв. Можливості ГІС для генерації набору 

альтернатив і вибору найкращого рішення, як правило, основані на операціях просторового 

аналізу поверхні (Surface analysis), близькості (Proximity analysis) і накладання (Overlay 

analysis). Операції накладання дозволяють визначити альтернативи, що одночасно 

задовольняють набору критеріїв відповідно до правила прийняття рішення, проте вони мають 

обмежені можливості для включення переваг особи, що приймає рішення (ОПР). Крім того, 

складність просторових відносин в деяких проблемах не може бути представлена 

картографічно. Тому, останні 20 років в ГІС активно інтегрують методи мультикритеріального 

аналізу рішень (МКАР) [2-4], які розширяють можливості ГІС. Мультикритеріальний аналіз 

надає ОПР методологію, що враховує оціночні судження (тобто вподобання щодо критеріїв 

і/або альтернатив рішення), дозволяє структурувати проблему і вирішити її програмними 

засоби, забезпечує прозорість процедури прийняття рішень для ОПР, а також можливість 

враховувати одночасно якісні і кількісні критерії для комплексної оцінки всіх альтернативних 

варіантів рішення.  

Окремі спроби повної інтеграції інструментів МКАР і ГІС в рамках загального 

інтерфейсу виявили проблеми, пов’язані з відсутністю гнучкості і інтерактивності подібних 

систем, які не можуть забезпечити потрібної свободи дій для аналітиків [5]. Тому вибір 

процедури і відповідних методів МКАР, які можуть забезпечити краще вирішення конкретної 

проблеми є актуальним завданням для розробників.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поєднання МКАР і ГІС є фундаментальним 

інструментом вирішення просторових проблем у багатьох областях [6-8]. За останні кілька 

десятиліть було досягнуто значного прогресу в розробці методів мультикритеріального 

аналізу придатності територій [9-11] і вибору місць розміщення промислових об’єктів [12-14].  

В процедурі МКАР істотну роль виграють переваги ОПР і судження експертів, які часто 

носять розпливчастий, нечіткий характер. Крім того, вихідна інформація, що 

використовується, часто складається з великої кількості різнорідних факторів, що не 

подаються формалізованому опису. Це призводить до складності в формулюванні достовірних 

висновків. Для врахування невизначеності вихідної інформації і суб’єктивних  нечітких 

суджень ОПР є доцільним вдосконалення процесу МКАР в ГІС за допомогою апарату 

«м'яких» обчислень, теорії нечітких множин [15].  

Не зважаючи на те, що питанням дослідження нечітких множин та їх застосуванню в 

процесі підтримки прийняття рішень приділяється багато уваги [16-18], проблема розробки 

нечітких моделей обробки просторової інформації для мультикритеріального аналізу 

придатності територій є актуальною. 

Викладення основного матеріалу. Розглянемо у загальному вигляді методику 

використання мультикритеріального аналізу рішень для підтримки прийняття управлінських 

рішень щодо пошуку найкращого місця розташування промислового об’єкту. Загальна 

діаграма процесу МКАР в ГІС наведена на рис. 1.  

При вирішенні подібного завдання важливим є врахування безлічі факторів, які 

здійснюють вплив на прийняття рішення: географічне положення ділянки і її фізичні 

характеристики, ресурсне забезпечення виробництва, транспортна та соціальна 

інфраструктури, стан природного середовища і можливий негативний вплив на нього, 

нормативно-правові обмеження та ін. Має місце складна структура взаємодії різних об’єктів і 

факторів, різної фізичної і соціально-економічної природи. Чим точніше будуть визначені ці 

фактори на попередньому етапі дослідження проблеми, тим більш адекватною буде модель. 
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Рис. 1. Діаграма процедури МКАР в ГІС 

 

Вирішення проблеми вибору місць для розміщення промислових об’єктів можна 

представити двома послідовними етапами. Перший етап – це відбір потенційно придатних 

місць, мета якого полягає в тому, щоб виключити ту частину території, де розміщення об'єктів 

неприпустимо, наприклад за екологічними обмеженнями. Відбір придатних місць 

проводиться шляхом просторового аналізу зі застосуванням ГІС, на основі критеріїв, що 

враховують  природоохоронні вимоги, особливостей рельєфу місцевості, морфологію 

ландшафту, соціально-економічні чинники тощо. На другому етапі здійснюється ранжування 

обраних місць за пріоритетом на основі процедури МКАР. Часто використовують метод 

аналізу ієрархій (Analytic Hierarchy Process – AHP) або метод аналізу мережевих процесів 

(Analytic Network Process) [19,20]. Результатом є вибір найбільш підходящого місця для 

будівництва об’єкту.  

1. Визначення критеріїв. Опишемо методику декомпозиції множини об’єктів, які 

належать території, що досліджується, і впливають на прийняття рішення, в тематичні шарі 

критеріїв.  

Нехай задана деяка скінченна множина об'єктів, що впливає на рішення:  

     , , 1, , 1, ,i j
i

O o G I i n j m       (1) 

де G – інформація щодо просторового положення об'єкту; І – атрибутивна інформація 

про об’єкт;  n – загальне число об'єктів, що належать досліджуваної території і впливають на 

прийняття рішення; m – кількість атрибутів об’єкта.  
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Необхідно з множини об’єктів О виділити набір підмножин Оj, які впливають на рішення 

за будь-яким фактором (доступність транспортної інфраструктури, тип ґрунту, екологічна 

безпека та ін.)  і об’єднати їх в окремі векторні шари критеріїв. 

 
Т

j
j 1

O O ,


                                                                            (2) 

де Т – множина властивостей території, яку треба врахувати у мультикритеріальному 

аналізі рішень.  

Методика декомпозиції об’єктів передбачає виконання аналізу їх просторової і 

атрибутивної інформації. Декомпозиція, як правило, виконується відповідно до наступних 

ознак: 

– множина геометричних властивостей: G ={gp, gl, gpol}, де gp – точкові об’єкти;  gl – 

лінійні об’єкти;  gpol – полігональні об’єкти (наприклад, для водних об’єктів, що можуть бути 

представлені лінійними і полігональними об’єктами: річки і водосховища відповідно, 

необхідно виконати декомпозицію на два окремих шари); 

– множина атрибутивних властивостей І={Q,N}, де Q – множина якісних властивостей, 

яка визначає приналежність об’єкту до певної тематичної групи (транспортна інфраструктура, 

водні об’єкти, населенні пункти та ін.); N – множина кількісних характеристик властивостей 

об’єкту (наприклад, для об’єктів, що відносяться до тематичної групи «Населені пункти» 

можна виконати декомпозицію  за чисельністю населення). 

Таким чином, приналежність об’єктів до певного шару критеріїв можна визначити 

кортежем властивостей S G,I .   

Після проведення процесу декомпозиції об’єктів і структурування проблеми отримуємо 

векторну карту K, що представляє собою набір тематичних векторних шарів-критеріїв Кі 

(рис. 2): 

 , 1, ,iK K i t       (3) 

  , 1, ,i

i jK O j l       (4) 

де i – номер шару карти К,  j – номер об’єкта в i-ому шарі. 

Схематично процес декомпозиції множини об’єктів О на тематичні шари критеріїв 

наведений на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема декомпозиції об’єктів у тематичні шари 

 

Для проведення просторового моделювання з метою знаходження придатного місця 

розміщення промислового об’єкту, зручно використовувати растрову модель даних. Тому всі 

отримані тематичні шари об’єктів доцільно представити у вигляді набору комірок (пікселів) в 

растровій моделі ГІС, яка має вигляд двовимірної дискретної прямокутної сітки  nxm комірок, 

де x=y=r – розмір комірки: 
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    | ,i iA a a n r m r    .     (5) 

Множина А є множиною альтернатив.  Для скорочення (5) можна записати у вигляді: 

  | 1,iA a i n m    .    (6) 

Важно обрати таку процедуру дискретизації векторних шарів критеріїв в растр, яка 

дозволить отримати набір комірок, атрибути яких несуть в собі змістовну інформацію про 

значення функції впливу об’єктів шару. Так, наприклад, атрибути можуть бути  отримані з 

векторних карт, що містять точкові об’єкти пунктів спостереження за значенням деякого 

фактору з використанням різних методів інтерполяції.  Часто для вивчення співвідношення 

між об’єктами і їх взаємодії використовують різні метрики близькості [21]:  манхеттенську, 

евклідову, Чебишова та ін. Найбільш часто для дослідження відношення між об’єктами в 

просторовому аналізі використовують Евклідову відстань, яка між двома точковими 

об’єктами O1(x1,y1) і O2(x2,y2) визначається як : 

   
2 2

1 2 1 2 1 2d(O ,O ) x x y y .                                            (7)      

При перетворенні векторного шару в растровий шар, об’єкт Oj представляється набором 

комірок (рис. 3), кожна з яких має просторові координати і атрибут: 

                j j j ii i
O a x ,y ,v , i 1,k,                                             (8) 

де v - атрибут, k - кількість комірок, що покривають об’єкт Oj.   

У випадку растрової моделі даних відстань від будь-якої комірки растру до об’єкту Oj 

дорівнює мінімальній відстані від цієї комірки до кожної комірки, що покриває об’єкт, який 

досліджується: 

               j j
ii

ED( O ,C ) min d O ,C , i 1,k.                                       (9) 

Таким чином, буде побудований растр відстаней R(ED) у якого кожна комірка містить 

атрибут, який дорівнює значенню Евклідової відстані від неї до найближчого об’єкту, 

розрахований відповідно (9): 

         k
k i j ijR ( ED ) x , y ,ED , i 1,n, j 1,m, k 1,t.                              (10) 

 

 
 

Рис. 3. Схема процесу побудови растру Евклідових відстаней 
 

На множину альтернатив А можуть бути накладення обмеження: на значення атрибутів 

(непросторові обмеження) або на розташування (просторові обмеження). Як правило, 

обмеження представляються набором растрових шарів, які перекласифікують так, що 

атрибути комірок з неприпустимими альтернативами мають значення 0, а з припустимими 

альтернативами – значення 1. Загальний обмежуючий шар Kc може бути побудований з 

використанням операції кон'юнкції: 

1

, ,
R

с r

r

K K R T


            (11) 
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де Kr – тематичний растровий обмежуючий шар; R – множина тематичних растрових 

шарів, з яких будується загальний обмежуючий шар; T – загальна множина тематичних 

растрових шарів. Для визначення множини можливих альтернатив А′ з множини альтернатив 

А треба вилучити множину неприпустимих за обмеженнями комірок, використовуючи шар Kc  

в якості кон'юнктивного фільтру. 

Після виконання процедури дискретизації, оскільки атрибути служать змінними 

рішення, то можна представити значення атрибуту критерію як aij, тобто значення атрибуту за 

j-им критерієм і за i-ою  альтернативою : 

                  | 1, , 1, .ijA a i n m j t                                          (12) 

2. Стандартизація критеріїв. Шари критеріїв, як правило, мають різні діапазони чи 

шкали значень атрибутів. Методи МКАР вимагають перетворення критеріїв оцінки в 

порівнянні одиниці. Процедури перетворення необроблених даних у порівнянні одиниці 

називають методами масштабування значень або стандартизації. Процедура стандартизації 

дозволяє виконати масштабування критерії, тобто перенести вихідні значення атрибутів з 

необробленої шкали в шкалу [0, 1]. Одним з найбільш популярних методів для стандартизації 

критеріїв оцінки на основі ГІС є процедура Score Range Procedure, SRP [3], що заснована на 

оцінці діапазону і є окремим випадком підходу до масштабування на основі функції 

корисності. Так для k-го критерію функція корисності, що максимізує критерій і перетворює 

вихідні значення критерію aik в стандартизовані значення v(aik), задається наступним чином: 

 
 

 

ik ik
i

ik

ik ik
i i

a min a
v( a ) ,

max a min{ a }



 
 
 
 

    (13) 

де ρ>0 – параметр. 

Форма функції корисності визначається перевагами ОПР. При ρ=0 функція корисності 

має лінійну форму.  

Більш загальний підхід до масштабування значень передбачає  концепція членства в 

нечіткій множині [15]. Опис просторової інформації на основі методів нечіткої логіки 

базується на перетворенні значень атрибутів k-го шару у значення ступені належності до 

нечіткої множини Аk: 

   k k
k a aA ( v, ( v ))| v U , ( v ) : v 0,1 ,             (14) 

де v – значення атрибуту, U – безперервна множина значень атрибутів. 

Функція належності µа(v) вказує ступінь належності атрибута v до нечіткій множини Аk. 

Чим більше µа(v),  тим більшою мірою атрибут відповідає властивостям нечіткої множини. Як 

правило, функція належності будується за участю експерта (групи експертів), таким чином, 

що ступінь належності приблизно дорівнює інтенсивності прояву деякого фактору. На 

практиці застосовуються такі види функцій належності: лінійні, трикутні і трапецеїдальні 

(лінійно-кускові); нелінійні (функція Гауса, сигмоїдальна функція, сплайн). 

Фазифікація шарів критеріїв, тобто перетворення їх значень у нечітку множину, на 

підставі експертної оцінки нечіткої функції належності, дозволяє побудувати растр 

придатності для k-го критерію, кожна комірка якого містить значення функції належності 

µа
k(v) для атрибуту комірки v:  

       k k
k a i j a ijR ( ) x , y , v , i 1,n, j 1,m, k 1,t.                           (15) 

На рис. 4 наведений приклад стандартизації шару критерію, що містить об’єкти 

транспортної мережі. Векторний шар з лінійними об’єктами транспортної мережі відповідно 

(11) і (12) був перетворений у растровий шар Евклідових відстаней. Растр, що враховує 

ступень придатності кожної комірки за критерієм був побудований відповідно до 

запропонованої експертами кусково-лінійної трапецеїдальної функції належності µа(v).  
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Рис. 4. Схема процесу стандартизації растру відстаней від транспортної мережі 
 
3. Розрахунок ваг критеріїв. Використання мультикритеріального аналізу рішень 

передбачає  призначення ваг критеріїв для задавання їх відносної важливості. У випадку t 
критеріїв, множина ваг визначається наступним чином: 

             | 1, 1, .iW w w i t                             (16) 

Найпростішим способом оцінювання важливості критеріїв є ранжування (Ranking 
Method), тобто упорядкування критеріїв експертом у порядку важливості (самий важливий – 
1, другий важливий – 2, і т.і). Після того, як рейтинг встановлений, ваги критеріїв 
розраховуються відповідно до рівняння: 
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                                                                (17) 

де wi – нормована вага для i-го критерію, t – кількість критеріїв (j = 1, 2, ..., t), а ri  - 

рангова позиція критерію. 

Ваги критеріїв можуть бути знайдені безпосереднім оцінюванням експертами на основі 

заданої шкали, наприклад, від 0 до 100. В такому випадку нормована вага критерію 

розраховується наступним чином: 

  ,i
i

w
w

w





                                                                       (18) 

де wi – нормована вага для i-го критерію, а w’i – оцінка для i-го критерію. 

Нормовані ваги критеріїв можуть бути розраховані методом аналізу ієрархії (МАІ) [19], 

який заснований на парному порівнянні критеріїв за допомогою 9-ти бальної фундаментальної 

шкала абсолютних чисел Сааті (табл. 1). За результатами парного порівняння n критеріїв 

можна побудувати матрицю A(n×n), у якій кожний елемент aij, i,j=1, 2,…, n  - це оцінка парного 

порівняння i-го критерію з j-м критерієм.  
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Таблиця 1 

Лінгвістичні змінні і відповідні нечіткі числа 

Шкала Сааті Визначення Нечітка трикутна шкала 

1 відсутня перевага (1, 1, 1) 

3 слабка перевага (2, 3, 4) 

5 суттєва перевага (4, 5, 6) 

7 явна перевага (6, 7, 8) 

9 абсолютна перевага (9, 9, 9) 

2 

проміжні значення між 

сусідніми значеннями шкали 

(1, 2, 3) 

4 (3, 4, 5) 

6 (5, 6, 7) 

8 (7, 8, 9) 

 
Для матриці (19) розраховуються нормований головний власний вектор матриці і 

формується вектор пріоритетів. Для контролю узгодженості експертних оцінок вводяться дві 

пов'язані характеристики – індекс узгодженості (Consistency Index, C.I.) і відношення 

узгодженості (Consistency Ratio, C.R.).  

max. . ,
1

n
C I

n

 



                                                           (20) 

де n – кількість критеріїв, а max  – найбільше власне значення матриці. 

. .
. . ,

. .

C I
С R

R I
                                                                    (21) 

де R.I. – це індекс випадкової неузгодженості, який залежить від рангу матриці (табл. 2). 

Розумний рівень узгодженості в парних порівняннях C.R. <0.10, тоді як C.R. ≥ 0.10 вказує на 

суперечливі судження експерта. 

Таблиця 2 

Значення випадкового індексу (RI)  в залежності від рангу матриці 

 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R.I. 0.00 0.00 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.40 1.45 1.49 

 

Оскільки традиційний МАІ не враховує невизначеність та суб’єктивність в судженнях 

експертів, то є сенс використовувати модифікований нечіткий МАІ, в якому парні порівняння 

критеріїв виконуються через лінгвістичні змінні представлені трикутними числами (табл. 1). 

На першому етапі експерт трансформує чітку матрицю парних порівнянь A (після 

перевірки узгодженості оцінок, C.R. <0.10) у нечітку матрицю Ã  за допомогою шкали з 

трикутними нечіткими числами: 
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      (22) 

де 
ija  – результат порівняння i-го критерію з j-м критерієм, виражений через нечітку 

трикутну шкалу. 

Нечіткі ваги кожного критерію можна знайти використовуючи векторне підсумовування, 

згідно рівняння: 

   
1

1 2 ... , , ,i i n i i iw r r r r lw mw uw


                                     (23) 
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де 

1

1

, 1,2,...,
n n

i ij

j

r a i n


 
  

 
  – середнє геометричне значень нечіткого порівняння 

кожного критерію. 

Дефазифікація нечіткої ваги виконується із застосуванням рівняння: 
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i i i
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                                                            (24) 

де Mi  – чітке число, яке треба нормалізувати: 
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                                                                (25) 

4. Агрегування критеріїв. Правило комбінування (агрегування) інтегрують дані та 

інформацію про альтернативи (значення атрибутів критеріїв) та переваги ОПР (ваги критеріїв) 

в загальну оцінку альтернатив. Агрегування атрибутів може бути виконано з використанням 

різних методів МКАР, які впроваджені в ГІС. Найпростішим методом є метод зваженої 

лінійної комбінації (weighted linear combination, WLC), який базується на знаходженні 

середньозваженного значення. Функція належності альтернативи розраховується наступним 

чином: 
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                                                          (26) 

де µa
j (ai) – функція належності і-ої альтернативи до j-го критерію, а wj – нормалізована 

вага j-го критерію і 
1

1.
T

j

j

w


  

Метод WLC є компенсаційним, тобто дозволяє компенсувати погану придатність одного 

критерію, доброю придатністю іншого критерію. Альтернативою WLC є оператор Ягера 

(OWA), який був розроблений в контексті теорії нечітких множин [22]. Він включає до себе 

зважене усереднення для конкретних випадків, а оператори максимум та мінімум – як 

екстремуми. Метод має два набора вагів: важливості критерію і порядку. Змінюючи вагові 

коефіцієнти порядку, можна створити карти для різних стратегій прийняття рішень. Оператор 

Ягера є гнучким і дозволяє за допомогою нечіткого квантифікатора формалізувати експертну 

інформацію про допустиму форму компромісу між значеннями за різними окремими 

критеріями.  

Для агрегування критеріїв можуть бути використані некомпенсаційні методи, наприклад, 

операції нечіткої логіки перетин або об’єднання. 

Стандартний нечіткий перетин визначається: 
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                                           (27) 

Стандартне нечітке об’єднання визначається: 
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                                           (28) 

Використання операції нечіткого перетину (27) призводить до оцінювання альтернативи 

на основі лише найнижчого рангу, операція нечіткого об’єднання (28) враховує тільки кращі 

оцінки всіх критеріїв.  

За методикою обробки геопросторової інформації, що запропонована у статті, була 

побудована мультикритеріальна модель прийняття рішення по розміщенню полігону твердих 

побутових відходів (ТПВ) на півдні Одеської області [13]. На рис. 5 наведена підсумкова 

комбінована карта придатності території для розміщення полігонів ТПВ, що була побудована 

з використанням комбінації нечіткого МАІ і WLC.   
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Рис. 5. Комбінована карта придатності території для розміщення полігонів ТПВ 

 

ГІС створена за допомогою набору програм ArcGIS 10.5. В якості вихідної інформації 

використана цифрова модель рельєфу (ЦМР) за космічним знімком ASTER, а також 

імпортовані з картографічного серверу Open Street Map тематичні векторні шари. 

Стандартизація і агрегування критеріїв виконано за допомогою інструментів бібліотеки Spatial 

Analyst та Калькулятору растра. Для розрахунку ваги критеріїв згідно алгоритму МАІ 

застосована надбудова ArcGIS  на мові програмування Python. 

Висновки. На основі запропонованої методики обробки геопросторових даних в 

мультикритеріальному аналізу придатності територій може бути побудована комбінована 

карта придатності і виконано  ранжування територій за ступенем придатності для розміщення 

промислових об'єктів. Застосування апарату нечіткої логіки, дозволяє враховувати експертні 

знання і судження, що частково компенсує невизначеність вихідної інформації за рахунок 

використання досвіду експертів, а також отримати більш інформативну карту придатності, 

шляхом визначення рангу придатності альтернатив. 
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к.геогр.н., доц. Кузниченко С.Д., д.т.н., доц. Гунченко Ю.А., Бучинская И.В. 

НЕЧЕТКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАБОТКИ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ В 

МУЛЬТИКРИТЕРІАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ПРИГОДНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ 

 

В статье рассматриваются нечеткая модель и методы обработки геопространственных 

данных в многокритериальном анализе пригодности территорий. Предложена методика и 

формализованное описание процесса многокритериального анализа в географическом контексте, 

где альтернативы, критерии и другие элементы решения проблемы имеют пространственные 

измерения. Описан способ декомпозиции множества исходных объектов, влияющих на принятие 

решения, на тематические слои критериев. Описана процедура дискретизации векторных 

тематических слоев критериев в растровую модель с использованием Евклидовой метрики в 

качестве меры близости между объектами. Предложен способ стандартизации критериев на 

основе методов нечеткой логики, что позволяет использовать экспертные знания в 

пространственном анализе. Показано, что фаззификация критериев на основе экспертной 

оценки нечеткой функции принадлежности, позволяет в дальнейшем объединить критерии с 

помощью нечетких правил вывода. Описаны различные методы определения нормированных 

весов важности критериев и операторы агрегирования, которые могут быть применены в среде 

ГИС. Показано, что использование аппарата нечеткой логики в многокритериальном анализе 

позволяет учитывать неопределенность исходной информации и получать более 

информативную комбинированную карту пригодности, за счет определения ранга пригодности 

альтернатив, то есть выполнять ранжирование территорий по степени пригодности для 

размещения промышленных объектов. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, многокритериальный анализ решений, 

нечеткая логика, анализ пригодности территорий. 
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Ph.D. Kuznichenko S.D., prof. Gunchenko Yu.A., Buchynska I.V. 
FUZZY MODEL OF GEOSPATIAL DATA PROCESSING IN MULTI-CRITERIA 

SUITABILITY ANALYSIS 

 

The article examines fuzzy model, methods and approaches to geospatial data processing into the 

multi-criteria site suitability analysis. The formalized description of spatial decision-making process is based 

on the use of multi-criterial decision analysis in a spatial context, where alternatives, criteria, and other 

elements of solution to the problem have spatial dimensions. The method of decomposition of the set of 

source objects influencing the decision making on the thematic layers of criteria, is described. The sampling 

procedure for vector layers for criteria is described in a raster model, which allows a set of cells, attributes 

of which contain information about the value of Euclidean distance between objects. The method of 

standardization of criteria based on fuzzy logic methods, which allows using expert knowledge in spatial 

analysis, is proposed. It is shown that phasing of criteria, that is, the transformation of their values of 

attributes into a fuzzy set on the basis of the expert estimation of a fuzzy membership function allows further 

combining of criteria with the help of fuzzy rules of output. Different methods for determining the 

standardized weighting criteria and aggregation operators that can be used in the GIS environment, are 

described. It is shown that the use of fuzzy logic in the multiple-criteria decision analysis allows to take into 

account the uncertainty of the source information and to obtain a more informative combined suitability 

map by determining the rank of suitability of alternatives, that is, to perform ranking of territories according 

to the degree of suitability for industrial site selection. 
Keywords: geographic information system, multiple-criteria decision analysis, fuzzy logic, site 

selection analysis. 
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АНАЛІЗ АРХІТЕКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ З 

ПРОГРАМОВАНОЮ СТРУКТУРОЮ 

 
Стаття присвячена побудові мультиархітектурних кластерних та мультикластерних 

обчислювальних систем. В роботі проведено аналіз обчислювальних систем з програмованою 

структурою. Дослідження показали, що сучасні розподілені ОС є мультиархітектурними. 

Залежно від рівня розгляду їх функціональних структур, вони можуть виглядати і як MISD, і як 

SIMD, і як MIMD системи. Основна функціонально-структурна одиниця обчислювальних ресурсів 

в системах розглянутого класу – це елементарна машина (ЕМ), яка є композицією з 

обчислювального модуля і системного пристрою. Встановлено, що ОС з програмованою 

структурою відносяться до засобів обробки інформації що масштабуються та допускають 

формування конфігурацій з масовим паралелізмом (Scalable Massively Parallel Architecture 

Computing Systems). Взаємодія між ЕОМ здійснюється за допомогою програмного налаштування 

мережі зв'язку. Структура ОС описується графом, множина вершин якого – кількість 

елементарних машини (або системних пристроїв, або локальних комутаторів), а множина ребер 

- лінії міжмашинного зв'язку. До структур сучасних ОС пред'являється ряд вимог: простота 

вкладення паралельного алгоритму, зручність адресації елементарних машин, здійсненність 

принципу близькодії і мінімуму затримок при міжмашинних передачах інформації, 

масштабованість і великомасштабні структури, комутація, живучість, технологічність. 

Найбільш повно перерахованим вище вимогам задовольняють однорідні структури (тобто 

описувані однорідними графами). Такі структури є перспективними для формування 

масштабованих і великомасштабних обчислюваних систем (зокрема, ОС з програмованою 

структурою). Для оцінки продуктивності каналів зв'язку між ОС використано такі показники як 

пропускна здатність і латентність, що дозволяють здійснити досить повний аналіз 

структурних можливостей ОС. В роботі наведено приклад побудови обчислювального кластера, 

укомплектованого N обчислювальними вузлами, які об'єднані мережею зв'язку стандарту Gigabit 

Ethernet. 

Ключові слова: обчислювальна система, елементарна машина, система обробки даних, 

структура, однорідна структура, комунікаційні середовища, кластер, мультикластер, 

алгоритми вкладення. 

 

Вступ. Зростаюча потреба у вирішенні складних завдань науки і техніки привела до 

створення розподілених обчислювальних систем (ОС). В архітектурному плані розподілена 

ОС це група взаємодіючих елементарних машин (ЕМ), оснащених засобами комунікацій і 

зовнішніми пристроями. Всі основні ресурси розподілених ОС (арифметико логічні пристрої, 

пам'ять, засоби управління і комунікацій) являються логічно і технічно розосередженими. 

Число ЕМ в розподілених ОС допускає варіювання від декількох одиниць до сотень тисяч 

(наприклад, в МВС-15000BМ кількість процесорів дорівнює 1148, в IBM Roadrunner – 122400, 

а в системах IBM BlueGene другого покоління до 884736). 

Постановка задачі. Сучасні розподілені ОС є мультиархітектурними. Залежно від рівня 

розгляду їх функціональних структур, вони можуть виглядати і як MISD, і як SIMD, і як MIMD 

системи [1 – 7]. Для таких систем характерні ієрархічна організація і різні пропускні 

спроможності каналів зв'язку між їхніми ресурсами (обчислювальними вузлами, ЕМ, 

процесорами і їх ядрами). 

Час виконання паралельних програм на розподілених ОС істотно залежить від того 

наскільки вони ефективно вкладені в систему [8 – 11]. Під ефективним вкладенням 

розуміється такий розподіл гілок паралельної програми між ЕМ системи, при якому 
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досягаються мінімуми накладних витрат на міжмашинний обмін інформацією і дисбаланс 

завантаження ЕМ. 

При організації ефективного функціонування розподілених ОС попереду стоїть завдання 

розробки моделей і алгоритмів вкладення па паралельно програм, які враховують архітектурні 

особливості сучасних систем. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Обчислювальні системи з програмованою 

структурою - це розподілені засоби обробки інформації з архітектурою MIMD (Multiple 

Instruction Multiple Data)- системи із множинним потоком команд і множинним потоком даних. 

До цього класу належать як векторні суперЕОМ, так і всі багатопроцесорні системи обробки 

даних (СОД). Загальна структурна схема таких систем показана на рис. 1. Ця архітектура 

включає всі рівні паралелізму, від конвеєра операцій до незалежних операцій і команд. 

Вживаючи термін MIMD треба мати на увазі не тільки роботу багатьох процесорів, але і безліч 

обчислювальних процесів, що виконуються одночасно в ОС. 

 

 
 

Рис. 1. Загальна структура системи класу MIMD 

 

Особливість систем в тому, що в них закладена можливість програмного 

переналаштування архітектури MIMD в архітектури MISD або SIMD. Основна 

функціонально-структурна одиниця обчислювальних ресурсів в системах розглянутого класу 

- це елементарна машина, яка є композицією з обчислювального модуля і системного 

пристрою. 

Обчислювальний модуль (ОМ) служить як для обробки та зберігання інформації, так і 

для виконання функцій з управління системою в цілому. 

Системний пристрій (СП) - це та апаратурна частина ЕМ, яка призначається тільки для 

забезпечення взаємодії даного ЕМ з найближчими сусідніми машинами (точніше, з 

системними пристроями, з якими є безпосередній зв'язок). 

Допускається конфігурація ОС з довільним числом ЕМ. Отже, ОС з програмованою 

структурою відносяться до засобів обробки інформації що допускають формування 

конфігурацій з масовим паралелізмом (Scalable Massively Parallel Architecture Computing 

Systems). 

Взаємодія між ЕМ здійснюється через програмно налаштовану мережу зв'язку. 

Структура ОС описується графом ),( ECG  , множина вершин C  якого - кількість 

елементарних машини (або системних пристроїв, або локальних комутаторів), а множина 

ребер E - лінії міжмашинного зв'язку. 

До структур сучасних ОС висувається ряд вимог [3]. 

1) Простота вкладення паралельного алгоритму розв'язання складної задачі в структуру 

ОС. Структура ОС повинна бути адекватна досить широкому класу вирішуваних задач; 

настройка проблемно-орієнтованих віртуальних змін не повинна бути пов'язана зі значними 

накладними витратами. 
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2) Зручність адресації елементарних машин і «перенесення» підсистем в межах 

обчислювальної системи. Обчислювальна система повинна надавати можливість користувачам 

створювати паралельні програми з віртуальними адресами ЕМ. Отже, структура ОС повинна 

дозволяти реалізувати найпростіший «механізм» перетворення віртуальних адрес ЕМ в 

реальні (фізичні) адреси машин системи. Необхідність організації одночасного вирішення 

декількох задач на ОС (тобто необхідність поділу простору елементарних машин між 

задачами) обґрунтовує вимога простоти переміщення підсистем в межах системи (при 

збереженні їх топологічних властивостей). 

3) Здійсненність принципу близькодії і мінімуму затримок при міжмашинних передачах 

інформації в ОС. Принцип близькодії перевизначає реалізацію обмінів інформацією між 

«віддаленими» один від одного ЕМ через проміжні машини системи. Отже, в умовах 

обмеженості числа зв'язків, структура ОС повинна забезпечувати мінімум затримок при 

«транзитних» передачах інформації. 

4) Масштабованість і великомасштабні структури ОС. Для формування конфігурацій ОС 

із заданою ефективністю потрібно, щоб структура була здатна до нарощування і скорочення 

числа вершин (машин). Зміна числа ЕМ в ОС не повинна призводити до корінних 

перекомутацій між машинами і (або) до необхідності зміни числа зав’язків для будь-яких ЕМ. 

Для досягнення високої продуктивності ОС при існуючих можливостях 

мікропроцесорної техніки потрібно число ЕМ близько 61010  . Для підтримки 

великомасштабних ОС (масового паралелізму) необхідно, щоб структура ОС була здатна 

ефективно здійснювати міжмашинний обмін інформацією в умовах неможливості реалізації 

зв’язків повного графу (наприклад, через обмеженість числа виводів в корпусах ВІС). 

5) Комутація структури ОС. Обчислювальна система повинна бути пристосована до 

реалізації групових міжмашинних обмінів інформацією. Отже, структура ОС повинна мати 

здатність здійснювати вказану кількість одночасних непересічних взаємодій між 

елементарними машинами. 

6) Живучість структури ОС. Важливою вимогою до ОС в цілому являється забезпечення 

працездатності при відмові її компонентів або навіть підсистем. Основою функціональної 

цілісності ОС, як колективу елементарних машин, є живучість структури. Під останньою 

розуміють здатність структури ОС забезпечити зв'язність необхідного числа робочих ЕМ в 

системі при ненадійних лініях міжмашинних зв’язків. 

7) Технологічність структур ОС. Структура мережі міжмашинних зв'язків ОС не повинна 

пред'являти особливих вимог до елементної бази, до технології виготовлення 

мікропроцесорних ВІС. Системи повинні бути сприйнятливі до масової технології, їх 

«обчислювальне ядро» має формуватися з масових мікропроцесорних ВІС. Останнє дозволить 

досягти прийнятних значень техніко-економічних показників ОС. 

Структурні затримки при передачах інформації між машинами ОС визначаються 

відстанню (в сенсі теорії графів) між вершинами структури, зіставленими взаємодіючими 

машинами. Для оцінки структурних затримок в обчислювальних системах використовують 

діаметр id  і середній діаметр d структури.  

Діаметр визначається максимальною відстанню на множині коротших шляхів між 

парами вершин структури ОС: 

 ij
ji

dd
,

max  ,                                                          (1) 

а середній діаметр  

  


inlNd 1)1( ,                                                       (2) 
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де ijd  - відстань, тобто мінімальне число ребер, що утворюють шлях з вершини i  в 

вершину j ; i ,  ;1,...,1,0  Nj  in - число вершин, що знаходяться на відстані l  від будь-якої 

виділеної вершини (однорідного) графа G . 

Показником що оцінює структуру комутованої ОС, є вектор-функція: 

)),,,(),,( i
h

i ssGssG   2/...,2,1 Nh ,                                    (3) 

в якій координата )),,,( i
h ssG є ймовірність реалізації в системі при заданій структурі 

структурі G  і коефіцієнтах готовності ,, iss  відповідно, одній ЕМ і лінії зв’язкуh .  

Структурна живучість ОС оцінюється вектор-функцією  

 ,),,(),,( i
i

i ssGssG    NEr N ...,2,1
2

 ,                                 (4) 

де ),,,( i
i ssG є ймовірністю існування підсистеми рангу r  (підмножиною з r

працездатних ЕМ, зв'язність яких встановлюється через працездатні лінії зв'язку) при заданій 

структурі G , коефіцієнтах готовності s  і s '  елементарної машини і лінії зв'язку, відповідно. 

Для оцінки продуктивності каналів зв'язку між ЕМ системи використовують показники: 

пропускна здатність і латентність. 

Пропускна здатність каналу зв'язку (bandwidth, throughput, channel capacity) - найбільша 

кількість інформації, що передається по каналу зв'язку в одиницю часу. 

Латентність (latency) - це затримка при передачі інформації між ЕМ системи, викликана 

програмними і апаратними накладними витратами. 

Наведені показники дозволяють здійснити досить повний аналіз структурних 

можливостей ОС. 

Найбільш повно перерахованим вище вимогам задовольняють однорідні структури 

(тобто ті що описуються однорідними графами). Такі структури є перспективними для 

формування масштабованих і великомасштабних обчислюваних систем (зокрема, ОС з 

програмованою структурою). 

У комп'ютерній індустрії набули поширення n-мірні структури обчислювальних систем, 

відомі зараз як циркулянтні (Circulant Sructures). Вперше вони були визначені і досліджені у 

відділі обчислювальних систем Інституту математики АН СРСР на початку 70-х років і 

спочатку називалися - nD  графами [14].  

За визначенням nD  - граф або циркулянтна структура є граф G  виду:  nN  ,...,,; 21 , 

в якому: 

N   число вершин або порядок графа; 

вершини позначені цілими числами i  по модулю N , отже,  ;1...,1,0  Ni  

вершина i  з'єднана ребром (або є суміжною) з вершинами )(mod,...,, 21 Niii n  ; 

 n ,...,, 21 множина цілих чисел, яких називають утворюючими, такими, що,

2/)1(...0 21  Nn , а для чисел nN  ,...,; 21  найбільшим спільним дільником є 1; 

n  - розмірність графа; 

n2  - ступінь вершини в графі. 

Як приклад розглянемо D -граф (рис. 2) або двовимірний циркулянт виду  4,3;12 : 
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Рис. 2. D  - граф  4,3;12  

 

Графи G  виду  nN  ,...,,; 21  тобто D - графи або циркулянт з одиничною 

утворюючою (Loop Networks - петльові структури) інтенсивно вивчаються останнім часом. 

Циркулянтні структури  ;,1; 2N широко внесені в практику обчислювальних систем. 

Цілі числа  ;1...,1,0  Ni , що визначають вершини D - графа, називаються 

адресами. Адресація вершин в таких структурах називається діофантовою (в честь 

давньогрецького математика з Олександрії Діофанта, Diophantos, 3 століття). 

У циркулянтних структурах при повному перенесенні будь-якої підструктури (всіх 

вершин підструктури на одну і ту ж відстань в одному з напрямків) зберігаються всі її 

властивості і адресація вершин. 

Отже, при діофантовій адресації елементарних машин ОС можна простими засобами 

реконфігурації здійснити віртуальну адресацію вершин-машин і, отже, створювати 

відмовостійкі паралельні програми, реалізовувати мультипрограмні режими обробки 

інформації, виключати вершини-машини, що відмовили, з підсистем, а значить забезпечити 

живучість ОС. 

При цьому алгоритм роботи реконфігуратора структури ОС зводиться до зміни адреси 

всіх машин підсистеми за формулою: 

   1,....,1,0),(mod)(:  NNij  ,                                    (5) 

де i  - номер ЕМ, виключеного з підсистеми, а j  - номер машини, підключеної в 

підсистему,  .1,....,1,0,  Nji  

У якості структур ОС, що допускають масштабування (зміна числа машин) без корінної 

перекомутації вже наявних міжмашинних зв'язків, використовуються ),,( gvNK  -графи [6]. У 

такі графи вкладаються D - графи; граф ),,( gvNK -  це неорієнтований однорідний граф з 

числом і степенями вершин, відповідно, N  і v , та значенням обхвату g  (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Фрагменти ),,( gvNK - графів 
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В ),,( gvNK  - графах кожна вершина при 3v  входить в не менше v  найкоротших 

простих циклів довжиною g  (довжина найкоротшого циклу в графі називаєтся обхватом). 

При ),,(2 gvNKv   -граф є простим циклом з N  вершинами. 

Паралельні алгоритми і програми. Поняття паралельного алгоритму (Parallel Algorithm) 

відноситься до фундаментальних в теорії обчислювальних систем [8]. Паралельний алгоритм 

- це опис процесу обробки інформації, орієнтований на реалізацію в колективах обчислювачів. 

Такий алгоритм, на відміну від послідовного, передбачає одночасне виконання множини 

операцій в межах одного кроку обчислень і як послідовний алгоритм зберігає залежність 

наступних етапів від результатів попередніх. 

Паралельний алгоритм розв'язання задачі становить основу паралельної програми, яка, в 

свою чергу, впливає на алгоритм функціонування колективу обчислювачів. Запис 

паралельного алгоритму на мові програмування, доступному колективу обчислювачів, і 

називають паралельною програмою, а сама мова - паралельною. Паралельні алгоритми і 

програми слід розробляти для тих задач, які недоступні для вирішення на засобах, заснованих 

на моделі обчислювача. Ці задачі прийнято називати складними або трудомісткими. 

Методи і алгоритми обробки інформації, вирішення задач, як правило, - послідовні. 

Процес "пристосування" методів до реалізації на колективі обчислювачів або процес 

"розщеплення" послідовних алгоритмів вирішення складних задач називається 

розпаралелюванням (Paralleling). 

Теоретична і практична діяльність по створенню паралельних алгоритмів і програм 

обробки інформації називається паралельним програмуванням (Parallel Programming). 

Якість паралельного алгоритму (або його ефективність) визначається методикою 

розпаралелювання складних задач. Виділяють два основних підходи до розпаралелювання 

задач: локальне і глобальне (великоблочне) розпаралелювання. Перший підхід орієнтований 

на розчеплення алгоритму розв'язання складної задачі на гранично прості блоки (операції або 

оператори) і вимагає виділення для кожного етапу обчислення максимально можливої 

кількості одночасно виконуваних блоків. Він не призводить до паралельних алгоритмів, 

ефективно реалізованим колективом обчислювачів. Справді, процес такого розпаралелювання 

досить трудомісткий, а одержування паралельних алгоритмів характеризуються не тільки 

структурною неоднорідністю, а й істотно різними обсягами операцій на різних етапах 

обчислень. Останнє є серйозною перешкодою на шляху (автоматизації) розпаралелювання і 

забезпечення ефективної експлуатації ресурсів колективу обчислювачів. Локальне 

розпаралелювання дозволяє оцінити граничні можливості колективу обчислювачів при 

вирішенні складних задач, отримати граничні оцінки по розпаралеленню складних задач. 

Другий підхід орієнтований на розбиття складної задачі на великі блоки-підзадачі, між 

якими існує слабкий зв'язок. Тоді в алгоритмах, побудованих на основі великоблочного 

розпаралелювання, операції обміну між підзадачами становитимуть незначну частину в 

порівнянні із загальним числом операцій в кожній підзадачі. Такі підзадачі називають гілками 

паралельного алгоритму, а відповідні їм програми - гілками паралельної програми. 

Кластерні та мультикластерні ОС і GRID-системи. При побудові кластерних ОС, як 

правило, використовуються масові апаратно-програмні засоби, що, по суті, є принципом 

конструювання кластерних ОС та забезпечує їх високу техніко-економічну ефективність [7]. 

Для створення обчислювальних кластерів використовуються MISD-, SIMD-, MIMD-

архітектури, різні функціональні структури і конструктивні рішення. 

Основна функціонально-структурна одиниця обчислювальних ресурсів в кластерних ОС 

- це елементарна машина. Конфігурація ЕМ допускає варіювання в широких межах - від 

процесорного ядра до ЕОМ, оснащеної засобами комунікацій і зовнішніми пристроями. 

Сучасні кластерні ОС [9] переважно конфігуруются з багатопроцесорних вузлів і 

багатоядерних процесорів. Комунікаційні середовища кластерних ОС будуються на базі 

комутаторів і мають ієрархічну організацію. На рис. 4 наведено приклад обчислювального 

кластера, укомплектованого N обчислювальними вузлами, які об'єднані мережею зв'язку 

стандарту Gigabit Ethernet. Кожен вузол укомплектований парою двоядерних процесорів AMD 
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Opteron 275, взаємодіють по шині HyperTransport. Кожен процесор має інтегрований 

контролер пам'яті, через який його ядра маю доступ до їх загальної пам'яті. Видно, що 

комунікаційне середовище кластера має ієрархічну організацію, в якій перший рівень - це 

мережа зв'язку стандарту Gigabit Ethernet; другий - шина HyperTransport; третій - спільна 

пам'ять ядер. Швидкість передачі інформації на різних рівнях комунікаційного середовища 

істотно різні. 

 

 
 

Рис. 4. Приклад ієрархічної організації комунікаційного середовища кластерної ОС 

 

Комунікаційні середовища сучасних кластерних ОС будуються на базі технологій 

Gigabit Ethernet, InfiniBand, Myrinet [11, 12]. Для об'єднання обчислювальних вузлів в систему 

використовуються комутатори (switch) з фіксованою кількістю вхідних портів для 

підключення кінцевих пристроїв (обчислювальних вузлів, комутаторів, систем зберігання 

даних і т.д.). У цих умовах для побудови великомасштабних кластерних ОС використовуються 

різні схеми формування комутаторів. Основна мета - комплексування заданого числа 

обчислювальних вузлів і забезпечення високої продуктивності комунікаційного середовища. 

З розвитком обчислювальної техніки і телекомунікаційних технологій з'явилася 

тенденція до побудови розподілених ОС шляхом об'єднання за допомогою локальних і 

глобальних мереж зв'язку розосереджених обчислювальних ресурсів починаючи від простих 

ПК і закінчуючи ОС з масовим паралелізмом. Так в кінці XX століття в індустрії обробки 

інформації отримали розвиток GRID-технології (Global Resource Information Distribution) [4]. 

На основі цих технологій створюються більш масштабні просторово-розподілені системи 

обробки інформації, здатні реалізувати паралельні алгоритми вирішення суперскладних задач 

на своїх розсереджених ресурсах. Така GRID-система являє собою композицію множини ЕОМ 

і ОС, просторово-розподіленої комунікаційної мережі і програмних компонентів для 

здійснення паралельних обчислень. В GRID-системі можуть використовуватися гетерогенні і 

не сумісні обчислювальні засоби, однак для їх сумісної роботи над паралельними алгоритмами 

повині бути застосовані спеціальні механізми (наприклад, стандартизовані протоколи) 

узгодженої взаємодії. GRID-система - це ні що інше як розподілена ОС в сенсі введеного вище 

визначення. 

Що стосується мультикластерних ОС, то це не окремий клас ОС, а просторово-

розподілені системи, що формуються шляхом об'єднання ресурсів розосереджених кластерів. 

Обчислювальні кластери належать до класу систем з розподіленою пам'яттю. Паралельні 

програми для таких ОС розробляються в моделі передачі повідомлень (message passing). 

Широке розповсюдження отримали стандарти, бібліотеки і середовища для створення 

паралельних програм в даній моделі, зокрема стандарт Message Passing Inter face (MPI), 

система Parallel Virtual Machine (PVM), IBM Message Passing Li brary (MPL), P4 і ін. 

В рамках даної моделі паралельні гілки програми синхронізують свою роботу шляхом 

обміну інформацією по каналах між машинних зв'язків. 
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Залежно від складності задач і характеру їх надходження в теорії обчислювальних 

систем виділяють два основні режими функціонування ОС з програмованою структурою [12]: 

моно- і мультипрограмний режими. 

У монопрограмному режимі для вирішення задачі використовуються всі ресурси ОС. 

Задача представляється у вигляді паралельної програми, число гілок в якій або фіксоване, або 

допускає варіювання в заданому діапазоні. В якості одиниці ресурсу виступає елементарна 

машина ОС. Всі машини використовуються для вирішення задачі. Якщо максимальне число 

гілок в паралельній програмі менше загального числа ЕМ в системі, то «надлишкові» машини 

використовуються для підвищення надійності функціонування ОС. 

До мультипрограмних відносять режими:  

1) обробки наборів задач; 

2) обслуговування потоків задач. 

При роботі ОС в цих режимах одночасно вирішується кілька задач, отже, ресурси 

системи діляться між ним. 

При організації функціонування ОС у разі обробки набору задач враховується не тільки 

кількість задач в наборі, але їх параметри: число гілок в програмі (точніше, число машин, на 

яких вона буде виконуватись), час рішення або імовірнісний закон розподілу часу рішення і 

ін. Алгоритми організації функціонування ОС задають розподіл задач по машинам і 

послідовність виконання задач на них. В результаті стає відомим, в якому проміжку часу і на 

яких машинах (або на який підсистемі) буде вирішуватися будь яка задача набору. 

Обслуговування потоку задач на ОС - принципово відрізняється від вибору наборів: 

задачі надходять у випадкові моменти часу, їх параметри випадкові, отже, детермінований 

вибір підсистем для вирішення тих чи інших задач виключений. Для режима потоку задач 

використовуються методи і алгоритми, що забезпечують оптимальне функціонування 

обчислювальних систем. 

При роботі ОС в будь-якому з мультипрограмних режимів система представляється у 

вигляді композиції підсистем різних рангів. У міру рішення задачі ця композиція 

«автоматично» (за допомогою операційної системи) реконфігурується так, щоб забезпечити її 

адекватність поточної мультипрограмної ситуації. Будь-яка підсистема має всі архітектурні 

властивості системи, тому її організація при вирішенні виокремленої їй задачі може 

здійснюватися тими ж методами, якими була організована робота всієї ОС в першому режимі. 

Час виконання паралельних програм на розподілених ОС суттєво залежить від того 

наскільки вони ефективно вкладені в систему [3]. 

Під ефективним вкладенням (Task Map, Task Allocation, Task Assign ment) розуміється 

такий розподіл гілок паралельної програми між ЕМ системи, при якому досягаються мінімуми 

накладних витрат на міжмашинному обміні інформацією і дисбалансу завантаження ЕМ. 

Залежно від того, чим характеризується паралельна програма, яка надійшла в систему, 

виникають різні постановки задачі вкладення. 

Якщо для паралельної програми заданий інформаційний граф, то говорять про задачу 

вкладення інформаційного графа (структури) програми в ОС [13,14]. У разі, якщо про 

паралельну програму відомо лише кількість ЕМ, які необхідно для її реалізації, то 

розглядається задача формування в межах ОС підсистеми ЕМ, що задовольняє заданим 

критеріям якості. 

Задача оптимального вкладення паралельної програми виникає при організації 

функціонування ОС в будь-якому з основних режимів: рішення складної задачі, обробки 

наборів задач, обслуговування потоків задач. 

В режимі обслуговування потоків задач в межах ОС формуються підсистеми ЕМ. Для 

них і надходять паралельні програми для виконання. Елементарні машини, що входять в 

підсистему, можуть належати різним обчислювальним системам, розміщуватися в різних 

комутаційних шафах і т.і. Наслідком цього є те, що швидкості передачі інформації між ЕМ 

можуть бути істотно різними. Тому потрібно не тільки формувати підсистеми з необхідним 

числом ЕМ, а й ефективно вкладати паралельні програми в них. 
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У режимі обробки наборів задач будується розклад виконання паралельних програм. В 

даному режимі задача вкладення виникає або на етапі запуску програми на виділеній 

підсистемі, або ж на етапі синтезу розкладу, в разі, якщо алгоритми вкладення інтегровані в 

підсистему підтримки мультипрограмних режимів функціонування ОС.  

Існуючі методи і алгоритми вкладення паралельних програм в ОС розрізняються за 

типом систем, на які вони орієнтовані, по використовуваних моделях паралельних програм, 

показниками оптимальності вкладення, точності, централізованості або децентралізованості 

алгоритмів, по статичній або динамічній схемі формування вкладень. 

Запропоновано алгоритми вкладення паралельних програм, в яких ОС представлена у 

вигляді графа міжмашинних зв’язків [11]. Передбачається, що інформація між ЕМ передається 

по найкоротшому шляху і всі канали зв'язку однорідні. Як показує продуктивність каналу 

зв'язку між ЕМ використовується довжина шляху (в сенсі теорії графів). Застосування 

подібних алгоритмів ускладнено тим, що сучасні ОС мультиархітектурні, їх комунікаційні 

середовища мають ієрархічну організацію і, як наслідок, не однорідні канали зв'язку між ЕМ. 

Крім того, більшість систем будується на базі комутаторів, в яких застосовуються алгоритми 

динамічної маршрутизації. Тому доцільно використання моделей обчислювальних систем, в 

яких продуктивність каналів зв'язку характеризується такими показниками як пропускна 

здатність і латентність. 

Ефективне вкладення в ОС паралельної програми вимагає врахування структури 

інформаційних обмінів і обсягів даних, що передаються між її гілками. При цьому 

використовуються алгоритми, які основані лише на структурі інформаційного графа програми 

і ігнорують обсяги та інтенсивність міжмашинних обмінів [11]. Однак облік таких параметрів 

практично необхідний. Аналіз популярних вільно розповсюджених паралельних програм, 

бібліотек і тестів продуктивності High-Performance Linpack, NAS Parallel Benchmarks і SPEC 

MPI2007 показує, що більшість з них характеризується неоднорідними інформаційними 

графами. Неоднорідність виражається в обсягах даних, що передаються між гілками, розмірах 

використовуваних повідомлень, а також в схемах реалізованих обмінів. 

Як показники оптимальності вкладення використовують час виконання паралельної 

програми або функцію, мінімізація якої доставляє мінімум часу виконання програми. 

Алгоритми вкладення спираються на припущення про те, що час виконання паралельної 

програми - це сума часу виконання усіх її гілок. Однак практика рішення промислових задач і 

аналізу їх продуктивності показує, що час виконання програми визначається максимальним 

часом виконання її гілок. Крім того, в ряді робіт [8, 10, 11] використовуються складові 

показники у вигляді лінійної комбінації двох функцій, наприклад, середня завантаженість 

елементарних машин в системі і час передачі даних по каналах зв'язку. Використання подібних 

показників ускладнюється вибором коефіцієнтів пропорційності, якими пов'язані функції і 

найчастіше їх не сумісними розмірностями. Наприклад, розмірність першої функції - кількість 

операцій, а другої - одиниці часу. Вкладення паралельних програм в просторово розподілені 

ОС вимагає обліку в показнику часу доставки паралельних програм до елементарних машин 

системи. 

Вкладення в ОС паралельних програм, для яких не задані інформаційні графи, 

здійснюється шляхом формування підсистеми елементарних машин і розподілу по ній 

паралельних гілок програми. Сформована підсистема повинна забезпечувати ефективну 

реалізацію паралельних програм і забезпечувати мінімум часу для їх виконання.  

Більшість алгоритмів формування в межах ОС підсистем орієнтовані на системи з 

певними структурами мереж міжмашинного зв'язку (наприклад, на 2D-решітки, гіперкубічні і 

тороїдальні структури) і прагнуть зберігати топологічну схожість підсистеми структурі ОС. 

Можливості застосування таких алгоритмів для ОС з ієрархічною організацією, канали зв'язку 

в яких мають різну продуктивність, істотно обмежені. Тому актуальною є розробка алгоритмів 

формування підсистем, що допускають застосування як в системах зі статичною структурою 

мережі між машинного зв'язку, так і в системах з динамічною структурою. 
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Висновки. Сучасні ОС функціонують під управлінням систем пакетної обробки завдань 

(наприклад, TORQUE / OpenPBS, IBM LoadLeveler, Sun Grid Engine, Altair PBS Pro, SLURM, 

Cleo та ін.), які реалізують підтримку мультипрограмних режимів функціонування. Такі 

системи пакетної обробки завдань (СПОЗ) підтримують черги завдань і здійснюють 

планування обчислень. Для кожної паралельної програми за допомогою алгоритмів підтримки 

в межах системи формується підсистема ЕМ. 

Поширення отримали елементарні алгоритми формування підсистем: PAL (Processor 

Allocation Linear) - здійснює вибір перших M вільних ЕМ, і PAR (Processor Allocation Random) 

- генерує випадкову підмножину з M  вільних ЕМ. 

Початкове вкладення паралельної програми і виділення підсистем також здійснюється 

СПОЗ. Дане завдання найчастіше вирішується циклічним (Task Map Round Robin, TMRR) або 

лінійним (Task Map Linear) алгоритмом формування вкладень. Алгоритм TMRR розподіляє 

паралельні гілки по ЕМ системи з N  обчислювальних вузлів в наступному порядку: перша 

гілка на перший обчислювальний вузол, друга на другий, ..., гілка N  на вузол N , гілка 1N  

на вузол 1N  і т.і. Алгоритм TML розподіляє гілки на перші M  вільних ЕМ. 

Засоби оптимізації вкладення паралельних програм присутні і в комунікаційних 

бібліотеках стандарту MPI (MPICH2, OpenMPI, MVAPICH2, Intel MPI, HP-MPI). Вкладення 

реалізується утилітою mpiexec, що підтримує в більшості випадків лише алгоритми TMRR і 

TML. 

Аналіз архітектурних особливостей обчислювальних систем з програмованою 

структурою дозволяє зробити висновок: 

1. Сучасні обчислювальні системи є мультиархітектурними, їх комунікаційні 

середовища мають ієрархічну організацію. 

2. Ефективність експлуатації ресурсів розподілених ОС значно залежить від того, як 

організовано їх функціонування. У будь-якому з режимів функціонування виникає завдання 

ефективного вкладення паралельної програми в ОС. Під ефективним вкладенням розуміється 

такий розподіл гілок паралельної програми, при якому досягаються мінімуми накладних 

витрат на міжмашинний обмін і дисбаланс завантаження елементарних машин. 

3. Існуючі алгоритми не дозволяють будувати ефективні вкладення паралельних програм 

в ОС з ієрархічною організацією комунікаційних середовищ. Актуальною є разрабка не 

трудомістких методів і алгоритмів вкладення паралельних програм в ОС з ієрархічною 

організацією комунікаційних середовищ. 

4. Задача оптимального вкладення є важкою. Актуальною є розробка наближених 

методів і алгоритмів вкладення паралельних програм в розподіленій ОС. 
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д.т.н., проф. Ленков С.В., к.т.н., доц. Огневой А.В., Коваль Б. А., Присяжнюк В.В. 

АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С 

ПРОГРАММИРУЕМОЙ СТРУКТУРОЙ 

 

Статья посвящена построению мультиархитектурных кластерных и мультикластерных 

вычислительных систем. В работе проведен анализ вычислительных систем с программируемой 

структурой. Исследования показали, что современные распределенные ВС являются 

мультиархитектурными. В зависимости от уровня рассмотрения их функциональных структур, 

они могут выглядеть и как MISD, и как SIMD, и как MIMD системы. Основная функционально-

структурная единица вычислительных ресурсов в системах рассматриваемого класса - это 

элементарная машина (ЭМ), которая представляет собой композицию из вычислительного 

модуля и системного устройства. Установлено, что ВС с программируемой структурой 

относятся к масштабируемым средствам обработки информации и допускают формирование 

конфигураций с массовым параллелизмом (Scalable Massively Parallel Architecture Computing 

Systems). Взаимодействие между ЭВМ осуществляется с помощью программной настройки сети 

связи. Структура ВС описывается графом, множество вершин которого - количество 

элементарных машины (или системных устройств, или локальных коммутаторов), а 

множество ребер - линии межмашинной связи. К структурам современных ВС предъявляется 

ряд требований: простота вложения параллельного алгоритма, удобство адресации 

элементарных машин, осуществимость принципа близкодействия и минимума задержек при 

межмашинных передачах информации, масштабируемость и крупномасштабные структуры, 

коммутация, живучесть, технологичность. Наиболее полно перечисленным выше требованиям 

удовлетворяют однородные структуры (то есть описываемые однородными графами). Такие 

структуры являются перспективными для формирования масштабируемых и 

крупномасштабных вычислительных систем (в частности, ВС с программируемой структурой). 

Для оценки производительности каналов связи между ВС использованы следующие показатели 

как пропускная способность и латентность, позволяющие осуществить достаточно полный 

анализ структурных возможностей ВС. В работе приведен пример построения вычислительного 

кластера, укомплектованного N вычислительными узлами, которые объединены сетью связи 

стандарта Gigabit Ethernet. 

Ключевые слова: вычислительная система, элементарная машина, система обработки 

данных, структура, однородная структура, коммуникационные среды, кластер, мультикластер, 

алгоритм вложения. 

 

 

Prof. Lenkov S.V., Ph.D. Ognevy O.V., Koval B. A., Prysyazhnyuk V.V. 

ANALYSIS OF ARCHITECTURAL PECULIARITIES OF COMPUTER SYSTEMS WITH 

PROGRAMMABLE STRUCTURE 

 

The article is devoted to the construction of multi-architectural cluster and multi-cluster computing 

systems. 

The paper analyzes computational systems with programmable logic. Research have shown that 

modern distributed OSs are multiarchitectural. Depending on the level of consideration of their functional 

structures, they may look both as MISD, both as SIMD, and as MIMD systems. 

The main functional and structural unit of computing resources in the systems of the class under 

consideration is an elementary machine (EM), which is a composition of a computing module and a system 

device. 

It has been established that OS systems with a programmable structure are scalable information 

processing tools and allow the formation of scalable massively parallel architecture computing systems. 

Interaction between the computer is carried out through the software configuration of the 

communication network. The structure of the OS is described by a graph, the set of vertices of which is the 

number of elementary machines (or system devices, or local switches), and the set of edges - the line of 

interconnection. 

The structure of the modern OS presents a number of requirements: the simplicity of embedding a 

parallel algorithm, the convenience of addressing elementary machines, the feasibility of the principle of 

near-the-go and the minimum delays in inter-machine transmissions of information, scalability and large-
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scale structures, commutation, survivability, technology. The most complete requirements listed above 

satisfy the homogeneous structures (that is, they are described by homogeneous graphs). Such structures 

are promising for the formation of scalable and large-scale computing systems (in particular, OS with a 

programmable structure). 

To assess the performance of the communication channels between the EM system used indicators 

of bandwidth and latency, to allow a fairly complete analysis of the structural capabilities of the OS. 

In this paper, we present an example of constructing a computing cluster, complete with N computing 

nodes, which are connected by a Gigabit Ethernet connection. 

Keywords: computing systems, elementary machines, data processing systems, homogeneous 

structures, communication environments, cluster and multiclaser, embedding algorithms. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
 

В статті запропонований підхід до представлення персональних даних у вигляді 

неорієнтованого графа, використання графової моделі дозволить застосовувати методи 

оптимізації на графах для отримання оптимальних параметрів моделі. 

Дослідження та аналіз методів організації обробки і захисту персональних даних показав, 

що пропоновані методи і створювані на їх основі системи захисту вимагають значних ресурсів 

для їх реалізації, мають сильну залежність від типу даних і високу надмірність при практичному 

застосуванні для роботи з масивами даних невеликої розмірності. Тому в ряді випадків доцільно 

застосовувати методи, що знімають вимоги до конфіденційності персональних даних, що значно 

скорочує витрати на захист. Одним з ефективних і перспективних підходів до захисту 

персональних даних в інформаційних системах є знеособлення персональних даних. У зв'язку з цим 

доцільно провести дослідження в наступних напрямках: аналіз основних визначень і підходів до 

організації обробки персональних даних, створення математичної моделі персональних даних; 

розробка досить універсальних і мало витратних методів і засобів перетворення персональних 

даних, що забезпечують зниження вимог до захисту. Серед таких методів можна виділити 

знеособлення персональних даних; розробка методики застосування знеособлення при організації 

захисту персональних даних; розробка методів оцінки якості захисту персональних даних при 

знеособленні; розробка інформаційної системи для реєстрації операторів персональних даних та 

контролю за їх діяльністю. Для зберігання знеособлених даних можна використовувати бази 

даних, файлові та інформаційні системи, які не мають спеціальних засобів захисту, які 

відповідають вимогам, визначених у відповідних документах. У зв'язку з цим, процедури 

знеособлення можна розглядати як перспективні методи захисту і обробки персональних даних, 

які мають досить широкі можливості для застосування на практиці. 

Ключові слова: знеособлення даних, персональні дані, бази даних, засоби захисту, 

інформаційні системи, конфіденційність. 
 

Вступ. Інформація, яка містить відомості про фізичних осіб (громадян) - персональні 

дані, використовуються в різних системах обробки інформації все частіше, що обумовлено 

постійним розширенням сфери застосування інформаційних технологій для обслуговування 

населення. Специфіка роботи з персональними даними заснована на потенційній можливості 

їх використання для заподіяння шкоди суб'єктам, до яких відносяться дані - власникам 

персональних даних. Особлива увага приділяється питанням захисту персональних даних 

(ПД) в автоматизованих інформаційних системах ПД – (ІСПД). Вимоги до захисту в ІСПД, 
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відповідно до низки документів, враховують категорію і кількість ПД, специфіку вирішуваних 

завдань і ряд інших показників. Виконання цих вимог, як правило, пов'язане з істотними 

матеріальними і фінансовими витратами. 

Постановка задачі. У зв'язку з цим представляють інтерес дослідження спрямовані на 

розробку і аналіз методів обробки ПД, що дозволяють знизити витрати на забезпечення 

безпеки в ІСПД. 

Для реалізації цього підходу потрібно розробити методи знеособлення і де-знеособлення 

ПД, що будуть включати в себе правила роботи з знеособленими даними, теоретичне 

обґрунтування методів знеособлення і де-знеособлення ПД, що дозволяють забезпечити їх 

конфіденційність, а також правил організації обробки знеособлених даних. 

Основна частина. База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих 

персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. 

З огляду на це база персональних даних є упорядкованою сукупністю логічно пов’язаних 

даних про фізичних осіб: що зберігаються та обробляються відповідним програмним 

забезпеченням, є базою персональних даних в електронній формі; що зберігаються та 

обробляються на паперових носіях інформації, є базою персональних даних у формі картотек. 

Картотекою персональних даних є будь-який структурований масив персональних 

даних, що є доступним з визначеними критеріями, незалежно від того, чи є такий масив 

централізованим, децентралізованим або розділеним на функціональних або географічних 

засадах. Такі дані мають бути структуровані за визначеними критеріями, що стосуються осіб, 

щоб забезпечити легкий доступ до відповідних персональних даних. Варто зазначити, 

персональні дані одночасно можуть бути упорядковані і в електронній формі, і в формі 

картотек. Фізичні особи-підприємці та самозайняті особи самостійно визначають чи 

володіють вони базами персональних даних у сенсі Закону.  

Законодавець поширив дію Закону на всі види діяльності, пов’язані зі створенням баз 

персональних даних та обробкою персональних даних у цих базах, за винятком такої 

діяльності, яка здійснюється: фізичною особою - виключно для непрофесійних особистих чи 

побутових потреб; журналістом – у зв’язку з виконанням ним службових чи професійних 

обов’язків; професійним творчим працівником - для здійснення творчої діяльності. 

Так, під час здійснення своєї професійної діяльності на адвокатів законодавством не 

покладено обов’язок ведення баз персональних даних клієнтів. Але, якщо адвокати формують 

справи на своїх клієнтів, які вони постійно оновлюють та підтримують в актуальному стані, 

такі справи є базою персональних даних та підлягають державній реєстрації. Нотаріуси 

можуть обробляти персональні дані своїх найманих працівників, клієнтів у базах 

персональних даних, однак, документи нотаріального діловодства та архів нотаріуса, 

визначені у статті 14 Закону України «Про нотаріат» не є базою персональних даних у сенсі 

Закону України «Про захист персональних даних» та не підлягають державній реєстрації. Крім 

того, у випадку, якщо фізичні особи – підприємці, укладаються договори виконання робіт або 

надання послуг з фізичними особами, такі договори також не є базою персональних даних та 

не підлягають державній реєстрації. 

Власником бази персональних даних згідно з абзацом третім статті 2 Закону є фізична 

або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право 

на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних та процедуру їх 

обробки, якщо інше не визначене законом. Так, якщо персональні дані обробляються 

юридичною особою, то власником бази персональних даних є юридична особа. 

Розпорядником бази персональних даних згідно з абзацом дев’ятим статті 2 Закону може бути 

фізична чи юридична особа, якій власником бази персональних даних або законом надано 

право обробляти ці дані.  

Практичним прикладом можуть бути відносини між юридичними особами та їх 

представництвами, філіями, відділеннями тощо. Так, у сенсі Закону ці представництва, філії, 

відділення виступатимуть розпорядниками баз персональних даних, власником яких є 

юридична особа. Згідно зі статтею 4 Закону власником чи розпорядником бази персональних 
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даних можуть бути підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної 

влади чи органи місцевого самоврядування, які обробляють персональні дані відповідно до 

закону. Але якщо власником бази персональних даних є орган державної влади чи орган 

місцевого самоврядування, то розпорядником бази персональних даних, крім цих органів, 

може бути лише підприємство державної або комунальної форми власності, що належить до 

сфери управління цього органу. 

Порядок обробки персональних даних. Обробка персональних даних включає в себе такі 

дії, як збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, 

використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення 

персональних даних. Обробка персональних даних може бути здійснена як неавтоматичними 

засобами з носіїв (у тому числі паперових), що становлять будь-який структурований масив 

персональних даних, який є доступним за визначеними критеріями, так і з використанням 

інформаційних (автоматизованих) систем.  

До персональних даних можна віднести будь-які відомості, за якими ідентифікується або 

може бути ідентифікована фізична особа, зокрема: прізвище, ім’я, по батькові, адреса, 

телефони, паспортні дані, національність, освіта, сімейний стан, релігійні та світоглядні 

переконання, стан здоров’я, матеріальний стан, дата і місце народження, місце проживання та 

перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими 

особами, зокрема членами сім’ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або 

відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших 

сферах життя особи (за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає 

посаду, пов’язану із здійсненням функцій держави або органу місцевого самоврядування) 

тощо. Вказаний перелік не є вичерпним. Така інформація про фізичну особу та членів її сім’ї 

є конфіденційною і може оброблятися в тому числі поширюватись тільки за їх згодою, крім 

випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного 

добробуту та прав людини.  

Саме тому, зважаючи на гарантування Конституцією України права особи на 

невтручання у її особисте життя, правові відносини пов’язані із захистом і обробкою 

персональних даних були врегульовані Законом України «Про захист персональних даних». 

Загальні вимоги щодо обробки та захисту персональних даних суб’єктів персональних даних 

визначені Типовим порядком обробки персональних даних, затвердженим наказом 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини №1/02-14 від 08 січня 2014р.  

Власники, розпорядники персональних даних самостійно визначають порядок обробки 

персональних даних, враховуючи специфіку обробки персональних даних у різних сферах, 

відповідно до вимог, визначених Законом України «Про захист персональних даних» (далі – 

Закон) та цим Порядком. Вимоги цього Порядку враховуються під час розробки кодексів 

поведінки щодо обробки персональних даних професійними, самоврядними та іншими 

громадськими об’єднаннями чи юридичними особами відповідно до статті 27 Закону. 

Вимоги до обробки персональних даних. Власник визначає: мету та підстави обробки 

персональних даних; категорії суб’єктів персональних даних; склад персональних даних; 

порядок обробки персональних даних (спосіб збору, накопичення персональних даних; строк 

та умови зберігання персональних даних; умови та процедуру зміни, видалення або знищення 

персональних даних; умови та процедуру передачі персональних даних та перелік третіх осіб, 

яким можуть передаватися персональні дані; порядок доступу до персональних даних осіб, які 

здійснюють обробку, а також суб’єктів персональних даних; заходи забезпечення захисту 

персональних даних; процедуру збереження інформації про операції, пов’язані з обробкою 

персональних даних та доступом до них). Також, у деяких випадках, власник визначає 

обов’язки та права осіб, відповідальних за організацію роботи, пов’язаної із захистом 

персональних даних під час їх обробки. Обробка даних повинна здійснюватися тільки за 

згодою суб’єкта. Якщо за результатами розгляду такої вимоги виявлено, що персональні дані 

суб’єкта (їх частина) обробляються незаконно власник повинен припинити обробку 

персональних даних суб’єкта (їх частини) та проінформувати про це. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/legislation/tipovij-poryadok-obrobki-personalnix-danix.html
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/legislation/tipovij-poryadok-obrobki-personalnix-danix.html
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 Видалення та знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що виключає 

подальшу можливість поновлення таких персональних даних. Також власник , розпорядник 

персональних даних повинен вжити заходів щодо забезпечення захисту персональних даних 

на всіх етапах їх обробки, у тому числі за допомогою організаційних та технічних заходів. 

Автоматизовані системи обробки персональних даних. Автоматизована система обробки 

ПД – це організаційно-технічна система, що являє собою сукупність наступних 

взаємопов'язаних компонентів: технічних засобів обробки і передачі даних (засобів 

обчислювальної техніки і зв'язку); методів і алгоритмів обробки у вигляді відповідного 

програмного забезпечення; інформації (масивів, наборів, баз даних) на різних носіях; 

персоналу і користувачів системи, об'єднаного за організаційно-структурними, тематичними, 

технологічними або іншими ознаками для виконання автоматизованої обробки інформації 

(даних) з метою задоволення інформаційних потреб суб'єктів інформаційних відносин. 

Загальноприйнятої класифікації АС взагалі не існує, тому їх можна класифікувати за 

різними ознаками: за рівнем або сферою діяльності – державні, територіальні (регіональні), 

галузеві, об'єднань, підприємств або установ, технологічних процесів; за рівнем автоматизації 

процесів управління – інформаційно-пошукові, інформаційно-довідкові, інформаційно-

керівні, системи підтримки прийняття рішень, інтелектуальні АС; За ступенем централізації 

обробки інформації – централізовані АС, децентралізовані АС, інформаційні системи 

колективного використання; за ступенем інтеграції функцій – багаторівневі АС з інтеграцією 

за рівнями управління (підприємство – об'єднання, об'єднання – галузь і т. ін.), багаторівневі 

АС з інтеграцією за рівнями планування і т. ін. 

Державні АС призначені для вирішення найважливіших проблем країни. Центральне 

місце в мережі державних АС належить автоматизованій системі державної статистики 

(АСДС). Відомі й інші державні АС, система обробки інформації з цін (АСОІ цін), система 

управління національним банком (АСУ банк), система обробки науково-технічної інформації 

(АСО НТІ) і т. ін. 

Територіальні (регіональні) АС призначені для управління адміністративно-

територіальним регіоном - АС області, міста, району.  

Галузеві інформаційні системи управління призначені для управління підвідомчими 

підприємствами та організаціями.  

Залежно від мети функціонування та завдань, які покладені на АС на етапах збору та 

змістової обробки даних, розрізняють такі типи АС: інформаційно-пошукові; інформаційно-

довідкові; інформаційно-управлінські; інтелектуальні інформаційні системи та системи 

підтримки прийняття рішень. 

Інформаційно-пошукові системи (ІСП) орієнтовані на розв'язування завдань пошуку 

інформації. Змістова обробка інформації в таких системах відсутня. В інформаційно-

довідкових системах (ІДС) за результатами пошуку обчислюють значення арифметичних 

функцій. Інформаційно-управляючі, або управлінські, системи (відомі у вітчизняній літературі 

під назвою "автоматизовані системи організаційного управління") являють собою 

організаційно-технічні системи, які забезпечують вироблення рішення на основі автоматизації 

інформаційних процесів у сфері управління. Отже, ці системи призначені для 

автоматизованого розв'язування широкого кола завдань управління. 

До інформаційних систем нового покоління належать системи підтримки прийняття 

рішень (СППР) та інформаційні системи, побудовані на штучному інтелекті (інтелектуальні 

АС). 

Для задоволення законних прав необхідно постійно підтримувати наступні властивості 

інформації і систем її обробки: доступність інформації; цілісність інформації; 

конфіденційність інформації. 

Захист персональних даних. Відповідно до закону суб’єкти підприємницької діяльності 

притягуються до адміністративної відповідальності за вчинення таких правопорушень: 

неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суб’єкта персональних даних про його права у 

зв’язку із включенням його персональних даних до бази персональних даних; неповідомлення 
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або несвоєчасне повідомлення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 

влади з питань захисту персональних даних про зміну відомостей, що подаються для 

державної реєстрації бази персональних даних; ухилення від державної реєстрації бази 

персональних даних; недодержання встановленого законодавством про захист персональних 

даних порядку; невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з питань захисту персональних даних щодо усунення 

порушень законодавства про захист персональних даних. 

За порушення недоторканості приватного життя, а саме за незаконне збирання, 

зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або 

незаконна зміна такої інформації винна особа притягується до кримінальної відповідальності. 

Огранізація контролю за виконанням правил обробки ПД.  Контроль за забезпеченням 

захисту інформації в системі полягає у перевірці виконання вимог з технічного та 

криптографічного захисту інформації та здійснюється у порядка визначеному Адміністрацією. 

У системі, яка складається з кількох інформаційних та телекомунікаційних систем, ці правила 

можуть застосовуватись до кожної складової частини окремо. 

Опис персональних даних. Загальний опис персональних даних представимо 

наступним чином. Нехай є множина суб'єктів, кількість яких )0(  СС , всі суб'єкти 

пронумеровані і кожен має унікальний номер. Кожному суб'єкту відповідає своя множина 

елементів персональних даних. Формально множина персональних даних i-го суб'єкта 

визначимо як множину – )...,,2,1( СіПДі  . Для кожного елемента множини іПД , є аналогічний 

(відповідний) елемент С персональних даних. Вважаємо, що 



С

і
іПД

1

, тобто множина 

персональних даних різних суб'єктів не перетинаються. Кожна множина іПД , відповідно до 

визначення персональних даних, складається з двох непересічних підмножин - 

21 ііі ПДПДПД  . 
iM

j
іМіііі пдпдпдпдПД

1
1112111 ),...,,(



 –  підмножина первинних даних, 

однозначно визначають номер і суб'єкта персональних даних (підмножина ідентифікаційних 

даних) (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження і т.д.). Тут 

),...,,(
1121111 jijRіjіjіjі пдпдпдпд   – підмножина даних типу j )M1,2,...,(j i , де i1jR  – розмірність 

цієї підмножини  i1jR1 ; iM  - число типів даних, що однозначно визначають i-й суб'єкт. 

Тип даних, як зазначалося, відповідає конкретній характеристиці суб'єкта даних, наприклад: 

прізвище, ім'я, дата народження і т.д. Число елементів кожної підмножини jіпд1  – i1jR , 

визначається числом даних типу j по суб'єкту i. Число даних деяких типів може бути більше 

одиниці, наприклад, підмножина даних типу «Прізвище» може містити кілька елементів. У 

загальному випадку розмірності підмножин jіпд1  і  kіпд 1  );...,,2,1,( jkMjk i   можуть бути 

неоднаковими тобто i1ki1j RR  . 


i

i

N

j
іNіііі пдпдпдпдПД

1
2222212 ),...,,(



  підмножина вторинних персональних даних про 

i-й суб'єкт (номер паспорта, ІПН, стан здоров'я, релігійна приналежність, адреса і т.д.), які не 

дозволяють конкретно визначити суб'єкт. Тут ),...,,(
2222122 jijRіjіjіjі пдпдпдпд   - підмножина 

даних типу j )N1,2,...,(j i  де i2jR  - розмірність підмножини  i2jR1 ; iN - загальне число 

типів даних про i-й суб'єкт. Тип даних тут також відповідає характеристиці суб'єкта, 

наприклад: номер паспорта, ІПН, адреса реєстрації, вартість власної нерухомості і т.і. Число 

елементів кожної підмножини jіпд 2  - i2jR , визначається числом даних типу j по i-му суб'єкту. 
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Можливі випадки, коли i2jR > 1, )N1,2,...,(j i , наприклад, для даних типу «Номер паспорта». 

У загальному випадку, розмірності підмножин jіпд 2  і kіпд 2  );...,,2,1,( jkNjk i   також 

можуть бути неоднаковими тобто i2ki2j RR  . Вважаємо, що між елементами підмножин 1іПД  

i 2іПД  (між елементами множини іПД ) встановлені зв'язки, що дозволяють формувати 

персональні дані для i-го суб'єкта.  

Зв'язки між елементами підмножин відповідають зв'язкам між аналогічними елементами 

персональних даних. Наявність зв'язків дозволяє проводити пошук потрібного елемента 

шляхом перегляду його зв'язків з іншими елементами. Зв'язки встановлюються, наприклад, в 

документах, виданих на певний набір персональних даних. Так, наприклад, елементи типу 

«Прізвище», «Ім'я», «По батькові» можуть бути пов'язані з елементами типу «ІПН», «Медична 

карта» і т.д. Множина всіх персональних даних, що відносяться до i-го суб'єкта, незалежно від 

їх фізичного розміщення, будемо називати повною множиною персональних даних.  

Зв'язки між елементами повної множини персональних даних іПД . зручно представити у 

вигляді неорієнтованого графа, де вершинами є елементи підмножин 1іПД  i 2іПД , а ребра 

показують зв'язки між вершинами (елементами множини персональних даних). Такий граф 

будемо називати графом повної множини персональних даних. Використання графової моделі 

дозволяє, наприклад, застосовувати методи оптимізації на графах для отримання оптимальних 

параметрів моделі. 

Висновки. Результати проведеного дослідження та аналізу стану законодавчої бази по 

роботі з персональними даними, правил створення ІСПД і організації захисту персональних 

даних в таких системах, дозволяють зробити наступні висновки: законодавча база повинна 

постійно вдосконалюватися в режимі уточнення і доповнення, що обумовлено появою нових 

напрямків і застосуванням нових інформаційних технологій роботи з персональними даними; 

вирішення питань класифікації та, відповідно, захисту при створенні ІСПД в кожному 

конкретному випадку носить досить суб'єктивний характер, оскільки об'єктивна оцінка загроз, 

що завдається суб'єктам, пов'язаних з доступом до їх персональних даних, практично 

неможлива; запропоновані рішення для створення систем захисту персональних даних можуть 

привести до необгрунтованих витрат, «універсальність» пропонованих засобів і методів 

захисту багато в чому обумовлена їх надмірністю; пропоновані підходи до захисту занадто 

«чутливі», так як навіть незначні (за складом і обсягом) зміни в складі персональних даних 

можуть привести до необхідності істотних змін в системі захисту; контроль операторів 

персональних даних на основі звернень суб'єктів і планових перевірок є необхідним для 

підвищення відповідальності операторів.  

Аналіз методів організації обробки і захисту ПД, показав, що пропоновані методи і 

створювані на їх основі системи захисту вимагають значних ресурсів для реалізації, мають 

сильну залежністю від типу даних і високою надмірністю при практичному застосуванні для 

роботи з масивами даних невеликої розмірності. Тому в ряді випадків доцільно застосовувати 

методи, що знімають вимоги до конфіденційності ПД, що значно скорочує витрати на захист. 

Одним з ефективних і перспективних підходів до захисту ПД в інформаційних системах є 

знеособлення. 

У зв'язку з цим доцільно провести дослідження в наступних напрямках: аналіз основних 

визначень і підходів до організації обробки персональних даних, створення математичної 

моделі персональних даних; розробка досить універсальних і мало витратних методів і засобів 

перетворення персональних даних, що забезпечують зниження вимог до захисту; серед таких 

методів можна виділити знеособлення персональних даних; розробка методики застосування 

знеособлення при організації захисту персональних даних; розробка методів оцінки якості 

захисту персональних даних при знеособлення; розробка інформаційної системи для 

реєстрації операторів персональних даних та контролю за їх діяльністю.  
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Зв'язки між елементами персональних даних іПД  зручно представити у вигляді 

неорієнтованого графа, де вершинами є елементи підмножин 1іПД  i 2іПД , а ребра показують 

зв'язки між вершинами (елементами множини персональних даних). Використання графової 

моделі дозволяє застосовувати методи оптимізації на графах для отримання оптимальних 

параметрів моделі. 

Для зберігання знеособлених даних можна використовувати бази даних, файлові 

системи, інформаційні системи, які не мають спеціальних засобів захисту, які відповідають 

вимогам, визначеним у відповідних документах. У зв'язку з цим, процедури знеособлення 

можна розглядати як перспективні методи захисту і обробки персональних даних, мають 

досить широкі можливості для застосування на практиці. 
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к.т.н., с.н.с. Мирошниченко О.В., к.т.н. Красильников С.Р., Ковальчук Я.В., Купратий В.О. 

ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

В статье предложен подход к представлению персональных данных в виде 

неориентированного графа, использование графовой модели позволит применять методы 

оптимизации на графах для получения оптимальных параметров модели.  

Исследования и анализ методов организации обработки и защиты персональных данных, 

показал, что предлагаемые методы и создаваемые на их основе системы защиты требуют 

значительных ресурсов для их реализации, имеют сильную зависимость от типа данных и 

высокую избыточность при практическом применении для работы с массивами данных 

небольшой размерности. Поэтому в ряде случаев целесообразно применять методы, которые 

снимают требования к конфиденциальности персональных данных, что значительно сокращает 

расходы на защиту. Одним из эффективных и перспективных подходов к защите персональных 

данных в информационных системах является обезличивание персональных данных. В связи с 

этим целесообразно провести исследования в следующих направлениях: анализ основных 

определений и подходов к организации обработки персональных данных, создание 

математической модели персональных данных; разработка достаточно универсальных и мало 

затратных методов и средств преобразования персональных данных, обеспечивающих снижение 

требований к защите. Среди таких методов можно выделить обезличивания персональных 

данных; разработка методики применения обезличивания при организации защиты 

персональных данных; разработка методов оценки качества защиты персональных данных при 

обезличивании; разработка информационной системы для регистрации операторов 

персональных данных и контроля за их деятельностью. Для хранения обезличенных данных 

можно использовать базы данных, файловые и информационные системы, которые не имеют 

специальных средств защиты, которые соответствуют требованиям, определенным в 

соответствующих документах. В связи с этим, процедуры обезличивания можно рассматривать 

как перспективные методы защиты и обработки персональных данных, имеют достаточно 

широкие возможности для применения на практике.  

Ключевые слова: обезличивание данных, персональные данные, базы данных, средства 

защиты, информационные системы, конфиденциальность. 
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Ph.D. Miroshnichenko О.V., Ph.D. Krasilnikov S.R., Kovalchuk I.V., Kupratyi V.O. 

RESEARCH AND ANALYSIS OF METHODS OF PROCESSING PERSONAL DATA 

 

The article suggests an approach to the representation of personal data in the form of an undirected 

 graph, the use of a graph model will make it possible to apply optimization methods on graphs to obtain 

optimal model parameters. Research and analysis of methods for organizing the processing and protection 

of personal data showed that the proposed methods and the protection systems created on their basis require 

significant resources for their implementation, have a strong dependence on the type of data and high 

redundancy in practical use when working with small data sets. Therefore, in a number of cases it is 

advisable to apply methods that remove the requirements for the confidentiality of personal data, which 

significantly reduces the cost of protection. One of the most effective and promising approaches to the 

protection of personal data in information systems is the depersonalization of personal data. In this regard, 

it is expedient to carry out researches in the following areas: analysis of the main definitions and approaches 

to the organization of personal data processing, the creation of a mathematical model of personal data; the 

development of sufficiently universal and low-cost methods and means of converting personal data that 

reduce the requirements for protection. Among such methods, one can distinguish the depersonalization of 

personal data; the development of methods for the use of depersonalization in the organization of protection 

of personal data; the development of methods for assessing the quality of personal data protection in the 

case of depersonalization; Development of an information system for the registration of personal data 

operators and control over their activities. To store depersonalized data, you can use databases, file and 

information systems that do not have special security features that meet the requirements specified in the 

relevant documentsIn this regard, the procedures of depersonalization can be considered as promising 

methods of protecting and processing personal data, and have ample opportunities for practical application.  

Keywords: depersonalization of data, personal data, databases, means of protection, information 

systems, confidentiality. 
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АДАПТИВНИЙ МЕТОД ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
У статті запропоновано підхід до оптимального проектування і формування 

багатометодних стратегій пошуку найкращих варіантів у відповідності зі специфікою 

вирішуваних завдань. 

Так як розробка програмного забезпечення набуває великого значення, потрібно проводити 

ефективне проектування на початкових етапах його життєвого циклу. Це дозволить 

ефективніше використовувати час, матеріальні та людські ресурси. Саме тому в роботі 

проведено аналіз напрямків підвищення ефективності процесів прийняття рішень при 

проектуванні складних програмних систем з можливістю перебудови. Визначені принципи 

адаптивної алгоритмізації задач оптимального проектування програмних систем з урахуванням 

динамічного та стохастичного характеру проектованої системи. З метою забезпечення 

гнучкості і адаптованості алгоритмічної бази оптимального проектування програмних систем 

пропонується використовувати компонентно-модульний підхід, заснований на структуризації 

оптимізаційних задач і алгоритмів їх вирішення. Побудовані багаторівневі ітеративні схеми 

оптимального проектування програмних систем з можливістю координації проектних рішень на 

різних рівнях декомпозиції. Сформовані математичні моделі оптимального вибору структурі 

програмної системи та її окремих елементів при проектуванні програмних систем чи перебудові 

вже існуючих. Запропонований метод формування адаптивного багатометодного середовища 

пошуку проектних рішень, що забезпечує побудову процедур структурного та параметричного 

синтезу різних класів за допомогою комплектування інваріантних структурних компонентів. 

Розроблено структуру і склад бібліотеки модулів оптимального проектування, що 

характеризуються наявністю груп взаємозамінних компонентів і можливістю формування 

різних за призначенням та інформаційної наповненості алгоритмів допомогою комбінацій-

модулів. Запропоновано організацію бази знань у вигляді сукупності системи фреймів, що містять 

відомості про структуру алгоритмічної бази та характеристиках оптимізаційних задач, а 

також набору правил комплексування модулів. 

Ключові слова: програмна система, оптимальне проектування, пошук проектних рішень, 

база знань. 

 

Вступ. В теперішніх умовах багато уваги приділяється проблемам, що пов’язані з 

проектуванням складних програмних систем. При цьому значний комплекс проектних завдань 

пов'язаний не лише з створенням нових програмних комплексів, але і з необхідністю 

структурної та параметричної перебудови діючих систем з метою їх реформування та 

модернізації. Динамічні зміни зовнішніх умов, потребують постійного технічного та 

алгоритмічного удосконалення. Це призводить до необхідності розробки математичного та 

програмного забезпечення для комплексного рішення задач аналізу та синтезу складних 

програмних систем з урахуванням ієрархічності та можливості перебудови структури 

програмного забезпечення. 

Процес структурного та параметричного синтезу програмних систем ускладнюється 

високою динамікою, нестабільністю та стохастичністю вимог до програмного забезпечення, 

що ускладнює використання аналітичних моделей для прийняття проектних рішень [1]. Це 

призводить до необхідності застосування алгоритмічних оптимізаційних моделей, в яких 

відсутні явні аналітичні формулювання критеріїв оптимальності та обмежень, а наявна лише 

можливість визначення їх значень для кожного із варіантів з застосуванням різних 

моделюючих процедур. Складність оцінки властивостей таких моделей обмежує можливості 

використання стандартних оптимізаційних процедур, що в кінцевому результаті знижує 

ефективність процесу оптимального проектування [2, 3]. Крім того, до особливостей задач 

оптимального проектування складних програмних систем можна віднести різновиди постанов, 

високу розмірність, різноманітність техніко-економічних вимог до основних характеристик, 
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значну трудомісткість етапів моделювання та аналізу, наявність різновиду кореляційних 

зав’язків між параметрами, які досить важко врахувати в рамках стандартного математичного 

забезпечення САПР [4]. 

Рішенням вказаної проблеми може бути досягнуто при використанні адаптивного 

підходу до проектування програмних систем. Даний підхід передбачає побудову комплексу 

алгоритмів оптимізації які забезпечують поєднання процесу більш повної формалізації задачі 

з її рішенням, та їх поєднання з процедурами багатоваріантного моделювання в інтелектуальну 

адаптивне середовище з можливістю його динамічного налаштування на різні класи 

вирішуваних задач оптимального проектування. При цьому, важливою вимогою до 

розроблюваного математичного забезпечення являється можливість ефективного рішення 

задач що описані складними алгоритмічними моделями. 

Постановка задачі. Таким чином, актуальність дослідження визначається необхідністю 

розробки теоретичних основ, математичного та програмного забезпечення для рішення задач 

пошуку оптимальних варіантів складних програмних систем при їх реформуванні та 

модернізації з можливістю врахування динамічних та стохастичних аспектів роботи. 

Для цього необхідно розробити метод, моделі та алгоритми оптимального проектування 

програмних систем з можливістю перебудови, та створити на цій основі адаптивне середовища 

пошуку раціональних проектних рішень в умовах змін вимог до проектованої системи. 

Основна частина. Структура програмної системи залежить від форм та методів 

організація процесів пов’язаних з обробкою та збереження даних, від кількості даних, їх 

спеціалізації, кооперації та комбінування. Глибина розділення процесу обробки даних на його 

складові частини, та ступінь кооперації визначають види та призначення компонентів 

програми. 

Першим етапом розробки нової програмної системи або удосконалення вже існуючої, є 

комплексний всебічний аналіз всіх характеристик яким система повинна відповідати.  

При побудові імітаційних моделей процесів функціонування складних програмних 

систем можна виділити наступні основні підходи: безперервно-детермінований (диференційні 

рівняння); дискретно детерміновані (кінцеві автомати); дискретно-стохастичні (ймовірнісні 

автомати); безперервно стохастичні (системи масового обслуговування); узагальнений або 

універсальний (агрегатні системи). Перераховані підходи дозволяють формалізувати 

достатньо широкий клас об’єктів [5]. 

Ефективність процесів оптимального проектування виробничих систем однаковою 

мірою визначається як властивостями використовуваних алгоритмічних процедур, так і 

організацією відповідних програмних систем оптимізації як інтегрованого інструмента 

аналізу властивостей задачі і управління процесом його вирішення. З ускладненням завдань і 

посиленням вимог до обґрунтованості прийнятих рішень необхідний всебічний, комплексний 

аналіз об'єкта проектування, врахування взаємозв'язку багатьох чинників у їх динаміці, 

забезпечення можливості гнучкого та оперативного управління оптимізаційним процесом [6, 

7]. Практична реалізація такого підходу призводить до побудови інтегрованих середовищ 

оптимізації, в яких поряд з процедурами, які забезпечують вирішення самої задачі 

оптимального проектування, наявні підсистеми управління базою даних, комплекс 

"сервісних" програм, модулі формування та коригування моделі, блоки аналізу та обробки 

результатів оптимізаційних розрахунків та ін. Сучасні діалогові системи оптимального 

проектування об'єднують в гнучкому інтерактивному режимі формальні і неформальні 

елементи оптимізаційного процесу в єдину людино-машинну технологію прийняття 

раціональних проектних рішень [8, 9]. 

Рішення задач оптимального проектування програмних систем з можливістю 

перебудови на різних ієрархічних рівнях передбачає виділення типових завдань структурно-

параметричної перебудови програми та формування комплексу математичних моделей 

структурного і параметричного синтезу як програмної системи в цілому, так і її окремих 

елементів [10]. Особливістю формованого комплексу моделей є використання імітаційного 

моделювання в контурі прийняття рішень з метою врахування динаміки функціонування і 
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стохастичного характеру виробничою системи. Побудуємо оптимізаційну модель вибору 

програмних маршрутів обробки даних. 

Розглянемо множину об’єктів програмної системи Jjr j ,1,  , які можуть проходити 

обробку у конкретній функції загального типу. Необхідно вибрати мінімальну групу R 

елементів множини jr , якими можна найбільш ефективно завантажити функції загального 

типу. З цією метою введемо альтернативні змінні: 
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Ефективність завантаження системи при обробці j -го об’єкта програмної системи 

будемо розглядати наступним чином: 
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Тут I  – загальна кількість технологічних операцій, які можуть виконуватись функція 

загального типу. 

Ефективність використання таких функцій досягається в тому випадку, якщо при її 

обробці призначених для них об’єктів кожна i -та програмна операція буде виконуватись не 

менше одного разу, тобто: 
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Вище вказувалось про формування мінімальної групи елементів R . У цьому випадку 

оптимізаційна модель буде мати вигляд: 
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Оптимізаційна модель (2) формалізована як задача про мінімальне покриття. 

З першого етапу проектування структури програмного процесу системи з функціями 

загального типу виходить необхідність вибору раціонального варіанту концентрації 

програмних операцій та переналаштування алгоритму при переході від однієї групи 

технологічних операцій до другої. Ці задачі пов’язані між собою та визначають доцільність 

входження i -ї програмної операції в деяку k -ту ( Kk ,1  ) групу однорідних по програмному 

способі обробки даних. Тому їх рішення має сенс визначати на основі єдиної математичної 

оптимізаційної моделі. 

Нехай для обробки j -го об’єкта обробки необхідно виконати сукупність технологічних 

операцій Ijijj vvv ,...,,...,1 . Час що необхідний для виконання кожної програмної операції 

рівний ij . Визначено число груп програмних операцій k , які однорідні по призначенню в 

процесі послідовного використання функцій загального типу для обробки об’єктів системи 

jr  . Варіанти що передували програмним операціям для кожного об’єкта обробки задані 

наступними послідовностями 
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де  - знак передування, m вказує на номер варіанту програмного процесу обробки 

даного об’єкту програмної системи. 

Необхідно знобити такий розподіл сукупностей технологічних операцій між групами, 

що: 

1) задовільнялись умови передування;  

2) сумарна трудомісткість виконання програмних операцій для всіх об’єктів програмної 

системи була мінімальною; 

3) сумарний час переходу від алгоритму до алгоритма було мінімальним; 

4) виконувались умови по обмеженню кількості технологічних оперцій в групі;  

5) задовільнялось обмеження по часу виконання i -ї програмної операції, Li ,1  в 

кожній групі по виду алгоритму (тобто обмеження по тривалості виконання алгоритму). 

Для побудови оптимізаційної моделі введемо альтернативні змінні: 
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При цьому значення змінних ijkx  залежать від значень 
jjmy , так як варіанти передувань 

визначають розподіл технологічних операцій між групами. Цей факт буде позначатись 

)(
jjmijk yx . 

Тепер запишемо у формалізованому вигляді викладенні вище вимоги до розподілу 

програмних операцій. 

Умови передування програмних операцій враховуються за допомогою обмежень 
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Кожна програмна операція при обробці j -го об’єкту повинна відноситись лише до однієї 

з груп, тому: 
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.                                                               (4) 

При розробці моделі, також необхідно враховувати, що при обробці j -го об’єкту 

програмної системи, вибирається лише один варіант передування (одни програмний процес): 
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Сумарний час виконання i -ї операції в k -й групі обмежено часом роботи алгоритму. Це 

можна записати у вигляді наступного обмеження: 
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де iB  -максимальний час використання і-го алгоритму в одній групі.  

При оптимальному проектуванні складних програмних систем важливу роль відіграє 

побудова проблемно-адаптивних процедур, що дозволяють формувати оптимізаційні моделі і 

вибирати найбільш ефективні обчислювальні схеми параметричного і структурного синтезу 

програмних систем в залежності від специфіки вирішуваних завдань оптимального 

проектування [11]. 

Структурна організація інтелектуального багатометодного середовища представлена на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Організація багатометодного середовища оптимального проектування 

програмної системи 
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Практична реалізація принципу проблемної адаптації передбачає організацію 

алгоритмічного та програмного забезпечення аналізу та синтезу складних програмних систем 

у вигляді адаптивного інтелектуального багатометодного середовища оптимального 

проектування [5]. При цьому інтелектуальне пошукове середовище визначається як сукупність 

алгоритмічних процедур та програмних засобів, що забезпечують налаштування 

алгоритмічної бази оптимального проектування на різні класи вирішуваних задач 

структурного та параметричного синтезу 

Бібліотека оптимізаційних моделей оптимального проектування програмних систем 

включає математичні моделі для вирішення задач параметричного і структурного синтезу 

різних класів. Узагальнена структура бібліотеки представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Загальна структура бібліотеки оптимізаційних моделей 

 

Для адаптивного налаштування алгоритмічної бази відповідно до особливостей 

вирішуваних завдань оптимального проектування пропонується використовувати проблемно-

адаптивні процедури, що забезпечують підтримку комплектування модулів оптимального 

проектування і формування багатометодних стратегій організації пошуку найкращих варіантів 

на підставі динамічної апріорної і апостеріорної оцінки властивостей розв'язуваної задачі [12]. 

Структурна схема інтелектуальної підсистеми представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Структурна схема інтелектуальної підсистеми 

 

База знань структурована і розділена на декларативну і процедурну частину. 

Декларативні знання представлені у вигляді системи фреймів. Кожен фрейм має стандартну 

для інтелектуальних систем структуру: 

,),,(),...,,,(,, 111  mmm npzsnsnpzsnsprnf  

де nf - ім’я фрейму; pr - умова застосування фрейму; ns - ім’я слоту; zs - значення слоту; 

nр - ім’я підключеної процедури; m - кількість слотів фрейму. При цьому виділяються наступні 

типи фреймів: 

1) фрейми-опису, що містять відомості про структуру алгоритмічної бази та 

характеристики вирішуваних задач; 

2) фрейми-сценарії, що відображають послідовності дій по формуванню різних 

багатометодних стратегій організаційного процесу. 

До першої групи фреймів можна віднести наступні:  

3) Описи різних класів алгоритмів, представлені у вигляді: <Фрейм алгоритму>: = <ім'я 

алгоритму> | <клас алгоритму> | <опис> | <умови застосування> | <рекомендовані 

параметри> | <посилання на схеми складання модулів, що належать даному класу 

алгоритмів>. 

4) Опису модулів і їх взаємозв'язків, представлені у вигляді: <Фрейм модуля>: = <ім'я 

модуля> | <приналежність до класу модулів> | <призначення> | <реалізована стратегія> | 

<вхідні параметри> | <вихідні параметри> | <посилання на алгоритм> | <посилання на схеми 

складання> | <Викликаються модулі>. 

5) Описи схем комплексування модулів. Відповідні фрейми мають вигляд: <Фрейм 

схеми складання>: = <ідентифікатор схеми> | <приналежність до класу алгоритмів> | 

<призначення> | <Послідовність модулів> | <рекомендовані параметри> | <приєднана 

процедурам>. 
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При цьому приєднана процедура, що запускається при активізації даного фрейма, 

здійснює синтез відповідних програмних компонент. 

6) Описи оптимізаційних моделей, представлені у вигляді: <Фрейм оптимізаційної 

моделі>: = <ім'я моделі> | <клас моделі> | <опис> | <рекомендовані параметри>. 

7) Описи імітаційних моделей, представлені у вигляді: <Фрейм імітаційної моделі>:: = 

<ім'я моделі>] Належність до класу моделей> | <опис> | <вхідні параметри> | <вихідні 

параметри> | <умови застосування>. 

Другий клас фреймів, фрейми-сценарії, можна інтерпретувати як функціональні ієрархії 

прийняття рішень в стереотипних проектних ситуаціях. Фрейми даного класу узагальнено 

можуть бути представлені у вигляді:  

<Фрейм-сценарій> :: = <умови застосовності фрейма> | <Найменування сценарію> | 

<умова 1> <дія 1> <приєднана процедура 1> | ... | <умова m> <дія m> <приєднана процедура 

m>. 

Умова застосування фрейму являє собою n-місний предикат. Якщо на деякому наборі 

предметних змінних предикат приймає значення "Істина", відбувається активізація даного 

фрейма-сценарію. При цьому фрейм-сценарій містить послідовність дій з формування різних 

багатометодних стратегій організації оптимізаційного процесу. З кожною дією зв'язується 

процедура що реалізує його, та є фрагментом керуючої програми, а також умову (розпізнавач 

ситуації), при виконанні якого здійснюється реалізація даної дії. 

Процедурна частина бази знань містить набір правил синтезу алгоритмічних схем, що 

представляють собою продуційні відношення на підмножинах множини W. Кожний j-й запит 

має наступний вигляд: 

,,,)(
p
j

p
jj cfCFcanseqтоantecякщоj   

де j – індекс запиту або даних; jantec - антецедент j-го запиту або даних; jconseq - 

консеквент j-го запиту або даних; ]1;0[pCF  - ступінь істинності правила, що визначається 

на етапі формування бази знань та така що характеризує суб’єктивну впевненість розробника 

в істинності даного правила. Антецедент jantec  в загальному випадку є кон’юнкцією 

елементарних посилань jqа : 

jjsjjj aИИaИaantec ...21 , 

де js - загальна кількість елементарних посилань в j-му запиті або даних. Консеквентна 

jconseq  представляє собою елементарну послідовність jb , що виконується у випадку 

істинності антецедента jantec  та полягає у формуванні чергового варіанту. 

Елементарне посилання jqа та послідовність jb  є диз’юнкцією елементарних факторів 

предметної області jqf : 

...,21 АБОvwАБОvw jqijqi jqjq
  

де jq – індекс об’єкта, що входить в q-те елементарне посилання j-го запиту чи даних; 
k
jqv  - значення даного об’єкта. При цьому елементарне посилання одного запиту може бути 

наслідком іншого запиту, що породжує відповідне дерево логічного виводу. Істинність 

посилання визначається на основі співставлення заданих поточних значень об’єктів, що 

входять до елементарних посилань, та значень що записані в запиті або даних. 

Правила в базі знань структуруються наступним чином: 

8) правила формування моделей (оптимізаційних та імітаційних); 

9) правила вибору алгоритмічних схем оптимального проектування; 

10) правила-сценарії, на основі яких відбувається послідовна схема алгоритмічних схем 

при оптимальному проектуванні. 
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Визначення імітаційної моделі здійснюється залежно від об'єкта проектування [9]. При 

цьому з бібліотеки імітаційних моделей вибирається модель, відповідна даному об'єкту. Вибір 

оптимізаційної моделі проводиться залежно від класу розв'язуваної задачі. Відповідна 

оптимізаційна модель також може бути обрана з бібліотеки. При необхідності вибрані моделі 

можуть бути скориговані користувачем. Алгоритмічні схеми оптимального проектування 

визначаються на підставі оцінки характеристик вирішуваних завдань. 

Вся поточна інформація зберігається в робочій пам'яті, структурно розділеної на кілька 

блоків. У першому з них містяться загальні відомості про завдання, в інших - дані, необхідні 

для вирішення конкретних підзадач. Структуризація робочої пам'яті дозволяє скоротити час 

рішення за рахунок використання на кожному етапі синтезу тільки необхідної інформації та 

зменшення витрат на зіставлення. Перехід до нової задачі пов'язаний з очищенням робочої 

пам'яті і приміщенням в неї нових даних. 

Висновки. Розроблена структура і склад бібліотеки модулів оптимального проектування 

характеризуються наявністю груп взаємозамінних компонентів і можливістю формування 

різних за призначенням та інформаційної наповненості алгоритмів допомогою комбінацій-

модулів. Бібліотека включає модулі двох класів: інваріантні модулі, що реалізують процедури 

скалярною безумовної оптимізації; зовнішні модулі, що підключаються до інваріантного 

алгоритмічного ядра в залежності від специфіки розв'язуваної оптимізаційної задачі 

(розмірності, типів критеріїв і обмежень і т.д.). Запропоновано організацію бази знань у 

вигляді сукупності системи фреймів, що містять відомості про структуру алгоритмічної бази 

та характеристиках оптимізаційних задач, а також набору правил комплексування модулів. 

Використання розглянутого адаптивного підходу до формування алгоритмічної бази 

оптимального проектування забезпечує підтримку прийняття рішень при формуванні 

оптимізаційних моделей і обчислювальних процедур для проектування виробничих систем 

різних класів. Подальший розвиток інтелектуальної підсистеми передбачає розробку засобів 

автоматичної ідентифікації властивостей завдань за допомогою дослідження характеристик 

оптимізаційних моделей перед початком процесу проектування. 
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АДАПТИВНЫЙ МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В статье предложен подход к оптимального проектирования и формирования 

многометодных стратегий поиска лучших вариантов в соответствии со спецификой решаемых 

задач. Так как разработка программного обеспечения приобретает большое значение, нужно 

проводить эффективное проектирования на начальных этапах его жизненного цикла. Это 

позволит более эффективно использовать время, материальные и человеческие ресурсы. Именно 

поэтому в работе проведен анализ направлений повышения эффективности процессов принятия 

решений при проектировании сложных программных систем с возможностью перестройки. 

Определены принципы адаптивной алгоритмизации задач оптимального проектирования 

программных систем с учетом динамического и стохастического характера проектируемой 

системы. С целью обеспечения гибкости и адаптируемости алгоритмической базы 

оптимального проектирования программных систем предлагается использовать компонентно-

модульный подход, основанный на структуризации оптимизационных задач и алгоритмов их 

решения. Построенные многоуровневые итеративные схемы оптимального проектирования 

программных систем с возможностью координации проектных решений на разных уровнях 

декомпозиции. Сформированы математические модели оптимального выбора структуре 

программной системы и ее отдельных элементов при проектировании программных систем или 

перестройке уже существующих. Предложенный метод формирования адаптивной 

многометодной среды поиска проектных решений, обеспечивает построение процедур 

структурного и параметрического синтеза различных классов с помощью комплектования 

инвариантных структурных компонентов. Разработана структура и состав библиотеки 
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модулей оптимального проектирования, характеризуются наличием групп взаимозаменяемых 

компонентов и возможностью формирования различных по назначению и информационной 

наполненности алгоритмов помощью комбинаций-модулей. Предложено организацию базы 

знаний в виде совокупности системы фреймов, содержащих сведения о структуре 

алгоритмической базы и характеристиках оптимизационных задач, а также набора правил 

комплексирования модулей. 

Ключевые слова: программная система, оптимальное проектирование, поиск проектных 

решений, база знаний. 

 

Ph.D Muliar I.V., Ph.D. Lenkov E.S., Zhovnir S.M., Kushniruk S.V. 

METHOD OF ADAPTIVE MULTILEVEL CODING 

 

The main purpose of this work is to develop a method of optimization at transmission of information 

through communication channels in their noisiness. For the efficient implementation of data transmission 

in single- and multi-user systems it is needed an adaptation of the scheme transmission to changing 

conditions of the channel. This project examines the problem of optimizing the parameters of many 

frequency channels communication in order to minimize the transmitter power required to achieve a certain 

speed of transmission. Practical implementation of this method leads to the necessity of useing discrete 

transmission speeds. This leads to the fact that the parameters of the actual data transfer scheme differ from 

the ideal solution of an optimization task, which leads to some increase in the required power of transmittor. 

Thus, one can expect increasing the efficiency of the adaptive system in case of using a set of encoding / 

modulation schemes with a small step speed that can be implemented on the basis of the concept of 

multilevel coding. Here was presented a new adaptive transfer method for single- and multiplayer system. 

In the case of a single-user system was used multilevel encoding, which made it possible to improve the 

accuracy of speed selection encoding / modulation for individual subchannels. In addition, the proposed 

method of evaluation a bandwidth (as well as spectral efficiency) of adaptive systems which can function in 

a channel conditions with random independent transmission coefficients, which allows to evaluate 

characteristics of the system in the area of small ratios of signal / noise. As for the multi-user system case, 

an adaptive method of power distribution, transmission speed and code division of the channel was 

proposed, which allowed get an energy gain of up to 3 dB compared to a similar system based on frequency 

division The method of compression of the generated information service of adaptive system is offered here 

as well. There is a theoretical lower limit for transmitter power in adaptive system that uses this algorithm. 

Behavior of the proposed adaptive system was analyzed with the temporary stochastic changes of it state. 

Also it were presented the results of simulation modeling that characterize the behavior of the proposed 

method of transmission in conditions of the local cable channel. 

Keywords: multifrequency system, data transmission channel, adaptive separation. 
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АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ ТА 

ПРОТИДІЇ ЇМ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

 
У статті розглянуто загрози інформаційної безпеки України в контексті інформаційної 

війни, які застосовуються для впливу на свідомість населення. Встановлено, що нові тенденції в 

методах ведення сучасних інформаційних воєн, викликані розвитком інформаційних технологій, 

настільки масштабні, що дозволяють військовим аналітикам говорити про новий напрямок у 

військовій справі. На сьогодні інформаційна боротьба стає однією з важливих, а не рідка й 

основних форм вирішення суперечностей між державами, і в цій боротьбі шляхом проведення 

інформаційних операцій досягаються стратегічні цілі. Значущість інформаційної безпеки як 

складової воєнної безпеки України пояснюється залежністю реалізації найбільш важливих 

інтересів України у воєнній сфері від інформаційних загроз. Визначено, що найсуттєвішою 

загрозою національній безпеці України в інформаційній сфері є здійснення іноземними державами 

негативного інформаційно-психологічного впливу на суспільну свідомість громадян України та 

світову громадськість через проведення інформаційних акцій та кампаній, спеціальних 

інформаційних операцій. Значущість інформаційної безпеки як складової воєнної безпеки України 

пояснюється залежністю реалізації найбільш важливих інтересів України у воєнній сфері від 

інформаційних загроз. З аналізу найбільш небезпечних загроз важливим національним інтересам 

України у воєнній сфері випливає, що реалізаційною основою більшості цих загроз є інформаційні. 

Визначено, що на сьогодні інформаційна боротьба стає однією з важливих та основних 

форм вирішення суперечностей між державами. Ефективність своєчасного виявлення та 

нейтралізації розглянутих загроз національній безпеці у воєнній сфері істотно залежить від 

виваженості й активності заходів щодо забезпечення воєнної безпеки на інформаційному рівні.  

Ключові слова: загрози воєнної безпеки, інформаційна сфера, інформаційна війна, 

інформаційна безпека. 

 

Вступ. В умовах сучасних глобальних та регіональних інформаційних протистоянь, 

деструктивних комунікативних впливів, зіткнення різновекторних національних 

інформаційних інтересів, поширення інформаційної експансії та агресії, захист національного 

інформаційного простору та гарантування інформаційної безпеки стають пріоритетними 

стратегічними завданнями сучасних держав у системі глобальних інформаційних відносин [1]. 

Глобальна інформатизація і розвиток Інтернету привели до того, що інформаційна 

інфраструктура країн і національних інформаційних ресурсів виявилися досить уразливими 

об'єктами впливу з боку іноземних держав, терористичних організацій, кримінальних груп і 

окремих зловмисників.  

Інформаційна безпека є інтегрованою складовою національної безпеки і її розглядають 

як пріоритетну функцію держави. Інформаційна безпеки, з одного боку, передбачає 

забезпечення якісного всебічного інформування громадян та вільного доступу до різних 

джерел інформації, а з іншого – це контроль за непоширенням дезінформації, сприяння 

цілісності суспільства, збереження інформаційного суверенітету, протидія негативним 

інформаційно психологічним пропагандистським впливам та захист національного 

інформаційного простору від маніпуляцій, інформаційних війн та операцій. Рішення 

комплексної проблеми інформаційної безпеки дасть змогу як захистити інтереси суспільства і 

держави, так і гарантувати права громадян на отримання всебічної, об’єктивної та якісної 

інформації. Інформаційна безпека – це стан захищеності життєве важливих інтересів 

особистості, суспільства і держави, за якого зводиться до мінімуму завдання збитків через 

неповноту, невчасність і недостовірність інформації, негативний інформаційний вплив, 
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негативні наслідки функціонування інформаційних технологій, а також через несанкціоноване 

поширення інформації [1-3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, постановка задачі. Результати аналізу 

останніх досліджень та публікацій засвідчують, що глобальна інформатизація суспільства 

стрімкий розвиток інформаційної техніки й нових інформаційних технологій, збільшення 

суспільства в потребах різноманітних інформаційних послугах зумовили появу нового терміну 

– інформаційна війна [1-3], яка потребує подальшому вивченню. В умовах російсько-

українського конфлікту захист національного інформаційного простору від негативних 

інформаційно-психологічних впливів, операцій та війн, гарантування інформаційної безпеки 

та інформаційного суверенітету набувають особливого значення і стають чинниками 

збереження національної ідентичності України та функціонування її як суверенної та 

незалежної держави. Однак саме через інформаційне середовище найчастіше здійснюються 

загрози воєнної безпеки. Загроза міжнародного інформаційного тероризму й інформаційних 

воєн стали невід’ємними геополітичними факторами. Тому виявлення й аналіз загроз 

інформаційної безпеки України, вироблення і вживання заходів, необхідних для адекватної 

відповіді на них, повинні розглядатися як найважливіші пріоритети національної безпеки. 

Мета статті – дослідити загрози воєнної безпеки в контексті інформаційної війни. 

Визначити ролі та місця інформаційної безпеки в системі воєнної безпеки держави, виявити 

характерні особливості забезпечення інформаційної безпеки держави у воєнній сфері. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних реаліях Україна стикається з серйозними 

загрозами своїй безпеці. Агресія з боку Росії дестабілізує ситуацію в Україні і становить 

небезпеку для сусідніх країн. "У конфлікті з Росією Україна змушена реагувати на загрози 

національній безпеці в трьох вимірах. По-перше, – це військовий конфлікт. Очевидно, що 

існує військовий вимір в цьому конфлікті, адже за останні 3 роки більше 10 тис. убитих, 1,6 

млн внутрішньо переміщених осіб і більше 1 млн біженців в сусідніх країнах", – сказав 

Мінгареллі в ході круглого столу на тему "Загрози безпеці України та інших країн регіону 

Східного партнерства і можливі відповіді на них". Він додав, що другий вимір – це 

економічний, адже в ході окупації Донбасу українська економіка ослабла. Третій вимір – 

дезінформаційна кампанія з боку РФ.  

Активне розроблення інформаційної зброї і підготовка до інформаційних війн багато в 

чому визначаються поглядами розвинутих країн на цілі, умови, форми і наслідки застосування 

воєнної сили. Глобальні комп'ютерні мережі видозмінили комунікативні технології 

спеціального впливу на особистість. Комп'ютерні мережі стали новим етапом у розвитку 

зовнішніх засобів інтелектуального спілкування та пізнання. Застосування Інтернет-

технологій може викликати значні структурні та функціональні зміни у свідомості та 

психічній діяльності людини, такі технології роблять інтернет новим складним об'єктом 

інформаційного впливу на суспільство. Сучасними Інтернет-технологіями відпрацьовані й 

апробовані ефективні методи інформаційних впливів на особистість. Спеціальні впливи 

можуть бути спрямовані як на суспільство, так і на окремі його групи. Інформаційна сфера все 

більш перетворюється в арену міжнародного суперництва, що створює небезпеку для 

національних інтересів. Для боротьби з такими загрозами актуальною є розробка нових засобів 

захисту інформації, заснованих на методах оперативної ідентифікації потенційних 

вразливостей, що виникають як на рівне процесів контролю до ресурсів, так і на рівне 

системних викликів [2-4]. 

Україна стала об’єктом інформаційно-психологічних впливів, операцій, війн та її 

інформаційна безпека опинилась під загрозою. Можна констатувати, що: український 

інформаційний простір є незахищеним від зовнішніх негативних пропагандистське-

маніпулятивних впливів і стає об’єктом інформаційної експансії; у світовому медіапросторі 

відсутній український національний інформаційний продукт, що поширював би об’єктивну, 

неупереджену та актуальну інформацію про події в Україні; діяльність вітчизняних ЗМІ щодо 

систематичного, об’єктивного висвітлення фактів, подій та явищ є недостатньою та 
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позбавлена стратегічного планування; інформаційно-комунікативна політика України у сфері 

національної безпеки потребує невідкладного перегляду та удосконалення. 

Інформаційні війни відноситься до нових категорій конфліктного спектра, що розмиває 

кордони і предметні сфери традиційних понять економічного, військово-політичного і 

соціального конфліктів. У ХХІ столітті інформація стає однією з головних цілей ведення 

бойових дій.  

Нові тенденції в методах ведення сучасних інформаційних воєн, викликані розвитком 

інформаційних технологій, настільки масштабні, що дозволяють військовим аналітикам 

говорити про новий напрямок у військовій справі. Сутність його полягає не тільки в 

кількісному нарощуванні технічних характеристик озброєнь і появі нових технологічних 

рішень вже існуючих завдань у забезпеченні національної безпеки, але і в трансформації 

способів і методів застосування окремих типів озброєнь і їхніх комбінацій, структури і форм 

організації військової справи, в новому розумінні мети та задач оборонної політики. 

У Доктрині інформаційної безпеки України, визначено такі загрози інформаційній 

безпеці країни [3]:  

1. Поширення у світовому інформаційному просторі викривленої, недостовірної та 

упередженої інформації, що завдає шкоди національним інтересам України;  

2. Зовнішні деструктивні інформаційні впливи на суспільну свідомість через ЗМІ , а 

також мережу Інтернет;  

3. Деструктивні інформаційні впливи, які спрямовані на підрив конституційного ладу, 

суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України;  

4. Прояви сепаратизму в ЗМІ, а також у мережі Інтернет за етнічною, мовною, 

релігійною та іншими ознаками.  

Як зазначає Р.Р. Марутян, найсуттєвішою загрозою національній безпеці України в 

інформаційній сфері є здійснення іноземними державами негативного інформаційно-

психологічного впливу на суспільну свідомість громадян України та світову громадськість 

через проведення інформаційних акцій та кампаній, спеціальних інформаційних операцій. Це 

відбувається через систематичне поширення тенденційної, неповної або упередженої 

інформації про Україну та політичні процеси, що відбуваються на її теренах. Усе це впливає 

на зовнішню та внутрішню політику нашої держави, знижує її міжнародний імідж, має 

політичне та економічне підґрунтя [4]. 

До загроз національній безпеці України в інформаційній сфері також варто зарахувати 

[5]:  

1. Прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до інформації; 

2. Викривлення, спотворення, блокування, замовчування упереджене та тенденційне 

висвітлення інформації;  

3. Несанкціоноване її поширення;  

4. Відкриту дезінформацію;  

5. Інформаційну експансію з боку інших держав та руйнівне інформаційне вторгнення у 

національний інформаційний простір, коли країни з потужнішим інформаційним потенціалом 

отримали можливість розширити свій вплив через ЗМІ на населення і громадськість менш 

потужної держави;  

6. Виникнення і функціонування у національному інформаційному просторі держави 

непідконтрольних й інформаційних потоків;  

7. Поширення засобами масової інформації культу насильства, жорстокості;  

8. Повільність входження України у світовий інформаційний простір;  

9. Не виваженість державної інформаційної політики та відсутність необхідної 

інфраструктури в інформаційній сфері; 

10. Розміщення дезінформації в Інтернеті. 

В умовах глобалізації небезпечний розвиток регіональних суперечностей, кризових 

ситуацій та локальних конфліктів дуже швидко позначається на світових процесах 



138 

міжнародної безпеки, а отже, вкрай необхідним є зміцнення безпеки і стабільності в кожній 

частині світу та окремому регіоні. 

Під час розроблення спільної стратегії розвитку системи безпеки як інтегрального 

чинника комплексної системи загальноєвропейської безпеки необхідно враховувати весь 

спектр загроз національній безпеці держав регіону, зокрема [6]: застосування Росією проти 

України нового типу агресії, яка має латентний характер, з метою підриву внутрішньої 

стабільності у спосіб застосування економічного тиску, експорту тероризму, масованої 

інформаційно-пропагандистської кампанії тощо; наявність у регіоні «заморожених» 

конфліктів, можливість дестабілізації ситуації на територіях з невизначеним статусом з 

подальшим переростанням у збройне протистояння; відсутність ефективних механізмів 

урегулювання регіональних конфліктів, неможливість існуючих міжнародних структур 

безпеки оперативне реагувати на кризові ситуації; відсутність єдиної позиції країни щодо 

протидії проявам агресії з боку інших країн; нерівномірний розвиток економік країн регіону, 

низка з яких досі перебувають під впливом відсталих економічних моделей, різний ступінь 

розвитку демократичних процесів у цих країнах, що є вагомим гальмуючим чинником 

процесів чорноморської інтеграції, зокрема і у сфері безпеки; поширення транснаціональних 

загроз у регіоні: нелегальна міграція, торгівля людьми, розповсюдження зброї масового 

ураження, нелегальна торгівля зброєю, контрабанда наркотичних речовин, вияви 

міжнародного тероризму, діяльність транснаціональних злочинних організацій, забруднення 

навколишнього середовища, надмірне споживання енергетичних, водних та інших ресурсів; 

ускладнення, пов’язані з розбудовою регіональної транспортної інфраструктури (зокрема 

створення єдиного транспортного кола навколо Чорного моря) через регіональні суперечності 

та конфлікти, неможливість забезпечити безпеку транспортних комунікацій; відсутність 

надійних механізмів гарантування безпеки постачання каспійських енергоресурсів до України 

та країн ЄС, що є важливим для диверсифікації джерел постачання енергоносіїв та 

енергетичної безпеки регіону і Європи загалом. 

На сьогодні інформаційна боротьба стає однією з важливих, а не рідка й основних форм 

вирішення суперечностей між державами, і в цій боротьбі шляхом проведення інформаційних 

операцій досягаються стратегічні цілі. 

У військовій справі рівень інформаційного потенціалу обумовлює оперативність 

прийняття рішень, структуру і якість озброєнь, оцінку рівня їх достатності, дієвість 

пропаганди, ефективність дій союзників і власних збройних сил і, в підсумку, результат 

збройного протистояння. Значущість інформаційної безпеки як складової воєнної безпеки 

України пояснюється залежністю реалізації найбільш важливих інтересів України у воєнній 

сфері від інформаційних загроз. З аналізу найбільш небезпечних загроз важливим 

національним інтересам України у воєнній сфері випливає, що реалізаційною основою 

більшості цих загроз є інформаційна.  

З інших загроз стабілізації воєнно-політичної обстановки та недопущення збройних 

конфліктів в Центральній Європі розглядаються такі [7-8]: 

1. Висунення територіальних претензій до України;  

2. Втручання у внутрішні справи України;   

3. Нестабільність воєнно-політичної обстановки навколо України; 

4. Активізація сепаратистських сил і підтримання їх ззовні;  

5. Заяви та акції, що дискредитують внутрішню і зовнішню політику України;   

6. Войовничість політичного керівництва сусідніх країн;   

7. Загострення міжетнічних і міжконфесійних суперечностей;  

8. Нестабільність соціально-політичної обстановки в суміжних з Україною країн. 

Не виникає сумніву в тому, що всі ці загрози тією чи іншою мірою реалізуються на 

інформаційному рівні, причому їх інформаційна складова досить вагома. Крім того, на основі 

аналізу іноземного впливу на інформаційний медіа та кіберпростір України, існують ознаки 

реальних загроз для нашої держави. Про це свідчать такі основні тенденції [9-10]: 

цілеспрямоване формування окремими іноземними державами негативного міжнародного 
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іміджу України; активізація критики вищого державного керівництва України; здійснення 

рядом зарубіжних країн потужного інформаційного тиску на Україну з метою спонукання 

українського керівництва до прийняття вигідних для цих країн рішень у внутрішньо- та 

зовнішньополітичній сферах; посилення інформаційних заходів з перешкоджання реалізації 

Україною її зовнішньополітичного курсу та спонукання її до участі в проектах, які в сучасних 

умовах не вигідні нашій державі; дискредитація нашої держави як конкурента у сфері 

міжнародного військово-технічного співробітництва; зростання для України загроз 

кібернетичних атак, що обумовлено появою нових, більш досконалих зразків кібернетичної 

зброї.  

Однією з істотних загроз підтримуванню боєздатності військових формувань є втрата 

престижності воєнної служби і зниження морально-психологічного рівня особового складу. 

Ця загроза має інформаційний характер.  

Виявлення й аналіз загроз інформаційної безпеки Україні, вироблення і вживання 

заходів, необхідних для адекватної відповіді на них, повинні розглядатися як найважливіші 

пріоритети національної безпеки. Ефективно протистояти інформаційним загрозам у сучасних 

умовах може лише добре організована державна система забезпечення інформаційної безпеки, 

що повинна здійснюватися при повній взаємодії всіх державних органів, недержавних 

структур і громадян [11]. 

Як протидія масштабним негативним інформаційно-психологічним впливам, операціям 

та війнам, пріоритетними напрямами державної інформаційної політики мають бути [12-13]:  

1. Інтеграція України до світового та регіонального європейського інформаційного 

просторів;  

2. Інтеграція у міжнародні інформаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи та 

організації;  

3. Створення власної національної моделі інформаційного простору та забезпечення 

розвитку інформаційного суспільства;  

4. Модернізації усієї системи інформаційної безпеки держави та формування й реалізація 

ефективної інформаційної політики;  

5. Удосконалення законодавства з питань інформаційної безпеки, узгодження 

національного законодавства з міжнародними стандартами та дієве правове регулювання 

інформаційних процесів;  

6. Розвиток національної інформаційної інфраструктури;  

7. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної інформаційної продукції та 

інформаційних послуг;  

8. Впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій у процеси 

державного управління;  

9. Ефективна взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського 

суспільства під час формування та реалізації державної політики в інформаційній сфері. 

Жодну війну нині не можна виграти, доки не буде отримано перемогу на 

інформаційному фронті. Можна мати чи отримати надсучасну зброю, виграти бій, але 

остаточної перемоги у війні без перемоги на інформаційному фронті боротьби за суспільну 

свідомість здобути неможливо. В умовах сучасних інформаційних протистоянь, 

експансіоністської політики Російської федерації, національний інформаційний простір 

України є недостатньо захищеним від зовнішніх негативних пропагандистських 

інформаційно-психологічних впливів, загроз.  

Висновки 

1. Виявлення й аналіз загроз інформаційної безпеки Україні, вироблення і вживання 

заходів, необхідних для адекватної відповіді на них, повинні розглядатися як найважливіші 

пріоритети національної безпеки  

2. На сьогодні інформаційна боротьба стає однією з основних форм вирішення 

суперечностей між державами. 
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3. Сформовані основні напрямки протидії негативним інформаційно-психологічним 

впливам. Також одним з пріоритетних напрямків роботи інформаційних структур мають бути: 

контроль за інформаційними потоками; надання об’єктивної, вичерпної інформації, 

представлення фахових коментарів та пояснень щодо подій.  
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к.воен.н. Никифоров Н.Н., к.т.н., доц. Пампуха И.В., к.т.н. Лоза В.H. 

АНАЛИЗ УГРОЗ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА В 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИМ В УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ 

ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ 

 

В статье рассмотрены угрозы информационной безопасности Украины в контексте 

информационной войны, применяемые для воздействия на сознание населения. Установлено, что 

новые тенденции в методах ведения современных информационных войн, вызванные развитием 

информационных технологий, столь масштабные, позволяющие военным аналитикам говорить 

о новом направлении в военном деле. Сегодня информационная борьба становится одной из 

важных, и основных форм разрешения противоречий между государствами, и в этой борьбе 

путем проведения информационных операций достигаются стратегические цели. Значимость 

информационной безопасности как составляющей военной безопасности Украины объясняется 

зависимостью реализации наиболее важниых интересов Украины в военной сфере от 

информационных угроз. Определено, что существенной угрозой национальной безопасности 

Украины в информационной сфере является осуществление иностранными государствами 

негативного информационно-психологического воздействия на общественное сознание граждан 

Украины и мировую общественность через проведение информационных акций и кампаний, 
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специальных информационных операций. Значимость информационной безопасности как 

составляющей военной безопасности Украины объясняется зависимостью реализации наиболее 

важных интересов Украины в военной сфере от информационных угроз. Из анализа наиболее 

опасных угроз важным национальным интересам Украины в военной сфере следует, что 

реализационной основой большинства этих угроз являются. Определено, что на сегодня 

информационная борьба становится одной из важных и основных форм разрешения 

противоречий между государствами. Эффективность своевременного выявления и 

нейтрализации рассмотренных угроз национальной безопасности в военной сфере существенно 

зависит от взвешенности и активности мероприятий по обеспечению военной безопасности на 

информационном уровне. 

Ключевые слова: угрозы военной безопасности, информационная сфера, информационная 

война, информационная безопасность. 

 

Ph.D. Nikiforov N.N., Ph.D. Pampukha I.V., Ph.D. Loza V.M. 

ANALYSIS OF THREAT OF MILITARY SECURITY OF THE STATE INFORMATION SCOPE 

AND COMBATING IT IN THE CONDITIONS OF THE HYBRID WAR 

 

The article deals with the threats of information security of Ukraine in the context of information 

warfare, which are used to influence the consciousness of the population. It is established that new trends 

in the methods of conducting modern information wars, caused by the development of information 

technology, are so extensive that they allow military analysts to talk about a new direction in military affairs. 

Today, information struggle is becoming one of the important and not the rare and basic forms of resolving 

conflicts between states, and in this struggle, through information operations, strategic goals are achieved. 

The significance of information security as a component of Ukraine's military security is due to the 

dependence of the implementation of the most important interests of Ukraine in the military sphere from 

information threats. It was determined that the most significant threat to the national security of Ukraine 

in the information sphere is the implementation by foreign countries of a negative informational and 

psychological impact on the public consciousness of Ukrainian citizens and the world community through 

information campaigns and campaigns, and special information operations. The significance of 

information security as a component of Ukraine's military security is due to the dependence of the 

implementation of the most important interests of Ukraine in the military sphere from information threats. 

From the analysis of the most dangerous threats to the important national interests of Ukraine in the 

military sphere, it follows that the implementation basis for most of these threats is informational. It is 

determined that today information struggle becomes one of the important and basic forms of resolving 

conflicts between states. Effectiveness of timely detection and neutralization of the considered threats to 

national security in the military sphere essentially depends on the sensitivity and activity of measures to 

ensure military security at the information level. 

Keywords: threat of military security, information sphere, information war, information security. 
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МЕТОД СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗУ WEB – ДОДАТКІВ 

 
Метою даної статті є розробка підходу до автоматизованої компонентної збірки Web-

додатків. Проведено аналітичний огляд сучасного стану підходів, методологій і методик 

проектування інформаційних систем. Показано, що задача забезпечення інтероперабельності 

інформаційних систем і їх компонентів є актуальною і в цьому напрямку працюють вчені в усьому 

світі. Було встановлено, що існуючі підходи до проектування інформаційних систем, еталонні та 

прикладні моделі відкритих інформаційних систем, а також існуючі комбінаторно-логічні 

методи структурного синтезу вимагають подальшого розвитку в аспектах, що стосуються 

компонентної збірки інформаційних систем і, зокрема, Web-додатків. 

Виконаний аналіз процесу побудови стандартизованого профілю інформаційної системи. 

Виконано формалізацію семантичної моделі стандартизованого профілю ІС, а також на її основі 

формалізована модель бази знань онтологічного типу. Запропонована модель включає 3 шари: шар 

специфікацій, шар предметної області, шар інформаційної системи. Модель визначає загальний 

каркас, в рамках якого можуть бути побудовані прикладні семантичні моделі, які застосовуються 

безпосередньо на практиці. Запропоновано етапи інформаційних перетворень процесу 

компонентної збірки Web-додатків. Представлена загальна схема автоматизованої системи, яка 

включає підсистеми первинного аналізу та форматування даних, підсистеми управління 

сховищем даних про процеси і компонентах, а також підсистеми, які формують компонентний 

склад Web-додатки. Запропоновано вдосконалений метод компонентної збірки Web-додатків, що 

включає три етапи: 1) вибір процесів; 2) вибір компонент; 3) формування файлового складу Web-

додатку. Для організації механізмів введення / виведення була використана агентна схема 

управління запитами до бази знань стандартизованого профілю ІС, на якій базується 

автоматизована система компонентної збірки Web-додатків. Крім того, запропонований 

алгоритм перетворення даних про процеси і компоненти Web-додатку із загальної моделі, яка 

використовується для опису предметної області на стороні сервера додатків в модель бази знань 

онтологічного типу. Реалізована система запитів до бази знань, що дозволяє формувати 

стандартизований профіль ІС. Запропонований каркас визначає базові концепти і ролі, які 

використовуються при описі. 

Ключові слова: Web-додаток, семантична модель, компонентна збірка, автоматизована 

система. 

 

Вступ. З метою покращення збірки web-додатків розробники намагаються знайти 

рішення, яке дозволить максимально ефективно використовувати  існуючу компонентну базу, 

що збільшить швидкість збірки та полегшить редагування проекту на пізніх етапах його 

створення.  

Однак кожний продукт має власний метод опису залежностей для подальшої 

компонентної збірки проекту. 

Рішення підтримки компонентної збірки проектів потребує чіткого визначення, опису та 

категоризації компонентів і модулів за допомогою семантичних мереж [1]. Використання 

таких мереж дозволить провести чіткий зв'язок між поставленими задачами та оптимальними 

рішеннями. Головна ідея - це сприйняття кожного логічного процесу, як окрему задачу, а 

програму, як існуюче рішення. Дотримуючись такої схеми, можна  прискорити пошук рішень 

для конкретних задач [2]. 

З врахуванням вищесказаного, розробка методу компонентної збірки  Web-додатків є 

актуальним науково-технічним завданням, вирішенню якого присвячена дана магістерська 

робота. 

Постановка задачі. Існуючі підходи до проектування інформаційних систем, еталонні 

та прикладні моделі відкритих інформаційних систем, а також існуючі комбінаторно-логічні 

методи структурного синтезу вимагають подальшого розвитку в аспектах, що стосуються 

компонентної збірки інформаційних систем і, зокрема, Web-додатків [3]. 
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У результаті проведеного огляду доведено актуальність завдання компонентної збірки 

Web-додатків, яке потребує розбудови семантичних моделей, а також інформаційно-

пошукових алгоритмів [4]. 

Для подальшої роботи була сформульована мета  розробки семантичної моделі процесів 

і компонент Web-додатки і заснованих на ній інформаційно-пошукових алгоритмів 

компонентної збірки, що дозволяють знизити тимчасові витрати і скоротити число помилок 

на етапі структурного синтезу Web-додатків.  

Основна частина. Web-додаток можна сміливо віднести до інформаційної системи (ІС). 

Тому представлену ІС можна розглядати, як сукупність компонентів та зв'язків між ними. 

Важливим етапом на шляху до розробки системи компонентної збірки web-додатків є 

структурний синтез [5].  

Базова модель автоматизованої системи не акцентує уваги на характеристиках  

відкритості, тому вона була доповнена узагальненою структурою інформаційної системи 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Загальна структура відкритої автоматизованої інформаційної системи 

 

Загальна структура відкритої автоматизованої системи представлена у вигляді 

інтерфейсів API, внутрішніх і міжрівневих протоколів та служб, які згруповані за двома 

внутрішніми рівнями системи і одному зовнішньому. 

Будь-який стандартизований профіль має перелік характеристик, в тому числі і профіль, 

який визначає інформаційну систему [6].  

Щоб сформувати стандартизований профіль інформаційної системи необхідно: 

- список сервісів, які виступають в якості точки об'єднання для двох інших сервісів, 

- повний профіль процесу, який визначений усіми своїми інтерфейсами, 

- підмножина інтерфейсів, які функціонують на одному або більше рівні сумісності. 

В одній предметній області може спокійно функціонувати декілька альтернативних 

інформаційних систем, які направленні на вирішення однакових задач, але такі системи мають 

різне архітектурне рішення і компонентну складову [7]. Системи, що автоматизують подібні 

процеси можуть мати різні характеристики програмно-апаратної складової і в кінцевому 

результаті відрізнятися в структурному і функціональному аспектах. Процеси і компоненти 

інформаційних систем можуть добре формалізуватися.  

Актуальність використання семантичних мереж у нашому проекті дуже велика і 

визначається тим, що такі мережі дозволяють формалізувати предметні області, як сукупність 

процесів, що автоматизуються за допомогою компонентів [4]. Взявши за основу семантичну 
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модель, можна побудувати інформаційне середовище для зберігання і редагування інформації 

про процеси і компоненти інформаційної системи. 

У нашій роботі використовується модель, для профілю інформаційної системи (на основі 

онтологічного каркасу) [8, 9]. Базовий шар каркасу буде формуватися за рахунок 

класифікаторів і специфікацій. На верхньому рівні каркасу буде знаходитися концепт 

Document, який став основою для подальших наслідувань специфікацій і стандартів. Все 

документи поділені на два рівні: рівень еталонних документів і рівень прикладних документів. 

Перший рівень налічує декілька концептів: Classifier, ModelClassifier, 

InteroperabilityModelClassifier і Reference. Така модель може розширюватися на будь-якому 

рівні розробки, за допомогою додавання у її склад класифікаторів кожної групи, також можна 

додавати і самі групи, які не будуть вносити серйозних змін до структури.  

На другому рівні з'являється група концептів, яка виконує формалізацію прикладних 

документів. Для визначення множини всіх документів використовується концепт 

AppDocument, його наслідує InterfaceDocument, який виділяє лише документи, що мають 

регламентовану поведінку для кожного інтерфейсу. Кожний документ має модульну 

структуру, яка задається за допомогою концепту InterfaceDocumentPart, кожний модуль може 

нести в собі певну кількість логічних груп параметрів ParameterSet (кожна група має власні 

параметри Parameters). Якщо частини документів починають класифікуватися хоча б за однією 

ознакою, то вони стають ClassifiedDocumentPart. Параметри, які регламентуються в 

нормативній документації, мають певну область значень, що задається доменом. Такий домен 

описується за допомгою концепту DomainMode. Виконуючи опис домену задається базовий 

системний тип SystemDataType, який буде визначати параметри і обмеження (Restriction). 

Один параметр може мати декілька визначених екземплярів DomainMode. Це необхідно для  

формування стандартизованих профілів ІС. Існує концепт (граничний) InterfaceProfile, який 

використовується для формування вибірки параметрів нормативних документів і режиму їх 

використання. Даний концепт є основою для інших концептів, які моделюють роботу функцій 

входу-виходу і способи взаємодії із системою. В залежності від системи, інтерфейси 

визначаються форматами і структурами даних, які у них передаються. 

Процес компонентної збірки відбувається за допомогою виконання трьох основних 

стадій, які пов'язані з рівнем представлення: процесна (формування графа, який визначає 

функціональні особливості додатку), компонентна (стадія формування компонентів з їх 

залежностями, які реалізують процеси логічного рівня), структурна (формує план, по якому 

потрібні компоненти будуть імпортуватися і розміщатися у структурі проекту). 

Розроблений вдосконалений метод компонентної збірки Web-додатків (рис. 2), 

відрізняється тим, що дозволяє відновлювати набори процесів і компонентів по їх частковому 

опису. 

Він включає три етапи: 1) вибір процесів; 2) вибір компонентів; 3) формування 

файлового складу Web-додатку. 

На першому кроці (вибір процесів) виконується перевірка типу запиту. 

Якщо вхідні дані представляють собою ідентифікатор класу Cl - Web-додатку, то 

формується множина процесів, де hasInsertedProcess визначається продукційними правилами: 

pi U pj: (pi hasWebAppClass Cl) U (pt hasInsertedProcess pi). 

На кожному кроці ітерації формується множина рекомендованих наборів процесів, які 

уточнюються. Введено параметр максимально можливого набору рекомендованих процесів n, 

який обмежує список альтернативних варіантів. В результаті визначається множина sp 

семантичної мережі S, що містить опис цільових процесів з ієрархією вкладеності і потоками 

даних. 
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Рис. 2. Вдосконалений метод компонентної збірки Web-додатків 

 

На другому кроці (вибір компонент) sp розбивається на непересічні підмножини, для 

елементів яких визначено потоки передачі даних. На кожній ітерації формується список 

компонент з урахуванням обмежень: операційна система, платформа розробки, вартість. 

Список обмежень може бути розширено. якщо на поточному кроці список інтероперабельних 

компонентів не побудований, то формується рекомендаційні розширення обмежень і 
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інніціалізується наступна ітерація. Якщо список інтероперабельних компонентів був 

побудований, то виконується перехід до третього кроку, на якому відбувається формування 

файлового складу Web-додатку. 

На етапі розробки архітектури системи онтологічна модель була спрощена. Замість 

опису кожного параметра, домену, режиму і т.д. пропонується описувати відповідні розділи 

документів і з ними пов'язувати множину ознак відповідно до системи класифікаторів. 

Сховище містить: електронні документи стандартів, специфікацій, стандартизованих профілів 

ресурсів і процесів, файли з описом властивостей електронних документів, файли з описом 

ресурсів і процесів, файли з описом класифікаторів. 

У сховищі кожен електронний документ однозначно визначається Інтернет-адресою і 

може розташовуватися на будь-якому сервері в мережі. Класифікатори використовуються для 

групування електронних документів і їх частин за різними ознаками. 

Для організації механізмів введення/виведення пропонується застосувати мультиагентну 

[10, 11] схему управління запитами до бази знань стандартизованого профілю. У кожної 

транзакції беруть участь 4 групи агентів: 

1. Агенти призначеного для користувача інтерфейсу (ClientUI). 

2. Агенти планування підготовки і розподілу завдань (TaskPlanTranslator). 

3. Агенти, відповідальні за виконання запиту (TaskPlanAgent). 

4. Агенти, що витягають дані з бази знань (за спеціалізацією). 

 Безпосередньо витяганням даних займаються агенти групи BPPerformerAgent. На етапі 

створення і ініціалізації клієнтської системи формуються і налаштовуються агенти (1 і більше 

для кожної групи), що відповідають за прийом запитів від користувачів і висновок 

підсумкових списків. 

Агенти, що відповідають за прийом і попередню підготовку клієнтського запиту 

прослуховують спеціальний порт і переходять в стан «Попередня підготовка запиту», якщо в 

системній черзі є хоча б один запит. Далі, запит форматується відповідно до вимог агентів 

групи TaskPlanTranslator і передається їм на обробку. Слухач клієнтських запитів повертається 

в стан «Очікування запиту». 

Агент групи TaskPlanTranslator, який перебував в стані «Очікування підготовленого 

запиту», після його отримання проходить ряд станів, в рамках яких виконується: 

1. Формалізація завдання для відповідального виконавця (TaskPlanAgent). 

2. Класифікуються агенти, вилучаючі дані з бази знань. 

3. Створення відповідального виконавця - агента групи TaskPlanAgent і передача йому 

завдання. Завдання включає дескриптор клієнтської системи, від якої надійшла попередня 

формулювання. 

4. Формується глобально-унікальний дескриптор завдання. 

5. Передача дескриптора завдання агенту групи виведення підсумкового списку на 

стороні клієнта. 

На рис. 3 показана блок-схема алгоритму перетворення даних із загальної GENERIC-

моделі в Web-онтології, представлені в форматі OWL-DL. При роботі алгоритму виділимо 

наступні основні кроки: 

1. Ініціалізація основних контейнерів даних: classTree, який містить плоске дерево назв 

ключових ресурсів (в подальшому, класів і індивідів); individualsHas, який містить зазначені 

списки карт, в яких записані конкретні властивості ресурсу (літерали); model-фінальна 

структура JENA; ініціалізація тимчасових карт ресурсів. 

2. Послідовний розбір структури classTree для створення, з ключових ресурсів, класів в 

моделі JENA. Заповнення тимчасових карт ресурсів для спрощення навігації по плоскому 

дереву, і подальшого склеювання індивідуальних ресурсів з класами. 

3. Створення властивостей предикатів на основі дерева. створюються предикати виду 

hasX, де X-назва ключового ресурсу (вже класу). всі класи послідовно перев'язуються 

предикатами. 
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4. Парсинг individualsHas для створення ресурсів індивідів в моделі JENA, організація 

плоского дерева індивідів з урахуванням предикатів їх класів. 

5. Зв'язування всіх індивідів через предикати. 

 

 
 

Рис. 3. Алгоритм перетворення даних із загальної GENERIC-моделі в Web-онтології 

 

При побудові стандартизованого профілю автоматизованої системи компонентної збірки 

Web-додатків будемо базуватися на еталонній моделі OSE/RM [12]. 

Висновки. У статті розглянуто автоматизовану компонентну збірку Web-додатків. 

Кінцевими продуктами таких збірок є додатки, які відносяться до інформаційних систем (IC), 

тому їм приділенно достатньо уваги. До компонентів ІС застосовується структурний синтез. 

Було розглянуто способи представлення такого синтезу та ряд математично-логічних моделей, 

які орієнтовані на вирішення задач компонентної збірки [4]. Результати проведеного 

дослідження зводяться до наступних пунктів: 

1. Спочатку було проведено аналітичний огляд уже існуючих готових рішень для Web-

проектів. Після визначення недоліків і постановки задачі їх вирішення, Web-додаток почав 

роглядатися, з точки зору інформаційної системи. Було показано, що існуючі підходи до  
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проектування інформаційних систем і моделі відкритих інформаційних систем потребують 

розвитку у аспекті компонентної збірки. На основі огляду було виконано обгрунтування 

актуальності поставленої задачі і сформована ціль - побудова алгоритму і моделі для 

компонентної збірки Webß-додатків. 

Запропоновано вдосконалити метод компонентної збірки Web-додатків, який налічує 3 

етапи: вибір процесів, вибір компонентів та формування файлового складу Web-додатку. Для 

організації механізмів введення / виведення була використана агентна схема управління 

запитами до бази знань стандартизованого профілю ІС, на якій базується автоматизована 

система компонентної збірки Web-додатків. Крім того, запропонований алгоритм 

перетворення даних про процеси і компонентах Web-додатку із загальної моделі (GENERIC), 

яка використовується для опису предметної області на стороні сервера додатків в модель бази 

знань онтологічного типу. 

Побудований стандартизований профіль автоматизованої системи компонентної збірки 

Web-додатків. Всі включені специфікації класифіковані згідно еталонної моделі OSE / RM. 

Практична реалізація роботи виконана у вигляді тестової системи, яка базується на трьох 

рівнях: рівень ядра, рівень базових операцій та функціональний рівень. Виконана перевірка 

системи запитів до мережі. Платформа забезпечую інтероперабельність із клієнтськими 

системами і може виконувати розширення. Взаємодія із усією сукупністю файлів виконується 

ніби ми працюємо із однією БД. 
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МЕТОД СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗА WEB - ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Целью данной статьи является разработка подхода к автоматизированной компонентной 

сборки Web-приложений. Проведен аналитический обзор современного состояния подходов, 

методологий и методик проектирования информационных систем. Показано, что задача 

обеспечения интероперабельности информационных систем и их компонентов является 

актуальной и в этом направлении работают ученые во всем мире. Было установлено, что 

существующие подходы к проектированию информационных систем, эталонные и прикладные 

модели открытых информационных систем, а также существующие комбинаторно-логические 

методы структурного синтеза требуют дальнейшего развития в аспектах, касающихся 

компонентной сборки информационных систем и, в частности, Web-приложений. Выполненный 

анализ процесса построения стандартизированного профиля информационной системы. 

Выполнена формализация семантической модели стандартизированного профиля ИС, а также 

на ее основе формализованная модель базы знаний онтологического типа. Предложенная модель 

включает 3 слоя: слой спецификаций, слой предметной области, слой информационной системы. 

Модель определяет общий каркас, в рамках которого могут быть построены прикладные 

семантические модели, применяемые непосредственно на практике. Предложено этапы 

информационных преобразований процесса компонентной сборки Web-приложений. 

Представлена общая схема автоматизированной системы компонентной сборкой, которая 

включает подсистемы первичного анализа и форматирования данных, подсистемы управления 

хранилищем данных о процессах и компонентах, а также подсистемы, которые формируют 
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компонентный состав Web-приложения. Предложено усовершенствованный метод 

компонентной сборки Web-приложений, включает три этапа: 1) выбор процессов; 2) выбор 

компонент; 3) формирование файлового состав Web-приложения. Для организации механизмов 

ввода / вывода была использована Агентная схема управления запросами к базе знаний 

стандартизированного профиля ИС, на которой базируется автоматизированная система 

компонентной сборки Web-приложений. Кроме того, предложенный алгоритм преобразования 

данных о процессах и компонентах Web-приложения с общей модели, используемой для описания 

предметной области на стороне сервера приложений в модель базы знаний онтологического 

типа. Реализована система запросов к базе знаний, позволяет формировать 

стандартизированный профиль ИС. Предложенный каркас определяет базовые концепты и роли, 

которые используются при описании. 

Ключевые слова: Web-приложение, семантическая модель, компонентная сборка, 

автоматизированная система. 

 
Ph.D. Ohnievyi O.V., Barabash S.O., Riaba L.O. 

THE METHOD OF STRUCTURAL SYNTHESIS WEB - APPLICATIONS 

 
The purpose of this article is to develop an approach to the automated component construction of Web-based 

applications. An analytical review of the current state of approaches, methodologies and design techniques 

of information systems was conducted. It is shown that the task of ensuring interoperability of information 

systems and their components is relevant and scientists in the whole world work in this direction. It was 

found out that existing approaches to the design of information systems, reference and applied models of 

open information systems, as well as existing ones combinatorial-logical methods of structural synthesis - 

require further development in aspects relating to the component construction of information systems and, 

in particular, Web-applications. An analysis of the process of constructing a standardized profile of 

information systems is carried out. The formalization of the semantic model of the standardized IC profile 

is performed, and also on its basis, has been formalized a model of knowledge base ontological type. 

Proposed model includes 3 layers: a layer of specifications, a layer of a domain, a layer of information 

systems. The model defines a general frame within which applied semantic models may be constructed. 

Those are applied directly in practice. It is introduced stages of information transforms of the process of a 

component construction of Web-applications. We present general scheme of the automated system, which 

includes the subsystems of the primary analysis and data formatting, subsystem that manages manages data 

of processes storage and components, as well subsystems that form part of the Web application. There is an 

advanced method of component assembly of Web-applications that includes three stages: 1) processes pick; 

2) components pick; 3) the formation of the file composition of the Web-application. To organize the 

mechanisms of input / output we used an agent scheme of query management to the knowledge base of the 

standardized IC profile on which automated component assembly system for Web applications is based. Also 

we offer an algorithm for converting data about processes and components of a Web application from a 

general model that is is used to describe the domain domain to the server side of the application in the base 

model knowledge of ontological type. A system of queries to the knowledge base that allows you to formulate 

standardized IP profile is implemented. The proposed framework defines main concepts and roles that 

areused in the description. 

Keywords: Web-application, semantic model, component assembly, automatedsystem. 
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ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ КАРТОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 
У роботі розглядаються питання картографічної генералізації із застосування 

геоінформаційних систем. На сьогоднішній час, провідну роль при складанні карт любого 

масштабу відіграють геоінформаційні системи. Вони поєднують засоби звичайних пакетів 

картографічного відображення та наявну додаткову інформацію. Однією з головних задач, при 

складанні карт є задачі генералізації. Основною задачею картографічної генералізації є якісна 

генералізація географічної основи тематичних карт з метою побудови картографічних баз даних 

для ГІС. Із розвитком ГІС, як класу автоматизованих систем, підвищуються вимоги до 

вдосконалення методів обробки та відображення просторової інформації, заснованої на даних 

картографічних баз. У свою чергу автоматизація картографічної генералізації повинна 

спиратися на інтерактивні та діалогові процедури. Також, при проведенні генералізації необхідно 

вирішити задачу формалізації структури даних вихідної цифрової топографічної карти. В 

статті запропонована удосконалена методика генералізації змісту просторових баз 

картографічних даних, для створення топографічних карт будь-якого масштабу. На основі 

розробленої методики створений алгоритм створення топографічних карт масштабу 1:100 000. 

Ключові слова: геоінформаційна система, карта місцевості, топографічна карта, цифрова 

карта, програмний комплекс ArcGIS. 
 

Вступ. На теперішній час цифрова картографія займає провідну роль у картографічному 

виробництві. При цьому домінуючу позицію відіграють геоінформаційні системи (ГІС). ГІС 

об'єднують засоби звичайних пакетів картографічного відображення, функції тематичного 

представлення інформації на основі прив'язки табличних даних до адрес і вулиць, можливості 

аналізу географічних розташувань з урахуванням додаткової інформації про наявні в цих 

місцях об'єкти. Генералізація - невід'ємна властивість всіх картографічних зображень, навіть 

самих крупномасштабних. Вона проявляється в узагальненні якісних та кількісних 

характеристик об'єктів, заміни індивідуальних концепцій колективними, відсторонення від 

деталей для показу головних рис об'єкта розміщення. Все це дозволяє розглядати 

генералізацію як одну з проявів процесу абстрагування відображеної на карті дійсності. При 

цьому генералізація веде не тільки до виключення частини інформації, що існує на вихідному 

зображенні, але і до появи якісної нової інформації на генералізованій карті. Основною 

задачею картографічної генералізації є генералізація географічної основи тематичних карт з 

метою побудови картографічних баз даних для ГІС. З розвитком ГІС, як класу 

автоматизованих систем ставиться вимоги до вдосконалення методів обробки та відображення 

простору інформації, заснованої на даних картографічних баз [1]. 

Якість генералізації багато в чому залежить від розуміння картографом змістовної 

сутності зображуваних географічних об'єктів і явищ, вміння виявити їх особливості. Досвід 

показує, що автоматизація картографічної генералізації повинна спиратися на інтерактивні, 

діалогові процедури [2]. 

Також необхідно вирішити задачу формалізації структури даних вихідної цифрової 

топографічної карти (ЦТК), оскільки структура ЦТК представлена у вигляді послідовного і, 

як правило, не структурованого списку об'єктів який не містить інформації, для автоматичної 

генералізації. Формалізація структури даних має на меті ідентифікувати об'єкти ЦТК або їх 

сукупності, визначити топологічні відносини між ними, визначити ступінь їх важливості 

(пріоритету). Параметри які мають беззаперечний вплив на процес розпізнавання структури 

та її формалізацію є наступні: масштаб карти, що виготовляється; її призначення, особливості 
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території, що картографується, редакційно-технічні вказівки стосовно виготовлення ЦТК на 

різні райони.  

Таким чином необхідно виділити основні типи процесів які мають складати бібліотеку 

функцій та визначають набір формальних параметрів для проведення автоматизації 

картографічної генералізації [3].  

Складовими ГІС є банки й бази даних де зберігається цифрова топографічна інформація, 

що і забезпечує їх інтеграцію до комп'ютерного середовища з метою зберігання, опрацювання 

та можливістю перетворення з метою відтворення вже існуючих картографічних творів або 

створення нових [4].  

Уся цифрова топографічна інформація формується пошарово, тобто кожен шар є 

сховищем цифрової картографічної інформації певного змісту, яка може бути поданою на 

екран комп'ютера. Комп'ютерне виготовлення карт потребує відповідного програмного 

забезпечення, але не вся інформація, яка потрібна для створення карт, може бути 

формалізована й алгоритмізована.  

Складність алгоритмів зростає з ускладненням змісту карти. Труднощі виникають і через 

протиріччя між вимогами геометричної точності карт і географічною відповідністю до їх 

змісту, що виникають під час використання на картах позамасштабних позначень та у процесі 

генералізації зображення, через складність або навіть неможливість математичного опису 

взаємозв'язків між різними об'єктами.  

Постановка завдання. В статті вирішується задача розробки методики та алгоритму 

автоматизованої генералізації змісту просторових баз цифрових картографічних даних із 

застосуванням ГІС-технологій. 

Викладення основного матеріалу. Сутність розробленої методики полягає в тому, що 

за рахунок часткової автоматизації певних процесів, при створенні електронних карт, можливо 

вагоме скорочення часових витрат на їх виробництво, оновлення, тощо. Пропонується 

розроблену методику застосовувати при виготовленні електронних та цифрових карт 

відповідних масштабів (1:50 000 для створення електронних карт масштабів 1:100 000). 

Перший етап (етап структурного аналізу). На даному етапі, на основі обробки 

семантичної інформації, проводиться визначення правил відбору класів та груп об’єктів карти 

масштабу 1:50 000, які будуть відображатися на карті масштабу 1:100 000. Правила 

визначаються для восьми сегментів карти окремо по двом критеріям:  

– критерій № 1 «обмеження А» (безумовний критерій) – визначення класів та груп 

об’єктів, які будуть відображатися або не відображатися на карті, на основі коду об’єкта; 

– критерій № 2 «обмеження В» (умовний критерій) – визначення класів та груп об’єктів, 

що базується на коді об’єкта та наявності або відсутності певних його характеристик. 

«Обмеження С» використовує редакційно-технічні вказівки на район виготовлення карт 

та вимоги що визначені у «Руководстве по картосоставительским и картоиздательским 

работам. Часть 1». Кінцевим результатом першого етапу є чітко визначені обмеження 

(правила) А (для першого критерію), В (для другого критерію) С (для укладача-картографа). 

Для карт різних масштабів, критерії мають коригуватися в залежності від вимог керівних 

документів для складання картографічної продукції.  

Другий етап (етап автоматизованої генералізації). На другому етапі, на основі 

визначених обмежень (обмеження А та обмеження В), в автоматичному режимі приводиться 

вибір класів та груп об’єктів які мають бути збережені (відображені) на карті визначеного 

масштабу. 

Кінцевим результатом другого етапу є попередня карта. 

Третій етап (етап коректури та редагування). На третьому етапі, на основі визначеного 

обмеження С, в ручному режимі виконуються роботи щодо контролю та корегування способів 

картографічного відображення об’єктів та явищ, розташування підписів та перевірка метрики 

та узгодженості об’єктів номенклатурного аркушу карти, що створюється. 

Результатом третього етапу є кінцева карта визначеного масштабу. 
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На основі розробленої методики запропоновано наступний алгоритм генералізації змісту 

просторових баз картографічних даних для виготовлення карт масштабу 1:1000 000. За основу 

при розробленні алгоритму був узятий наступний порядок обробки цифрової картографічної 

інформації (ЦКІ): вихідними даними для формування номенклатурного аркушу карти 

масштабу 1:100 000 є чотири номенклатурних аркушів карти масштабу 1:50 000, а цифрова 

картографічна модель (ЦКМ) складається з восьми сегментів:  

 елементи 1 сегменту включають математичні елементи ЦКМ, опорні пункти; 

 елементи 2 сегменту включають рельєф; 

 елементи 3 сегменту включають елементи гідрографії та гідротехнічні споруди; 

 елементи 4 та 5 сегментів включають населені пункти, промислові та 

сільськогосподарські об’єкти, соціально культурні об’єкти; 

 елементи 6 сегменту включають елементи дорожньої мережі та дорожні споруди; 

 елементи 7 сегменту включають рослинний покрив та ґрунти; 

 елементи 8 сегменту включають кордони та огородження. 

В цілому алгоритм генералізації змісту просторових баз цифрових картографічних 

даних для створення карти масштабу 1:100 000 наведений на рис. 1.  

 

Рис. 1. Структурна схема алгоритму генералізації змісту просторових баз цифрових 

картографічних даних для створення карти масштабу 1:100 000 
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Оператор 1 процедура введення вихідних даних для елементів кожного з восьми 

сегментів чотирьох карт масштабу 1:50 000:  

4,1

,)50()50()50()50()50()50()50()50()50(
T





i

DFHPQZYX iiiiiiiiiR
        (1) 

де )50(iX  – данні про елементи 1-го сегменту і-ї карти масштабу 1:50 000; )50(iY  – данні 

про елементи 2-го сегменту і-ї карти масштабу 1:50 000; )50(iZ  – данні про елементи 3-го 

сегменту і-ї карти масштабу 1:50 000; )50(iQ  – данні про елементи 4-го сегменту і-ї карти 

масштабу 1:50 000; )50(iP  – данні про елементи 5-го сегменту і-ї карти масштабу 1:50 000; 

)50(iH  – данні про елементи 6-го сегменту і-ї карти масштабу 1:50 000; )50(iF  – данні про 

елементи 7-го сегменту і-ї карти масштабу 1:50 000; )50(iD  – данні про елементи 8-го 

сегменту і-ї карти масштабу 1:50 000. 

Оператор 2 процедура створення нових вхідних даних для карти масштабу 1:100 000 

)100(R  з вхідних даних )50(iR , карт масштабу 1:50 000 за наступним правилом: 
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Оператори 3, 4 перевіряють відповідність отриманих даних )100(R  до визначених 

експертами обмежень: 

обмеження А : )100()100()100( maxmin AAA RRR  .                                (3) 

обмеження В: )100()100()100( maxmin BBB RRR  .                                  (4) 

Якщо значення даних виходять за межі обмежень, даний клас або група об’єктів на карті 

масштабу 1:100 000 не відображаються. 

Якщо значення даних не виходять за межі обмежень, то формуються оновлені дані 

)100(AR  та )100(BR  усіх сегментів для виготовлення карти масштабу 1:100 000. 

Оператор 6 формує оновлені дані )100(ABR  усіх сегментів для виготовлення карти 

масштабу 1:100 000 за наступним правилом: 

)100()100()100( BAAB RRR  .                                                 (5) 

Оператор 7 перевіряє відповідність оновлених даних )100(ABR  до визначених 

експертами обмежень: 

)100()100()100( maxmin CABC RRR   .                                        (6) 

Перевірка відповідності виконується в ручному режимі картографом-укладачем та  

редактором. 

Якщо значення даних виходять за межі обмежень, даний клас або група об’єктів на карті 

масштабу 1:100 000 не відображаються. 

Якщо значення даних не виходять за межі обмежень, то формуються наступні оновлені 

дані )100(ABCR  усіх сегментів для виготовлення карти масштабу 1:100 000. 

Оператор 8 формує остаточні дані )100(ABCR  усіх сегментів для виготовлення карти 

масштабу 1:100 000: 

Висновки. Основною задачею для процесу автоматизованої генералізації цифрової 

картографічної інформації є формалізація задачі генералізації. Її розв’язання безпосередньо 

пов’язане з наступними параметрами, що мають суттєве значення а саме – масштаб карти, 

редакційно-технічні вказівки стосовно виготовлення ЦТК на різні райони. Розроблена 
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методика автоматизації процесу генералізації базується на системному аналізі класифікатора 

цифрової картографічної інформації, що в свою чергу передбачає створення нових правил 

створення електронних карт різних масштабів  та районів картографування.  

Запропонована методика генералізації змісту просторових баз картографічних даних є 

універсальною для створення топографічних карт будь-якого масштабу.  
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к.т.н. Хирх-Ялан В.И., к.т.н., с.н.с. Литвиненко Н.И., 

 к.т.н., с.н.с. Жиров Г.Б., Писаренко Р.В., Жиров Б.Г. 

ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

В работе рассматриваются вопросы картографической генерализации с использованием 

геоинформационных систем. На сегодняшнее время, ведущую роль при составлении карт любого 

масштаба играют геоинформационные системы. Данные системы сочетают средства обычных 

пакетов картографического отображения, а также имеющуюся дополнительную информацию. 

Одной из главных задач при составлении карт являются задачи генерализации. Основной задачей 

картографической генерализации является качественная генерализация географической основы 

тематических карт с целью построения картографических баз данных для ГИС. С развитием 

ГИС, как класса автоматизированных систем, повышаются требования к совершенствованию 

методов обработки и отображения пространственной информации, основанной на данных 

картографических баз. В свою очередь автоматизация картографической генерализации должна 

опираться на интерактивные и диалоговые процедуры. Также, при проведении генерализации 

необходимо решить задачу формализации структуры данных исходной цифровой 

топографической карты. В статье предложена усовершенствованная методика генерализации 

содержания пространственных баз картографических данных, для создания топографических 

карт любого масштаба. На основе разработанной методики разработан алгоритм создания 

топографических карт масштаба 1: 100000. 

Ключевые слова: геоинформационная система, карта местности, топографическая карта, 

цифровая карта, программный комплекс ArcGIS.  
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Ph.D. Khirkh-Yalan V.І., Ph.D. Litvinenko N.I., Ph.D. Zhirov G.B.,  

Pisarenko R.V., Zhirov B.G. 

THE GENERATION OF THE CARTOGRAPHIC INFORMATION USING 

GEOINFORMATION SYSTEMS 

The paper deals with cartographic generalization using geoinformation systems. For today, the 

leading role in the compilation of maps of any scale is played by geoinformation systems. These systems 

combine the means of conventional cartographic display packages, as well as the available additional 

information. One of the main tasks in mapping is the task of generalization. The main task of cartographic 

generalization is the qualitative generalization of the geographical basis of thematic maps for the purpose 

of constructing cartographic databases for GIS. With the development of GIS as a class of automated 

systems, the requirements for improving the processing and mapping of spatial information based on the 

data of cartographic bases are being increased. In turn, the automation of cartographic generalization 

should be based on interactive and interactive procedures. Also, during generalization, it is necessary to 

solve the problem of formalizing the data structure of the original digital topographic map. 

The article proposes an improved technique for the generalization of the content of spatial databases 

of cartographic data, for the creation of topographic maps of any scale. Based on the developed 

methodology, an algorithm for creating topographic maps of scale 1: 100000 has been developed. 

Keywords: geoinformation system, map of the locality, topographic map, digital map, software 

complex ArcGIS. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛ ПОЛІТИКИ 

БЕЗПЕКИ 

 
У статті розглянуто підхід, який об’єднує множину моделей і методику, для реалізації 

детального аналізу захищеності комп’ютерних мереж на етапах експлуатації і проектування, 

який базується на імітації дій порушника, побудові і аналізу графу загроз. Розроблені моделі 

комп'ютерних атак, порушника, аналізованої мережі. На відміну від існуючих моделей 

представлена модель комп'ютерних атак має наступні особливості: має вигляд ієрархічної 

структури, що дозволило для формування сценарного рівня використати експертні знання, а для 

рівня атакуючих дій – зовнішні бази даних вразливостей; забезпечує генерацію сценаріїв атак з 

урахуванням різноманітності цілей і рівня знань порушника. Представлена в роботі модель 

аналізованої мережі дозволяє не лише описати її конфігурацію, але і політику безпеки, що 

реалізовується в ній. Ця модель утримує також компоненти розпізнавання дій порушника і 

реакції мережі на них. Використання представлення послідовності виконання порушником 

атакуючих дій у вигляді графу і розробленого у рамках дисертаційного дослідження алгоритму 

його формування дозволило розробити модель оцінки рівня захищеності. Модель оцінки рівня 

захищеності комп'ютерних мереж охоплює множину різних показників захищеності і правил 

(формул), використовуваних для їх розрахунку. Особливість цієї моделі полягає в об'єднанні підходу 

Common Vulnerability Scoring System (для розрахунку рівня критичності атакуючої дії) і 
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модифікованої методики аналізу ризиків Facilitated Risk Analysis and Assessment Process, що 

забезпечило можливість розрахунку інтегрального показника «Рівень захищеності мережі». 

Розроблена методика аналізу захищеності комп'ютерних мереж на етапах проектування і 

експлуатації дозволяє істотно скоротити час на аналіз захищеності комп'ютерних мереж. При 

цьому використання запропонованої методики дозволить адміністраторові (чи 

проектувальникові) мережі проводити аналіз захищеності, визначати уразливості у 

використовуваному програмному і апаратному забезпеченні, виявляти «вузькі» місця в 

захищеності мережі, варіюючи різні параметри, що характеризують порушника. Ефективність 

застосування методики аналізу захищеності комп'ютерних мереж на етапах проектування і 

експлуатації визначається як властивість забезпечувати вироблення своєчасної і обґрунтованої 

інформації про захищеність комп'ютерної мережі. Критерієм ефективності є виконання вимог 

за показниками основних властивостей ефективності (своєчасності, обґрунтованості, 

ресурсоспоживання). 

Ключові слова: комп’ютернs мережі, інформаційна безепека, правила політики безпеки. 

 

Вступ. Захищеність комп'ютерної мережі визначається як ступінь адекватності 

реалізованих в ній механізмів захисту інформації існуючим в даному середовищі 

функціонування ризиків, пов'язаних із здійсненням загроз безпеки інформації, тобто здатність 

механізмів захисту забезпечити конфіденційність, цілісність і доступність інформації. 

Захищеність може надавати і часто надає вирішальний вплив на показники ефективності 

функціонування комп'ютерних мереж. Під загрозою розуміється сукупність умов і факторів, 

що визначають потенційну або реально існуючу небезпеку виникнення інциденту, який може 

привести до нанесення збитку функціонуванню комп'ютерної мережі [1]. 

Незалежно від конкретних видів загроз потрібно забезпечити такі основні властивості: 

цілісність, конфіденційність і доступність. Конфіденційність інформації – це стан інформації, 

при якому доступ до неї здійснюють тільки суб'єкти, що мають на нього право. Цілісність 

інформації – це стан інформації, при якому її зміна здійснюється тільки навмисно суб'єктами, 

що мають на нього право. Доступність інформації – це стан інформації, при якому суб'єкти, 

які мають право доступу, можуть реалізувати його безперешкодно [2]. На момент проведення 

дослідження завдання захисту переданої по vtht;s інформації від загроз цілісності і 

конфіденційності успішно вирішується застосуванням засобів криптографічного захисту 

інформації. В даному дослідженні під загрозами доступності інформації розуміються загрози 

інформаційної безпеки (ІБ), спрямовані на порушення доступності інформації.   

Ситуація в даній області дослідження ускладнюється тим, що не дивлячись на велику 

кількість публікацій, в теперішньому часі не існує в достатній степені апробованих методик 

аналізу захищеності комп’ютерних мереж, виконання яких можливе на етапах проектування і 

експлуатації.  

Завдання аналізу захищеності комп'ютерних мереж на різних етапах їх життєвого циклу, 

основними з яких є етапи проектування і експлуатації, все частіше стає об'єктом обговорення 

на спеціалізованих конференціях, присвячених забезпеченню інформаційної безпеки [3]. Така 

пильна увага до даної задачі пояснюється тим, що аналіз захищеності необхідний при контролі 

та моніторингу захищеності комп'ютерних мереж, при атестації автоматизованих систем 

(комп'ютерних мереж) та сертифікації засобів обчислювальної техніки за вимогами діючих 

нормативних документів і вимагає обробки великого обсягу даних в умовах дефіциту часу. 

Постановка задачі. Система автоматизованого захисту (САЗ) повинна проводити аналіз 

захищеності комп'ютерних мереж на етапі проектування і експлуатації. Для задоволення цієї 

вимоги передбачається використати підхід, при якому аналізується модель комп'ютерної 

мережі. Ця модель будується на базі специфікацій, що описують конфігурацію мережі і 

політикою безпеки, що реалізовується в ній [4]. Специфікації описуються на спеціалізованих 

мовах, які базуються на XML [5]. На етапі проектування комп'ютерної мережі специфікації 

формуються проектувальником, на етапі експлуатації – в автоматичному режимі за допомогою 

програмних агентів, що функціонують на хостах. 
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Під час роботи САЗ повинна формувати сценарії  комп'ютерних атак, враховувати 

модель порушника, проводити розрахунок множини показників, що характеризують 

захищеність комп'ютерної мережі в цілому і її окремих компонентів, враховувати топологію 

аналізованої мережі, склад програмного і апаратного забезпечення, політику безпеки, що 

реалізовується. Результатами роботи САЗ являються множина виявлених вразливостей, графи 

атак, «вузькі» місця в захищеності комп'ютерної мережі (найбільш критичні компоненти 

комп'ютерної мережі, вірогідність атаки яких найвища), множина показників захищеності, 

рекомендації по підвищенню рівня захищеності аналізованої мережі [6]. Отримані результати 

гарантують вироблення обґрунтованих рекомендацій по усуненню виявлених «вузьких» місць 

і посиленню захищеності комп'ютерної мережі в цілому. 

На змістовному рівні наукове завдання даного дослідження можна сформулювати таким 

чином: розробити методику аналізу захищеності комп'ютерних мереж на етапах проектування 

і експлуатації, що базується на побудові графу загроз і розрахунку множини показників, що 

характеризують рівень захищеності комп'ютерної мережі в цілому і окремих її компонентів 

[7]. Реалізація цієї методики системами аналізу захищеності повинна дозволяти не лише 

оцінювати рівень захищеності мережі, але і досягати його необхідного значення шляхом зміни 

конфігурації аналізованої мережі і політики безпеки, що реалізовується в ній. 

Для реалізації аналізу захищеності комп'ютерних мереж на етапах проектування і 

експлуатації необхідно розробити моделі комп'ютерних атак і порушника, аналізованої 

комп'ютерної мережі, побудови графу загноз і оцінки рівня захищеності. 

Основна частина. Модель аналізованої комп'ютерної мережі дозволяє представити 

топологію мережі, використовуване програмне і апаратне забезпечення, реакцію мережі на 

виконувані порушником атакуючі дії. 

Запропонована в статті роботі модель аналізованої комп'ютерної мережі базується на 

основних принципах, описаних в роботах [8, 9], присвячених створенню підходу для 

представлення конфігурації комп'ютерної мережі (топології, використовуваного ПЗ і АЗ). 

Проте, для завдання аналізу захищеності, окрім компонента, що описує конфігурацію мережі, 

модель комп'ютерної мережі повинна містити компонент, що дозволяє задавати реакцію 

мережі на атакуючі дії. 

Отже, модель порушника можна представити таким чином: 

МУНП рККМ ,, , 

де НК – первинні знання про аналізовану комп'ютерну мережу; УК – знання і уміння 

порушника; НМ Кр   – первинне положення порушника в комп'ютерній мережі. 

Первинні знання порушника про комп'ютерну мережу що атакується DКН  – 

описуються з використанням моделі аналізованої мережі. НК містить як мінімум один хост, з 

якого порушник розпочинає реалізацію атакуючих дій. У загальному випадку цей параметр 

дозволяє імітувати дії більш обізнаних порушників(наприклад, внутрішніх, які володіють 

такою інформацією, як, наприклад, топологія мережі або використовувані на хостах сервіси і 

їх версії). 

Знання і уміння порушника задаються у вигляді множини відомих йому операційних 

систем і сервісів: ПОРПОРУ NSOSК , , де  
OS
YN

iiПОР osOS
1

 , OSosi  , 
OS
YNS – число 

відомих порушникові ОС;  
NS
YN

iiПОР nsNS 1 , NSnsi  , 
NS
YNS – число відомих порушникові 

сервісів; OS – множина ОС і NS – множина мережевих сервісів, сформульована по БД 

вразливостей. 

Позначимо  N
iitT 1  множина цілей реалізації, що атакують дії, формоване з 

використанням концептуальної моделі атак, де t1 – «Розвідка», t2 – «Впровадження»,… (етапи 

сценарію і підцілі реалізації цих етапів, наприклад, tk – «Сканування портів» як підціль 

«Розвідки»). 
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РПРПРП
П

РП
КА FРОТММ ,,,, , 

де ПМ  – модель порушника;   ТtТ
РПК

і
РП
i

РП  1 – множина цілей реалізації 

атакуючих дій, ТКРП   – число цілей;   DoO oK
ii  1

– множина аналізованих (атакуючих) 

об’єктів, DКО   – число аналізованих об’єктів;  ЕКРМ
РП ррР , – множина параметрів 

процесу аналізу захищеності, де РМр – рівень моделювання (  21 , РМРМРМРМ ррРр  :

1
РМр = «Високий» – моделювання робиться на рівні ідентифікаторів атакуючих дій, 

2
РМр = 

«Низький» – моделювання робиться на рівні представлення мережевих пакетів і команд ОС);

 falsetrueрЕК ,  – параметр, що встановлює режим використання експлойтів (при 

trueрЕК   замість імітації атакуючих дій використовуються експлойти – цей режим може 

бути використаний в дослідницьких цілях для підтвердження працездатності експлойта в 

реальних умовах експлуатації комп'ютерної мережі); РПF – множина функцій даного 

компонента.  

Компонент розпізнавання дій порушника використовується для перетворення 

представлення атакуючих дій у вигляді послідовності мережевих пакетів або команд ОС в 

ідентифікатори атак(наприклад, «Delete_File»). В основу функціонування цього компонента 

покладений сигнатурний метод, що поступає на вхід моделі комп'ютерної мережі 

послідовність мережевих пакетів або команд ОС порівнюється із заздалегідь визначеними 

сигнатурами і у разі виявлення схожості визначається ідентифікатор атаки. 

Визначимо основну функцію компонента, що описує рівень параметризації процесу A3 

і обліку характеристик порушника моделі комп'ютерних атак: 
РПTOOgenZ : – функція 

формує множину цілей даного рівня. Кожна така ціль представляє собою пару (об'єкт, мета 

атаки):  

     РПРП К
ii

К
ii tozZOgenZ

11
,)(


 , 

де Oo , РП
i Тt  . 

Вхідними даними для алгоритму формування графу загроз є: (1) конфігурація 

аналізованої мережі, що описує топологію, склад ПЗ і АЗ; (2) множина атакуючих дій; (3) 

множина параметрів, що характеризують порушника. Результатом роботи алгоритму є дерево 

атак [10]. 

Для розробки алгоритму формування графу загроз уточнимо перший етап типового 

сценарію вторгнення, розділивши його на два: (1-1) визначення функціонуючих хостів; (1-2) 

реалізація сценаріїв (множина дій) розвідки для кожного хоста, виявленого на першому етапі. 

Другий і третій етапи уточнимо таким чином: (2) другий етап полягає в реалізації атакуючих 

дій, що використовують уразливості програмного і апаратного забезпечення і загальних дій 

користувача; (3) третій етап включає реалізацію дій з переміщення порушника на успішно 

атакований хост. На базі цих етапів будується алгоритм формування графу загроз (рис. 1). 

Розвідувальними діями, на основі яких формується множина сценаріїв розвідки, є 

наступні дії: (1) nmap OS – виконання цієї дії дозволяє порушникові упізнати тип і (можливо) 

точну версію операційної системи; (2) nmap services – виконання цієї дії дозволяє порушникові 

отримати список відкритих на хості портів; (3) banners – виконання цієї дії дозволяє 

порушникові дістати назви і версії мережевих сервісів, що функціонують на хості, шляхом 

аналізу банерів. При виконанні сценаріїв атак порушник може реалізувати різну комбінацію 

перелічених вище розвідувальних дій.  
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Рис. 1. Алгоритм формування графу загроз 

 

Під виконанням атакуючої дії розуміється оновлення конфігурації аналізованої мережі 

згідно з метою, що досягається цією дією, і заданим об'єктом, що атакується. Наприклад, 

метою дії pipeupadmin є отримання порушником привілеїв адміністратора на хості, що 

атакується, за наявності привілеїв локального користувача. При виконанні цієї дії на хості Host 

станеться наступна зміна конфігурації мережі: привілеї порушника на хості Host змінюється з 

«локальний користувач» на «адміністратор». 

Після реалізації кожного сценарію з множини сценаріїв розвідки робиться перевірка 

умов виконання атакуючих дій, що використовують уразливості програмного і апаратного 

забезпечення і загальних дій користувача. Якщо поточна конфігурація аналізованої мережі 

задовольняє цим умовам, то атакуючі дії виконуються. Якщо поточна дія в сценарії атаки 

належить до класів дій, що призводять до отримання порушником прав локального 

користувача або адміністратора на хості, що атакується, порушник може «перейти» (змінити 

своє положення в мережі) на цей хост. Якщо перехід на інший хост здійснюється, вищеописана 

послідовність дій повторюється для нового положення порушника. 

Пропонована методика аналізу захищеності ґрунтується на обліку програмно-технічної 

складової аналізу захищеності і не використовує активні засоби тестування (передбачається 

використання імітації дій порушника, спрямованих на модель аналізованої мережі). 
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Рис. 2. Методика аналізу захищеності комп’ютерних мереж на етапах проектування і 

експлуатації 

 

Множина процедур, що виконуються системою аналізу захищеності, складається з 

наступних елементів: (1) автоматичне формування моделі аналізованої комп'ютерної мережі 

(формування на базі заданих специфікацій конфігурації мережі і політики безпеки 

внутрішньої моделі мережі); (2) побудова графу загроз і його аналіз; (3) виведення звіту 

аналізу захищеності на екран; (4) автоматична модифікація (коригування) специфікацій 

мережі і політики безпеки на основі сформованих рекомендацій у разі отримання 

незадовільного результату. 

Пропонована методика аналізу захищеності комп'ютерних мереж на етапах 

проектування і експлуатації дозволяє: 

1. виявити уразливості використовуваного програмного і апаратного забезпечення, 

порушення політики безпеки, «вузькі місця» в захищеності комп'ютерної мережі; 

2. надати допомогу в плануванні і здійсненні інформаційного захисту на етапах 

проектування і експлуатації комп'ютерних мереж; 
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3. обґрунтувати вибирання використовуваних (чи планованих до використання) засобів 

захисту інформації; 

4. оцінити ефективність різних засобів захисту інформації, порівняти різні варіанти їх 

використання. 

 
 

Рис. 3. Формування графу загроз 

 

На етапах проектування і експлуатації комп'ютерної мережі САЗ взаємодіє з моделлю 

аналізованої комп'ютерної мережі. Ця модель створюється на базі специфікацій конфігурації 

мережі і використовуваної в ній політики безпеки. Ці специфікації на етапі проектування 

формуються проектувальником, а на етапі експлуатації для їх формування використовується 

підсистема збору інформації про аналізовану комп'ютерну мережу, що складається з 

наступних основних елементів: (1) джерел даних (хостових програмних агентів) і (2) збирача 

інформації. Хостові програмні агенти здійснюють збір необхідних для створення моделі 
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аналізованої комп'ютерної мережі даних. Так, наприклад, ці агенти можуть реалізовувати 

аналіз конфігураційних файлів операційної системи і різних програмних засобів. Збирач 

інформації служить для збору даних, що поступає від хостових агентів, їх представлення на 

спеціалізованих мовах SDL і SPL і передачі компонентам САЗ для аналізу. 

Загальна архітектура системи аналізу захищеності представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Загальна архітектура САЗ 

 

Мережевий інтерфейс забезпечує взаємодію САЗ із зовнішнім середовищем: звернення 

до зовнішніх баз даних вразливостей за оновленнями; зв'язок з підсистемою збору інформації 

про аналізовану мережу. 

Системи, що вводяться в САЗ специфікації, і політики безпеки повинні описувати 

компоненти системи (мережі), що захищається, з необхідною мірою деталізації. Якщо 

потрібних для аналізу рівня захищеності даних не вистачає (наприклад, користувач не 

визначив версію використовуваного мережевого сервісу), система повинна запропонувати 

користувачеві ввести необхідну інформацію на основі бази даних програмного забезпечення. 

Для виявлення некоректних або невизначених даних, які потрібні для аналізу захищеності, 

служить модуль контролю даних.  

Сховище даних складається з наступних елементів: компонент, що містить інформацію 

про мережу і політику безпеки (у вигляді тих, що відповідають програмних об’єктів, що 

реалізовується в ній; бази цих дій, вимог до рівня захищеності і назв програмного 

забезпечення; компонент, що містить інформацію про розвідувальні дії і загальні дії 

користувача. 

База дій, що використовують уразливості, вимог і назв ПЗ складається з наступних 

таблиць: таблиця дій, що використовують уразливості; таблиця вимог до рівня захищеності; 

таблиця назв програмного забезпечення. 

Таблиця дій, що використовують уразливості (на відміну від інших таблиця бази даних) 

будується на основі зовнішньої бази даних вразливостей (наприклад, NVD). Атакуючі дії в цій 

таблиці діляться на наступні групи: дії, спрямовані на отримання прав локального 

користувача; дії, спрямовані на отримання прав адміністратора; дії, спрямовані на порушення 

конфіденційності цілісності і доступності.  
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Таблиця вимог до рівня захищеності містить зумовлені експертним способом набори 

значень показників захищеності. 

Таблиця назв ПЗ використовується модулем контролю даних для виявлення помилок у 

використовуваній специфікації комп'ютерної мережі і формування рекомендованих для 

використання програмних засобів, у разі відсутності в специфікації необхідних для аналізу 

захищеності даних. 

Компонент, що описує розвідувальні дії, служить для представлення дій, спрямованих на 

видалене отримання інформації про хосту або мережу. Опис розвідувальних дій не міститься 

в зовнішніх базах даних вразливостей. Інформацію про методи і засоби реалізації порушником 

розвідувальних дій можна отримати лише експертним шляхом.  

Компонент, що описує загальні дії користувача, містить інформацію про можливі дії 

користувача, що виконуються відповідно до наявних у нього повноважень.  

Модуль оновлення БД служить для завантаження відомостей з відкритих баз даних 

вразливостей (наприклад, з OSVDB – open source vulnerability database) і трансляції їх в 

таблицю атакуючих дій, що використовують уразливості ПЗ і АО. 

Модуль формування графу загроз робить побудову графу загроз, імітуючи дії порушника 

в аналізованій комп'ютерній мережі і використовуючи інформацію про доступні дії різних 

типів (що атакують, розвідувальних, загальних), про конфігурацію мережі і політику безпеки, 

що реалізовується в ній. 

Модуль аналізу графу загроз робить обхід побудованого графу загроз і розрахунок 

показників захищеності. 

Модуль реалізації моделі порушника забезпечує облік при побудові графу загроз 

первинного положення порушника, рівня знань і умінь, первинних знань про аналізовану 

комп'ютерну мережу. Рівень знань і умінь порушника визначає використовуваний ним набір 

атакуючих дій. 

Модуль аналізу захищеності на базі графу загроз формує множину трас і загроз, робить 

розрахунок показників захищеності для них, оцінює загальний рівень захищеності 

комп'ютерної мережі, порівнює отримані результати з вимогами, визначеними користувачем, 

виявляє слабкі місця у безпеці і формує рекомендації по підвищенню рівня захищеності 

аналізованої комп'ютерної мережі. 

Модуль формування звітів служить для агрегації отриманих в процесі аналізу 

захищеності даних (інформації про виявлених вразливостей, «вузьких» місцях, рекомендацій 

по підвищенню рівня захищеності) і формування на їх основі єдиного звіту. 

Висновки. Розроблена методика аналізу захищеності комп'ютерних мереж на етапах 

проектування і експлуатації дозволяє істотно скоротити час на аналіз захищеності 

комп'ютерних мереж. При цьому використання запропонованої методики дозволить 

адміністраторові (чи проектувальникові) мережі проводити аналіз захищеності, визначати 

уразливості у використовуваному програмному і апаратному забезпеченні, виявляти «вузькі» 

місця в захищеності мережі, варіюючи різні параметри, що характеризують порушника. 

Ефективність застосування методики аналізу захищеності комп'ютерних мереж на 

етапах проектування і експлуатації визначається як властивість забезпечувати вироблення 

своєчасної і обґрунтованої інформації про захищеність комп'ютерної мережі. Критерієм 

ефективності є виконання вимог за показниками основних властивостей ефективності 

(своєчасності, обґрунтованості, ресурсоспоживання). 
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к.воен.н., доц. Осипа В.А., Глинский О.В., Щерба В.И. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛ 

ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье рассмотрен подход, который объединяет множество моделей и методику, для 

реализации детального анализа защищенности компьютерных сетей на этапах эксплуатации и 

проектирования, основанный на имитации действий нарушителя, построении и анализа графу 

угроз. Разработанные модели компьютерных атак, нарушителя, рассматриваемой сети. В 

отличие от существующих моделей представлена модель компьютерных атак имеет следующие 

особенности: имеет вид иерархической структуры, что позволило для формирования сценарного 

уровня использовать экспертные знания, а для уровня атакующих действий - внешние базы 

данных уязвимостей; обеспечивает генерацию сценариев атак с учетом разнообразия целей и 

уровня знаний нарушителя. Представленная в работе модель рассматриваемой сети позволяет 

не только описать ее конфигурацию, но и политику безопасности, реализуемой в ней. Эта модель 

содержит также компоненты распознавания действий нарушителя и реакции сети на них. 

Использование представления последовательности выполнения нарушителем атакующих 

действий в виде графа и разработанного в рамках диссертационного исследования алгоритма его 

формирования позволило разработать модель оценки уровня защищенности. Модель оценки 

уровня защищенности компьютерных сетей охватывает множество различных показателей 

защищенности и правил (формул), используемых для их расчета. Особенность этой модели 

заключается в объединении подхода Common Vulnerability Scoring System (для расчета уровня 

критичности атакующего действия) и модифицированной методики анализа рисков Facilitated 

Risk Analysis and Assessment Process, что обеспечило возможность расчета интегрального 

показателя «Уровень защищенности сети». Разработана методика анализа защищенности 

компьютерных сетей на этапах проектирования и эксплуатации позволяет существенно 

сократить время на анализ защищенности компьютерных сетей. При этом использование 

предложенной методики позволит администратору (или проектировщику) сети проводить 

анализ защищенности, определять уязвимости в используемом программном и аппаратном 

обеспечении, выявлять «узкие» места в защищенности сети, варьируя различные параметры, 

характеризующие нарушителя. Эффективность применения методики анализа защищенности 

компьютерных сетей на этапах проектирования и эксплуатации определяется как свойство 

обеспечивать выработку своевременной и обоснованной информации о защищенности 

компьютерной сети. Критерием эффективности является выполнение требований по 

показателям основных свойств эффективности (своевременности, обоснованности, 

ресурсопотребления). 

Ключевые слова: компьютернs сети, информационная безепека, правила политики 

безопасности 

  



168 

 

Ph.D. Chornenkyi V.I., prof. Selyukov A.V., Ph.D. Osipa V.A., Hlinskyi O.V., Shcherba V.I. 

IMPROVEMENT OF THE METHOD OF INCREASING INFORMATION SECURITY OF 

COMPUTER NETWORKS ON THE BASIS OF FORMATION OF SAFETY POLICY RULES 

 

The article shows an approach that combines a variety of models and techniques to implement a 

detailed analysis of the computer networks security at the exploitation and design stages, which is based on 

simulating the offender's actions, constructing and analyzing a graph of threats. Models of infringer 

computer attacks of the analyzed network are developed. Unlike existing models, the model introduced 

computer attacks has the following features: it has the form of a hierarchical structure, which allowed to 

use an expert knowledge to create a certain script level, and external vulnerability databases for level of 

attacking actions; It provides the generation of attack scenarios, taking into account the diversity of goals 

and level of knowledge of the offender. The model of the analyzed network presented in the work that allows 

not only to describe its configuration, but also the security policy that is implemented in it. This model also 

holds the components of the acknowledgment of an offender's actions and the network's response to them. 

Usage of the sequence representation of violations attacking actions in the form of a graph and developed 

in the framework dissertation of research algorithm of its formation allowed to develop a model for 

assessing the level of security. The model for assessing the level of computer networks security covers a 

variety of different indicators and rules of defence (formulas) used to calculate them. The peculiarity of this 

model is to combine the Common Vulnerability Scoring System approach (to calculate the criticality of the 

attacking action) and the Facilitated Risk Analysis and Evaluation Process Risk Analysis method, which 

provided an opportunity to calculate the integral value of the "Network Security Level". We developed a 

method to analyse the security of computer networks at the stages of design and exploitation which allows 

significantly reduce the time to analyze the security of computer networks. In this cace a usage of the 

proposed methodology will allow an administrator (or designer) to conduct a security analysis, identify 

vulnerabilities in the software and hardware that was used, and identify "bottlenecks" in the security of the 

network, varying the different parameters that characterize the offender. The efficiency to apply a method 

of analyzing the security for computer networks at the design and operation stages is defined as an ability 

to provide timely and reasonable information about the security of a computer network. The criterion of 

efficiency is the fulfillment of requirements according to the indicators of the main properties of efficiency 

(timeliness, validity, resource consumption). 

Keywords: computer networks, information security, security policy rules. 

 
 

  



169 

 

ПЕДАГОГІКА ТА ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ 

 

УДК 37.013.46                                                       д.пед.н., доц. Артемов В.Ю. (НА СБУ) 

 к.т.н., с.н.с. Литвиненко Н.І. (ВІКНУ) 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 
У сучасному світі частина загальних даних стає чутливою стосовно прав та свобод людини 

і громадянина, суспільства та безпеки держави. Певна частина чутливих персональних даних 

підлягає класифікації та їхній захист здійснюється у відповідності із законодавством у сфері 

захисту інформації з обмеженим доступом. Захист персональних даних – найважливіша задача 

сучасної України на шляху становлення інформаційного суспільства. Захист таких даних 

потребує все більше кваліфікованих спеціалістів. Підготовка спеціалістів для захисту таких 

даних являє собою педагогічну проблему. 

В даній статті розкрито особливості формування професійної компетентності, 

педагогічних умов та моделі підготовки спеціалістів для захисту персональних даних, а також 

формування деонтологічно орієнтованого мислення недостатньо ввести в програму підготовки 

спеціалістів по захисту персональних даних курсу деонтології як розділу етики. Визначено, що 

деонтологія для спеціалістів для захисту персональних даних повинна охоплювати всі аудиторні 

та позааудиторні заняття. Той, хто навчається повинен вивчати конкретний предмет, вчиняти 

певним чином, він повинен усвідомлювати як виконання свого професійного та громадянського 

обов’язку. Педагогічна модель окрім змістовної частини повинна мати діяльнісну складову, що 

дозволяє уявити формування компетентності як послідовність певних кроків. У відповідності із 

моделлю, що пропонується деонтологічні принципи охоплюють усі дисципліни. Заклад вищої 

освіти, де готують спеціалістів для захисту персональних даних не перериває зв’язок зі своїми 

випускниками, допомагаючи їм у професійній адаптації та професійному становленні у формі, 

наприклад, додаткового обладнання, бере учать також у періодичній сертифікації фахівців свого 

профілю, за результатами якого вносить зміни в контент, методи його формування та 

практичної реалізації.  

Ключові слова: захист персональних даних, професійна компетентність, педагогічні умови, 

педагогічна модель, деонтологія, деонтологічні принципи. 

 

Постановка задачі. Захист персональних даних – найважливіша задача сучасної 

України на шляху становлення інформаційного суспільства. Існують різні види загроз та різні 

способи захисту від них. Найбільш актуальна проблема – захист персональних даних від 

несанкціонованого доступу. В сучасному світі частина загальних даних стає чутливою 

стосовно прав та свобод людини і громадянина, суспільства та безпеки держави. Певна 

частина чутливих персональних даних підлягає класифікації та їхній захист здійснюється у 

відповідності із законодавством у сфері захисту інформації з обмеженим доступом, 

галузевими та відомчими нормами. Широка область загальної персональної інформації 

належить до некласифікованих, але чутливих даних. В умовах глобалізації ця предметна 

область даних постійно розширюється. Захист таких даних потребує все більше 

кваліфікованих спеціалістів. Підготовка спеціалістів для захисту таких даних являє собою 

педагогічну проблему. 

Сутність проблеми полягає в тому, що спеціалісти для захисту таких даних, окрім 

глибоких технічних знань, повинні володіти високими моральними якостями. Зокрема, більшу 

увагу питанням соціальної відповідальності та морального обов’язку приділяється у 

нормативному документі Євросоюзу - General Data Protection Regulation (GDPR), прийнятому 

у ЄС у 2016 році [1]. 
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Мета статті полягає в розв’язанні проблеми формування професійної компетентності 

фахівців, які працюють у сфері захисту персональних даних. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на значну кількість праць, 

присвячених проблемам формування професійної компетентності фахівців, які працюють в 

інформаційній сфері (Болотникова І.В. [3], Кравченко С.О. [4], Луговий В.І. [5], Завацька Н.Є., 

Сербін Ю.В., Бохонкова Ю.О. [6], Дубасенюк О.А. [8], Максимов Л.В.[9], Кучай О.В. [11], 

Болотов В.А., Сериков В.В. [12] та ін.), у вітчизняній педагогічній науці загалом все ще не 

вистачає досліджень, у яких було б ґрунтовно розглянуто питання формування професійної 

компетентності фахівців, які працюють саме у сфері захисту персональних даних. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ключовими поняттями проблеми 

підготовки спеціалістів у цій сфері є професійна компетентність, педагогічні умови та 

педагогічна модель. 

Що стосується компетентності, то стосовно її сутності довгий час велася дискусія в 

наукових колах. Не дивлячись на те, що в Україні прийнятий закон “Про вищу освіту”, у якому 

чітко дано визначення компетентності [2], ця дискусія продовжується. Серед останніх 

публікацій слід відзначити роботи українських дослідників Болотникової І.В. [3] та Кравченко 

С.О. [4]. Проте й і в даних публікаціях основний наголос робиться на когнітивній складовій, а 

моральна складова лишається начебто у тіні. 

Педагогічні умови в освітньому суспільстві в останніх наукових публікаціях 

сприймається або як обставини процесу навчання, або як сукупність заходів, спрямованих на 

підвищення ефективності педагогічної діяльності, або як відображення можливостей 

освітнього середовища. Слід відзначити, що цей термін знаходить застосування в основному 

на пострадянському освітньому просторі. Серед останніх публікацій виокремлюються роботи 

Лугового В.І. [5] та Завацької Н.Є. [6] . Натомість робіт, безпосередньо пов’язаних із 

формуванням педагогічних умов підготовки спеціалістів у сфері захисту персональних даних, 

у доступній літературі виявити не вдалося. 

Педагогічна модель є потужним інструментом для проблемно-орієнтованого, 

когнітивного, ситуативного та заснованого на застосуванні комп’ютерів навчання. 

Педагогічна модель може сприйматися як зразок або як інструкція для навчання [7]. Питанням 

побудови та застосування педагогічної моделі присвячена об’ємна бібліографія [8], в якій 

відображена база для побудови педагогічної моделі підготовки спеціалістів для захисту даних. 

На жаль, більшість наведених там моделей орієнтовані на отримання знань у сфері 

організаційно-правового, технічного, криптографічного захисту інформації, втім 

неформуванням морального обличчя спеціаліста. 

В результаті слід відзначити, що не дивлячись на наявність достатньо глибоких 

досліджень у частині професійної компетентності, педагогічних умов та педагогічних 

моделей, безпосередньо для вирішення актуальної останнім часом проблеми формування 

професійної компетентності спеціалістів у сфері захисту персональних даних достатніх 

науково-теоретичних підстав та практичних рекомендацій все ще недостатньо. 

У відповідності із Законом України “Про вищу освіту” (Ст.1 п.13) компетентність являє 

собою динамічну комбінацію компонент: знань, вмінь і практичних навичок, а також способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей 

[2]. В результаті проведених досліджень було виявлено, що стосовно системи підготовки 

спеціалістів у сфері захисту персональних даних другу компоненту компетентності – 

світоглядну – слід доповнити і, окрім того, необхідно для сфери захисту персональних даних 

ввести третю компоненту – особистісну. 

Специфіка захисту персональних даних потребує від осіб, які працюють у цій сфері, 

сприйняття ними своїх професійних обов’язків як виконання високого морального обов’язку. 

Лишаючись наодинці зі своїми обов’язками, ризиками та загрозами, і, не маючи за плечима 

жорсткого контролера, такі особи повинні керуватися виключно вимогами професійного та 

громадянського обов’язку. Теоретичною основою формування такого ставлення до професії є 

деонтологія – вчення щодо проблем моральності. На практиці деонтології зазвичай 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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протиставляють утилітаризм [9]. Утилітаризм підказує, що можна в тих або інших умовах 

вчинити, а деонтологія – що не можна робити за жодних умов. Слід відзначити, що 

деонтологія вже проникла в сферу захисту персональних даних. Про це свідчить прийняття 

деонтологічної хартії провідної французької компанії, яка працює у сфері захисту 

персональних даних AFCDP [10]. Згідно правилам компанії кожен співробітник зобов’язаний 

пройти сертифікацію та підписати деонтологічну хартію. 

Що стосується останньої – особистісної – складової компетентності, то вона, як стає 

очевидним із результатів проведених досліджень, повинна передбачати наявність гнучкості, 

креативності і, в той же час, стійкості, витримки, дисципліни від спеціаліста, якій працює у 

сфері захисту персональних даних. 

Педагогічні умови, на нашу думку, являють собою умови, які, з одного боку, 

забезпечують формування компетентності, а з іншого – досягаються педагогічними засобами. 

Педагогічні умови неможна заміщати педагогічними цілями, як це часто зустрічається у 

педагогічних наукових публікація [11]. В нашому розумінні, важливою педагогічною умовою 

формування професійної компетентності спеціалістів, які працюють у сфері захисту 

персональних даних, є створення спеціальної атмосфери; назвемо її деонтологічною 

правосвідомістю, заснованої на деонтологічно-орієнтованому мисленні, за яким здійснюється 

усвідомлення професіоналом свого обов’язку, коли відбувається відображення об’єктивних 

обов’язків у ідеях, почуттях, переконаннях, у внутрішніх мотивах, що забезпечує стійку 

професійну поведінку. 

На нашу думку, для формування деонтологічно-орієнтованого мислення недостатньо 

ввести у програму підготовки спеціалістів по захисту даних курсу деонтології як розділу 

етики. В нашому розумінні деонтологія для цієї категорії спеціалістів повинна пронизувати по 

можливості всі аудиторні та позааудиторні заняття. Той, хто навчається повинен розуміти, що 

вивчення та опановування конкретного предмету, він повинен усвідомлювати як виконання 

свого професійного та громадянського обов’язку. 

Трете ключове поняття – педагогічна модель. Більшість відомих педагогічних моделей 

мають змістовний характер, являють собою певний взірець, який слугує для сприйняття ідей 

її розробника. В більшості такі ідеї характеризуються статичною природою, навіть, якщо в них 

показані етапи розвитку педагогічної моделі. Метою таких моделей є відобразити контекст та 

методи його побудови [12]. В нашому розумінні педагогічна модель формування професійної 

компетентності персоналу, який працює у сфері захисту персональних даних, окрім змістовної 

частини повинна мати діяльнісну складову, що дозволяє показати формування компетентності 

як послідовність певних кроків. 

Модель, що пропонується на першому етапі, передбачає формування деонтологічно-

орієнтованого мислення та деонтологічного середовища в освітньому просторі та 

професійного середовища. Цей етап передбачає проведення семінарів та тренінгів із керівним 

персоналом та науково-педагогічним складом. Наступний етап – конструювання освітнього 

контенту в навчальному середовищі. Модель передбачає формування освітнього контенту на 

підставі ціннісних, в тому числі, деонтологічних, принципів, а також із урахуванням бази 

технологічних та наукових знань. На підставі сформованого контенту створюються навчальні 

плани та програми. Далі – реалізація контенту у формі аудиторних та позааудиторних занять. 

Вони впроваджуються в життя на основі принципів інтеграції процесів навчання та виховання. 

Формування деонтологічної складової компетентності не зводиться до викладання окремого 

курсу. 

Згідно моделі, що пропонується, деонтологічні принципи пронизують всі дисципліни. 

Заклад вищої освіти не перериває зв’язки зі своїми випускниками, допомагаючи їм у 

професійній адаптації та професійному становленні у формі, наприклад, дистанційного 

навчання. Заклад вищої освіти також бере участь у періодичній сертифікації спеціалістів свого 

профілю, за результатами якого вносить зміни в контент, методи його формування та 

практичної реалізації. При цьому превага надається активним та інтерактивним методам. 
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Висновки. Захист даних є актуальним завданням сучасності, що потребує постійного 

вдосконалення професійної компетентності персоналу, який працює у сфері захисту 

персональних даних. У зв’язку із цим проблема формування професійної компетентності 

спеціалістів для визначення її педагогічних умов та моделі підготовки виходять на перший 

план. Сучасна специфіка захисту персональних даних потребує сприйняття такими фахівцями 

своїх професійних обов’язків як виконання високого морального обов’язку. І тому модель, яка 

нами пропонується, передбачає формування деонтологічно-спрямованого мислення та 

деонтологічного середовища в освітньому просторі та професійному середовищі. 

Результати дослідження дають підстави запропонувати такі подальші напрями: 

– організаційно-методичний: рекомендувати закладам вищої освіти, які здійснюють 

підготовку фахівців у сфері захисту даних, провести якісний аналіз змісту освітнього процесу 

щодо застосування в ньому запропонованих науково-теоретичних засад та організаційно-

методичної системи у формуванні деонтологічної компетентності фахівців, які у сфері захисту 

персональних даних; 

– організаційно-адміністративний: розробити разом з відповідними державними 

установами програму підготовки та перепідготовки фахівців у сфері захисту персональних 

даних і порядок отримання сертифікату, який надає право фахівцеві на подальшу професійну 

діяльність, як це здійснюється в світовій практиці відповідно до міжнародних стандартів; 

–  практичний: рекомендувати закладам вищої освіти, які готують фахівця, який працює 

у сфері захисту персональних даних, особливу увагу приділяти сприйняттю їхніми 

випускниками своїх професійних обов’язків як виконання високого морального обов’язку, 

формуванню деонтологічного середовища в освітньому просторі та професійного середовища, 

а також моделі деонтологічно-орієнтованого мислення. 
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д.пед.н., доц. Артемов В.Ю., к.т.н., с.н.с. Литвиненко Н.И. 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

В современном мире часть общих данных становится чувствительной по правам и 

свободам человека и гражданина, общества и безопасности государства. Определенная часть 

чувствительных персональных данных подлежит классификации, и их защита осуществляется 

в соответствии с законодательством в сфере защиты информации с ограниченным доступом. 

Защита персональных данных - важнейшая задача современной Украины на пути становления 

информационного общества. Защита таких данных требует все больше квалифицированных 

специалистов. Подготовка специалистов для защиты таких данных представляет собой 

педагогическую проблему. В данной статье раскрыты особенности формирования 

профессиональной компетентности, педагогических условий и модели подготовки специалистов 

для защиты персональных данных, а также формирования деонтологических ориенттованного 

мышления недостаточно ввести в программу подготовки специалистов по защите персональных 

данных курса деонтологии как раздела этики. Определено, что деонтология для специалистов для 

защиты персональнальних данных должна охватывать все аудиторные и внеаудиторные 

занятия. Тот, кто учится должен изучать конкретный предмет, совершать определенным 

образом, он должен осознавать, как выполнение своего профессионального и гражданского долга. 

Педагогическая модель кроме содержательной части должна иметь деятельностную 

составляющую, что позволяет представить формирование компетентности как 
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последовательность определенных шагов. В соответствии с моделью, предлагается 

деонтологические принципы охватывают все дисциплины. Учреждение высшего образования, где 

готовят специалистов для защиты персональных данных не прерывает связь со своими 

выпускниками, помогая им в профессиональной адаптации и профессиональном становлении в 

форме, например, дополнительного оборудования, принимает участие также в периодической 

сертификации специалистов своего профиля, по результатам которого вносит изменения в 

контент, методы его формирования и практической реализации. 

Ключевые слова: защита персональных данных, профессиональная компетентность, 

педагогические условия, педагогическая модель, деонтология, деонтологические принципы. 

 

Ph.D. Artemov V.U., Ph.D. Lytvynenko N.I. 

THE TOPICAL PROBLEMS OF THE PROFESSIONAL COMPETENCY FORMATION OF THE 

FACTORS WHO WORK IN THE PERSONAL DATA PROTECTION 

 

In the modern world, the part of the general data becomes sensitive in relation to the people's and 

citizen's, society rights and freedoms, the security of the state. A part of the sensitive personal data is subject 

to classification and their protection is carried out in according to the legislation on the protection of 

restricted access information. The protection of the personal data - the most important task of modern 

Ukraine on the way of the information society formation. The protection of such data requires more and 

more skilled professionals. The training specialists to protect such data is a pedagogical problem. In the 

article the features of the professional competence formation, the pedagogical conditions and the model of 

the training specialists for the personal data protection, as well as the formation of deontologically oriented 

thinking are not sufficiently introduced into the training program for specialists in the personal data 

protection of the deontology course as a section of ethics. It has been determined that deontology for the 

specialists to protect personal data should cover all classroom and non-teaching sessions. Anyone who 

learns to study a particular subject, to do it in a certain way, he must be aware of the fulfillment of his 

professional and civic duty. The pedagogical model, besides the content part, should have an active 

component, which allows to imagine the formation of competence as a sequence of certain steps. In 

accordance with the model, the proposed deontological principles cover all disciplines. The institution of 

the higher education, which prepares specialists for the protection of the personal data, does not interrupt 

communication with its graduates, helping them in professional adaptation and professional development 

in the form of, for example, additional equipment, also attends periodic certification of the specialists of 

their profile, which results in making changes in the content, methods of its formation and practical 

implementation. 

Keywords: the protection of personal data, the professional competence, the pedagogical conditions, 

the pedagogical model, the deontology, the deontological principles. 
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ПРЕСТИЖ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У ФІНЛЯНДІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 
 

У статті розглянуто досвід формування ціннісних орієнтирів і громадянської 

самосвідомості у населення та військовослужбовців Фінляндії, країні, яка здобула та захистила 

від збройної агресії свою незалежність у XX столітті. Проаналізована діяльність органів 

державної влади Фінляндії з питань підвищення престижу військової служби, відновлення та 

впровадження у збройних силах національно-історичних та військових традицій. Розкривається 

структура збройних сил Фінляндії і військово-політичного керівництва, завдання збройним силам 

Фінляндії; пріоритетні напрями військового будівництва; шляхи розвитку армії відповідно до 

Програми реформування збройних сил країни; завдання, пов’язані з наданням допомоги цивільним 

органам влади при ліквідації надзвичайних ситуацій, участю в багатонаціональних операціях за 

межами своєї території, розвитком військової співпраці з іншими країнами. Розглянута 

різностороння політична та економічна співпраця, а також культурно-гуманітарне 

співробітництво України та Фінляндії, міжнародні зв’язки з НАТО. Детально розкритий порядок 

комплектування армії, який здійснюється відповідно до закону про загальний військовий обов’язок 

та шляхом набору військовослужбовців за контрактом; терміни проходження військової служби, 

професійна підготовка військовослужбовців і резервістів, організація виховної роботи і відпочинку 

особового склад, виконання розпорядку дня, матеріального забезпечення військ. Вважається 

необхідним у виховній роботі з військовослужбовцями враховувати особливості фінського 

національного характеру, фінської культури, дотримання мовного етикету, повага до традицій і 

звичаїв старших поколінь. Важливе значення надається пропаганді військової служби та 

військовій професійній орієнтації молоді країни. Одним із головних завдань військового 

керівництва визначається організація тилового забезпечення та аутсорсінгу з тилових питань. 

Новим для України є досвід розвитку добровольчої національної оборони у Фінляндії, мета якої 

полягає в максимальному використанні ресурсів всього суспільства, особливо цивільних 

громадських організацій, в інтересах підвищення рівня обороноздатності держави. 

Ключові слова: престиж військової служби,збройні сили, традиції.  

 
Постановка проблеми. Зарубіжний досвід формування ціннісних орієнтирів і 

громадянської самосвідомості, престижу військової служби у країнах світу актуальний для 

України, насамперед тому, він сприяє зміцненню збройних сил, безпеки країни, авторитету 

держави. Від нього залежать моральний дух і бойова готовність, правопорядок, військова 

дисципліна і морально-психологічний стан військових колективів. Від престижу, 

привабливості військової служби залежить кількість добровольців, які бажають служити за 

контрактом в збройних силах. Він також обумовлює формування у населення готовності 

виступити на захист Батьківщини у разі нападу агресора. Історичний досвід переконливо 

показує, що від ставлення до збройних сил усіх верств суспільства багато в чому залежить 

морально-психологічний стан особового складу, відповідно, і боєготовність військ (сил), 

ефективність виконання ними завдань у мирний і воєнний час. Розвиток війська потребує 

використання досвіду інших держав для формування сучасних Збройних Сил та інших 

військових формувань України, забезпечення національної безпеки і оборони. Фінляндія 

рішуче підтримує і продовжить підтримувати Україну на міжнародному рівні в питаннях 

подовження санкцій проти РФ та євроінтеграції нашої країни. Фінляндія однією із перших 

ратифікувала Угоду про асоціацію України з ЄС, продовжує надавати суттєву гуманітарну 

допомогу. Обговорюються можливості залучення до стабілізації обстановки на  сході України 

миротворчої Місії ООН та ймовірності участі в ній скандинавських військовослужбовців. 

Виникає потреба щодо вивчення досвіду Фінляндії з питань підвищення престижу військової 

служби, відновлення та впровадження у Збройних Силах України національно-історичних та 

військових традицій. Для створення системи військово-патріотичного виховання у 

суспільстві, яка спрямовується на формування національної гідності, духовно-моральних 

цінностей захисника України, пропаганду військових і культурних традицій українського 

народу, може бути корисним досвід військового будівництва Фінляндії. Країна пройшла 
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важкий шлях до набуття реальної незалежності. Причому в більшості випадків їй доводилося 

відстоювати свій суверенітет самостійно, без надійних союзників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою вивчення та впровадження 

досвіду військового будівництва та підвищення престижу військової служби в європейських 

державах, зокрема у Фінляндії, з огляду на її високу науково-практичну значущість, 

займається ряд як зарубіжних науковців та дослідників (Эрве-Базен К., Мейнандер Х., Стубб 

А., Юссила О, Хентиль С., Ю. Невакиви Ю.), так і вітчизняних (Голубев А., Салахан С., 

СавченкоТ.). 

Метою статті є розгляд досвіду формування ціннісних орієнтирів і громадянської 

самосвідомості у населення та військовослужбовців Фінляндії, престижу військової служби в 

цій країні та використання її досвіду в суспільстві та Збройних Силах України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Збройним силам будь-якої країни властиво 

періодично проходити через реформування. У зв’язку із цим у грудні 2012 року уряд Фінляндії 

опублікував оновлений документ про ключові завдання політики оборони й безпеки, суть яких 

полягає у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності країни, а також у захисті 

основних цінностей: безпеки населення і добробуту фінського суспільства. У документі 

зазначається, що до 2015 року загальна чисельність збройних сил Фінляндії становитиме 

близько 230 тис. осіб. При цьому за рахунок скорочення особового складу збільшиться 

ефективність військ і систем озброєння, буде створена нова структура, покликана сприяти 

зміцненню місцевої самооборони. В документі підкреслюється, що для Фінляндії важливо 

зберегти стабільність і безпеку в Європі. За оцінкою фінського уряду, розширення ЄС, активна 

політика добросусідства і прагнення до європейської співпраці є істотним внеском у зміцнення 

безпеки на континенті, а розвиток Європейського Союзу і посилення його ролі у кризовому 

управлінні затверджують його як глобального гравця. 

Держава дотримується трьох основних принципів політики безпеки й оборони: 

проведення політики неприєднання, комплектування збройних сил на основі загального 

військового обов’язку й оборона усієї території країни. 

Збройні сили Фінляндії (у деяких джерелах їх також називають силами оборони) 

становлять сухопутні війська, військово-повітряні і військово-морські сили. Верховним 

головнокомандувачем збройних сил є президент, який здійснює керівництво ними через 

міністра оборони і головнокомандувача збройних сил. При цьому міністр оборони (у фінів це 

традиційно цивільна особа) відповідає за загальний стан і планування будівництва збройних 

сил, а також за забезпечення їхнього фінансування і закупівлю озброєння і військової техніки. 

Своєю чергою, головнокомандувач збройних сил несе відповідальність за бойову і 

мобілізаційну готовність, реалізацію планів будівництва збройних сил і управління військами 

(силами) при виконанні ними завдань за призначенням. З адміністративних і бюджетно-

фінансових питань він підпорядкований міністру оборони, тоді як з питань бойової готовності, 

а також планування і власне застосування збройних сил – президенту. 

У військово-адміністративному відношенні територія Фінляндії розподілена на зони 

відповідальності чотирьох військових губерній, трьох авіаційних і двох військово-морських 

командувань. Комплектування збройних сил здійснюється відповідно до закону про загальний 

військовий обов’язок і шляхом набору військовослужбовців за контрактом. Новобранців 

призивають після досягнення ними 19 років. Тривалість строкової служби рядового складу 

визначається їхньою військовою спеціальністю і становить шість, дев’ять або дванадцять 

місяців. 

На сьогодні розвиток збройних сил Фінляндії здійснюється відповідно до Програми 

реформування збройних сил країни. У документі на основі аналізу міжнародного стану 

визначені можливі загрози безпеці Фінляндії, а також сформульовані завдання збройним 

силам і пріоритетні напрями військового будівництва. На цьому етапі перелік загроз 

національній безпеці країни істотно розширився і разом з «традиційними» серед найбільш 

небезпечних розглядаються: «агресивна» економічна політика інших країн, діяльність 

терористичних і злочинних угруповань, незаконна міграція, порушення постачань 

https://www.yakaboo.ua/author/view/Klod_Jerve_Bazen/
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енергоресурсів, кіберзлочинність, природні і техногенні катастрофи. Відповідно, на збройні 

сили Фінляндії додатково покладаються дещо нові завдання, пов’язані з наданням допомоги 

цивільним органам влади при ліквідації надзвичайних ситуацій, участю в багатонаціональних 

операціях за межами своєї території, розвитком військової співпраці з іншими країнами. 

Як відомо, у трьох війнах, які Фінляндія вела з Росією/СРСР, вона зазнала поразки. Але, 

незважаючи на непорівнянність ресурсів і військових можливостей супротивників, фінська 

армія виявилася дуже міцним горішком, зажадавши від Радянської Армії максимального 

напруження сил для перемоги. Втративши території разом з мрією про "Велику Фінляндію", 

зазнавши важких втрат, країна проте зберегла незалежність.  

Після закінчення війни національні пріоритети країни не дозволяли великих витрат на 

розвиток збройних сил. Під час "холодної війни" Фінляндія строго дотримувалася миролюбної 

політики нейтралітету, добросусідства і взаємовигідного економічного співробітництва з 

СРСР. Політичний клімат країни не допускав і донині не допускає відкритих проявів 

реваншизму і мілітаризму. До того ж Паризький мирний договір 1947 обмежив розміри 

оборонних сил Фінляндії до мінімальних потреб оборони. 

Фінляндія займає 87-е місце в світі за чисельністю армії в мирний час, але при цьому 

стоїть на 49-му місці за співвідношенням кількості солдатів на 1000 жителів, обганяючи за 

цим показником США, Францію та Німеччину. Близько 1200 військовослужбовців за 

кордоном (міжнародні місії НАТО та ООН), включаючи Афганістан, Косово, Боснію і Чад.  

Цікавим для України є порядок комплектування армії та терміни проходження військової 

служби у Фінляндії. 

«Збройні сили комплектуються на основі закону про військову повинність, призовний 

вік - від 18 до 30 років, термін дійсної служби - 6, 9 та 12 місяців, - в залежності від військового 

фаху. Є можливість пройти замість військової служби альтернативну, громадянську, але число 

"альтернативників" невелике - престиж військової служби в Фінляндії традиційно високий. 

Незважаючи на традиційну повоєнну миролюбність і нейтралітет країни, армія Фінляндії має 

в Європі високий рейтинг - ще з часів "Зимової війни", коли їй вдалося самотужки протистояти 

першій військовій державі світу. Причому потрібно відзначити: фіни успішно оборонялися (а 

в 1941 році і наступали), маючи далеко не найсучасніше озброєння. Усім відомий "коктейль 

Молотова" - винахід саме фінів, його називали "наша відповідь Молотову" [1].  

"Сьогодні Збройні Сили Фінляндії комплектуються змішаним способом. Частка 

професійних військовослужбовців і громадян, що проходять військову службу за призовом, 

становить відповідно 55 і 45%. У мирний час чисельність сил оборони Фінляндії, в якій 

близько 5,5 млн населення, становить 20 тисяч осіб, включаючи 7 тисяч цивільних службовців. 

При цьому Сили оборони Фінляндії на воєнний час становлять понад 400 тисяч. А розгортання 

угруповання воєнного часу має відбутися протягом 72 годин. У стані постійної боєготовності 

знаходяться тільки ВПС і деякі підрозділи ВМС. У Сухопутних військах немає жодного 

з’єднання або частини за штатами воєнного часу. Вони знаходяться в навчальних центрах. 

Їхнім завданням є підготовка призовників і резервістів, а також забезпечення мобілізаційного 

розгортання, на що з боку керівництва держави звертається особлива увага. Перехід на 

контрактну армію не розглядається, поки Фінляндія зберігає нейтральний статус, 

неодноразово заявляли у військовому відомстві цієї країни. Термін служби – до року. А, 

наприклад, професійні спортсмени або студенти спортивних шкіл проходять військовий курс 

лише за 66 днів. Проте останнім часом військові виступають за скасування різноманітних 

відстрочок. За бажання у фінській армії можуть служити і дівчата. Крім безпосередньої 

служби в Силах оборони, в державі також активно розвивається добровольча національна 

оборона. Її мета полягає в максимальному використанні ресурсів всього суспільства, особливо 

цивільних громадських організацій, в інтересах підвищення рівня обороноздатності держави. 

За даний напрямок відповідає Міністерство оборони Фінляндії" [2].  

Заслуговує на увагу досвід Фінляндії в питаннях політики оборони й безпеки Фінляндії 

щодо організації тилового забезпечення війська. Державна програму розвитку Збройних Сил 

України на період до 2020 року, яку затверджено Указом Президента України № 73/2017 від 
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22.03.2017 р, в прямій постановці не ставить пріоритетним питання утримання особового 

складу. Навпаки, документ про ключові завдання політики оборони й безпеки Фінляндії одним 

із головних завдань визначає тилове забезпечення та аутсорсінг з тилових питань. " Цивільні 

компанії тут не лише постачають у гарнізон продовольство і однострої. Їхні представники 

працюють на складах, тож можуть у будь-який час, наприклад, замінити солдатові постільну 

білизну. Вони ж формують сухпайки для забезпечення дій у полі. Причому є 12 варіантів 

такого забезпечення, – навіть для солдатів-вегетаріанців, тих, хто має алергію на окремі 

продукти, потребує посиленого пайка або навпаки – малокалорійного раціону" [3].  

«У казармах – винятковий порядок і чистота, в їдальнях – вибір за принципом 

«шведського столу», обов’язкова наявність овочів. Під час медичних обстежень харчування в 

армії було вирішено включити в меню більше овочів і легкої їжі у зв’язку з тим, що у солдатів 

спостерігаються надлишки ваги, що, природно, призводить у молодих людей до підвищення 

цукру і холестерину в крові. Спільний проект армії та охорони здоров’я Фінляндії буде ставити 

своєю метою - зниження ваги військовослужбовців. Передбачаються також теоретичні 

заняття, в ході яких солдатів навчатимуть правильно харчуватися і не тільки в період служби, 

але й потім, за анкетами, які будуть видані кожному хто відслужив, контролюватимуть їх вагу. 

Турбота про вагу солдат - турбота про армію та її бойової готовності, за останні роки 

призовники стали важити майже на 4 кг більше, ніж повинні. Було опитано понад тисячі 

військовослужбовців і, як виявилося, багато з них воліють їсти їжу швидкого приготування - 

все це і призводить до ожиріння і, як наслідок, – до діабету. Який же солдат з цим 

захворюванням?  

Особлива увага в армії Фінляндії приділяється вихованню на історичних військових 

традиціях із врахуванням національного менталітету, професійної підготовці 

військовослужбовців і резервістів. Розпорядок дня визначений таким чином, щоб було зручно 

не тільки для командирів, але і для кожного солдата. Важливими є питання пропаганди 

військової служби та військова професійна орієнтація молоді. Багато робиться для мотивації 

проходження військової служби.  

"На загальну думку, головним достоїнством фінської армії є її солдат, – тип стійкого, 

витривалого воїна, що вміє тактично грамотно діяти в умовах північного театру військових 

дій, патріотичного і дисциплінованого, хоча й "індивідуаліста", – відображає національні 

особливості і ментальність фінів. Помилково бачити у фінських солдатів лише "лижників-

диверсантів часів зимової війни": країна, 30 відсотків громадян якої мають вищу освіту, готує 

і добре технічно підготовлених солдатів.  

Традиційно велика увага приділяється підготовці та професійному вдосконаленню 

офіцерського корпусу, зокрема офіцерів резерву - кістяка армії військового часу. Тут немає 

місця формалізму - до цього, як і до багато чого іншого, у Фінляндії підходять дуже ґрунтовно. 

Так, випускники університету Гельсінкі під час літніх військових зборів перед іспитом на чин 

офіцера резерву здійснюють 700-кілометровий марш-похід з Рованіємі в Гельсінкі - з усіма 

маневрами, стрільбами, біваками і форсуванням водних перешкод. На відміну від України, 

офіцерський корпус Фінляндії зберігає стабільність, традиції, наступність, стаж і досвід 

командування на всіх рівнях.  

Також традиційний для Фінляндії високий ступінь громадської участі в обороні країни, 

– ще з часів "шюцкора", який представляв в 20-30-ті роки щось середнє між національною 

гвардією, армією резерву, добровільним оборонно-спортивним товариством і політичною 

організацією правого спрямування. За останніми опитуваннями троє з чотирьох фінів готові 

захищати Суомі зі зброєю в руках (щоправда, не всі впевнені в позитивному кінцевому 

результаті). У країні за підтримки Ради оборони і Військового союзу Вітчизни ефективно діє 

велика кількість організацій резервістів, військово-спортивних, жіночих та ветеранських 

спілок, гарнізонів та навчально-тренувальних таборів, де громадяни отримують і 

вдосконалюють свою військову підготовку і вчаться діяти в умовах надзвичайних ситуацій. 

Традиції жіночої допоміжної організації "Лотта Сверд" продовжують 8000 "військових 

сестер". Цікавий факт: коли уряд вирішив скоротити асигнування на військові оркестри в 
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губерніях, населення дружно запротестувало. В Силах самооборони Фінляндії служать понад 

5 тисяч жінок. Військові фахівці високо оцінюють і мобілізаційну готовність армії Фінляндії.   

Військовозобов’язаними у фінській армії є всі здорові чоловіки віком від 18-60 років. 

Жінки можуть теж служити у фінській армії, якщо вони здорові і мають бажання послужити. 

Якщо поважна причина (наприклад, віросповідання) не дозволяє проходити службу в 

звичайному порядку, то юнаки йдуть на цивільну (альтернативну) службу, яка зазвичай 

проходить у лікарнях, будинках престарілих, в різних соціальних службах, де вони працюють 

повний робочий день, і терміни такої служби збільшуються і складають близько 400 днів. Тоді, 

як у звичайному порядку, – 12 місяців, а то й менше – 180 днів.  Особливо восени перед 

призовом в армію по телебаченню в Фінляндії демонструють передачі про будні фінської 

армії. Будні як будні. Стройова підготовка, життя в польових умовах, теоретична підготовка, 

підготовка до виживання за найбільш неймовірних військових можливих обставин.  Фінська 

армія добре оснащена - озброєння найсучасніше, воно достатнє для того, щоб охороняти 

кордони своєї країни, для відбиття військової агресії (вони знають, що це таке), звичайно ж, 

чоловіча частина населення і повинна вміти стріляти, бути фізично здоровою і сильною, вміти 

підкорятися, в даному випадку, офіцерам, перебувати в суто чоловічому колективі. Дідівщина 

у фінській армії виключена повністю. Офіцери справедливі і суворі, але приниження гідності 

людини в особі солдата відсутня. Все досить коректно і строго, але немає нестатутних 

відносин. Якщо є хоч найменший натяк на це, завжди є до кого звернутися: для контролю за 

відносинами в армії наймається спеціальна людина. Роль матерів, що пестять своїх синів, у 

Фінляндії зводиться тільки присутністю на святі присяги, якщо вони це побажають. І все. 

Комітети солдатських матерів для фінів - протиприродне явище, коли мова йде про виховання 

чоловіків. У Фінляндії хворих людей в армію не призивають, додаткова медична комісія, коли 

солдат вже в армії, виключає тих, у кого виявлені захворювання. Нестійка психіка – одна з 

найпоширеніших причин, коли юнак звільняється від служби на підставі медичних тестів і 

медичних обстежень. Молоді люди, що схильні до депресій, не служать у фінській армії. 

Звільняються від призову та студенти, поки не закінчать навчання. 

Останнім часом стали тимчасово звільняти від служби юнаків, залежних від Інтернету. 

Фінські лікарі вважають це теж захворюванням, і відсутність Інтернету, якому юнаки 

присвячували дні, може бути стресом для них під час служби. У Фінляндії є і противники 

такого відтермінування, які вважають, що потрібно приводити до ладу мізки завзятих 

комп’ютерників. Питання спірне, але факт залишається фактом - такі хлопці були відправлені 

додому, їм дали відстрочку на певний час. За медичними показаннями у Фінляндії майже 10% 

юнаків отримали білий квиток. Випадки «укосу» від армії у Фінляндії вкрай рідкісні. У 

фінському суспільстві якось навіть непристойно зізнаватися, що ти не служив в армії. Це 

одразу знижує статус людини. 

Зараховані до фінської армії ведуть досить цікавий спосіб життя. Вони вчаться 

військовому мистецтву, займаються боротьбою, регулярно відвідують басейн, тренажерний 

зал, більярд, користуються Інтернетом, мобільними телефонами, їздять додому на вихідні, 

зустрічаються з друзями – одним словом, нітрохи не випадають з життя. Самі призовники 

цінують армію за те, що тут зближуються люди з різних верств населення, налагоджуються 

дружні зв’язки. Для них армія - це враження, які не забудуться.  

Після служби вони повертаються на своє місце роботи і той, хто відслужив в армії, має 

більшу перевагу при вступі на нове місце роботи. Служба в армії стимулює кар’єрне 

зростання. Багато хто залишається служити в армії, стають молодшими офіцерами, зробивши 

цю службу - справою свого життя. Офіцери підтягнуті та спортивні, освічені й культурні. 

Підйом у фінській армії в 6 ранку. Бійці проходять щоденну підготовку. Правда, все 

тільки з дозволу лікаря. Щоб боєць отримав такий дозвіл, потрібно оцінити фізичні 

можливості його організму: він повинен довго бігати, плавати і т.п. Крім цього 

військовослужбовці проходять і психологічні тести на кмітливість і адекватність. Військових 

навчають абетці Морзе. Але спочатку перевіряють на здатність стати радистом, ступінь 

сприйняття сигналів на слух тощо. Взагалі в армійській підготовці фінських 
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військовослужбовців діє система балів. Чим більше солдат заробив балів, тим більше у нього 

відгулів. Бали нараховуються за більшу кількість віджимань, довшу дистанцію в бігу і так далі.  

Якщо говорити про побут, то все дуже цивілізовано. Годують бійців 3-4 рази на день. Вранці 

до 7:00, вдень до 12:00, ввечері до 17:00 і ще можна після 19:00 сходити на щось на зразок 

вечері.  Спочатку армійці повинні ретельно стежити за порядком, прибирають по 3 рази на 

день, а коли у них виробиться звичка прибирати чисто і швидко, досить буде одного разу. Крім 

того, що службовців відпускають на вихідні додому і дають їм відгули, у них є особливі 

години, коли в 18:00 відпускають з частини, і треба повернутися до 21:00. Бійця можуть 

відпустити залагодити якісь банківські справи або на фестиваль, в якому той повинен, 

наприклад, брати участь. Але збройні сили, перш за все, повинні стояти на варті миру і 

порядку. Навіть в армії в стані миру солдати фінської армії можуть бути сформовані в загони 

швидкого реагування. Фінська армія - сувора і потужна.  

Солдата від простого громадянина відразу ж можна відрізнити за формою, якщо точніше 

– по камуфляжу. До його розробки фінські фахівці інституту дослідження лісу підійшли з 

особливою серйозністю. Були вивчені сотні ландшафтів Фінляндії: гаї, чагарники, діброви. У 

підсумку всі дані звели до трьох кольорів, які і помістили на камуфляж з додаванням 

природних тіней, так званого "кольору чорного вугілля". Цей камуфляж ретельно тестували 

на місцевості, після чого взяли остаточно (до того ж – запатентували). Називається він M05. 

Сніговий M05 – це двоколірний камуфляж на основі лісового. У тестах зарекомендував себе 

відмінно. Силует бійця втрачає чіткість в декількох десятках метрів від спостерігача під час 

снігопаду. Фінська армія - це грізна бойова міць. Фінські стрілки славляться по всьому світу. 

У бою вони неспішні, але зважені і виважені, точні і холоднокровні. Ще в роки громадянської 

війни 1918 року, а потім у 1939, 1941-1945 роках бійці довели свою майстерність. Фінським 

стрільцям був встановлений пам’ятник, який знаходиться в Гельсінкі на території Арсеналу " 

[4].  

Розглядаючи питання впровадження досвіду військового будівництва у Фінляндії, не 

слід допускати сліпого механічного копіювання без врахування національних, історичних, 

економічних та інших особливостей і традицій, що склалися в Збройних Силах України. 

Наряду із позитивним, за повідомленнями засобів масової інформації, у Фінляндії старанно 

приховують факти ігнорування молоддю необхідності пройти армійську службу. 

«Термін служби у фінській армії – 11 місяців. Призовний вік – 18 років. Щоправда, 

студентам на час навчання може бути надана відстрочка. Багато молодих людей зловживають 

цією можливістю і не поспішають отримати диплом, намагаючись по максимуму відстрочити 

службу в армії. Однак віддати свій борг батьківщині їм все одно доводиться, оскільки у цій 

країні підлягають призову чоловіки до 60 років. Тому багато хто вважає, що краще відразу у 

18 років піти служити, ніж переносити військові будні на більш пізній вік, коли треба вже 

займатися кар'єрою і виховувати дітей. І зрозуміло, деякі студенти воліють не зловживати 

відстрочкою і відслужити під час навчання, для чого навчальний заклад зобов'язаний надати 

такому студенту відповідну відпустку. Всі призовники фінської армії, незалежно від віку та 

освіти, проходять службу в армії на рівних умовах. Єдиний виняток - це віросповідання, яке 

не дозволяє брати до рук зброю Такі релігійні юнаки йдуть на цивільну службу, яка зазвичай 

проходить у лікарнях, будинках престарілих або в соціальних центрах, де вони працюють 

повний робочий день. Але, як показує практика, молоді люди після проходження подібної 

альтернативи, піддаються у суспільстві ще більш злісним глузуванням, аніж ті, хто від армії 

взагалі «відкосив».  

А адже, молодь все частіше саботує заклик. Нерідко бувають випадки, коли хлопці йдуть 

на медогляд у п'яному вигляді, ведуть себе неадекватно, демонструють наявність у себе ознак 

нестійкої психіки. Фінські юнаки також обізнані, що осіб, схильних до депресій, а також 

залежних від Інтернету, в армію не беруть. Ці поблажки в правилах для майбутніх призовників 

все частіше йдуть у хід у фінської молоді. Головна причина, чому фінські хлопці не прагнуть 

іти в армію, полягає в тому, що вони не знаходять для себе у військовій службі нічого 
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корисного і цікавого. Деякі навіть вважають, що фінська армія носить лише символічний 

характер і реально не відіграє ніякої ролі у забезпеченні безпеки держави" [5].  

Особливості фінського національного характеру: звичаї і традиції Фінляндії 

проявляються і в армійських умовах. Наприклад, дотримання мовного етикету або ставлення 

до слова, що не завжди враховується у спілкуванні між військовослужбовцями Збройних Сил 

України.  

 "… фіни насторожено ставляться до тих, хто говорить занадто голосно, або занадто 

швидко. Більш того, підвищення голосу вони вважають проявом грубості. Спірні питання фіни 

вирішують за столом переговорів. Якщо під час розмови Ви відводите очі, дивітьсь по 

сторонам - то для фіна це буде явною ознакою Вашого лукавства. Ці традиції вже в крові фінів. 

При спілкуванні з фіном варто пам'ятати й інше правило: «Сміх розумного не чути, а видно». 

Взагалі-то фінська традиція передбачає досить-таки педантично ставлення до слів. 

Переривати іншого - прояв неввічливості і в Фінляндії воно не вітається. Фіни ставляться до 

своїх національних звичаїв куди дбайливіше. Ви ніколи не побачите, щоб фін демонстрував 

неприязнь до фінської культури, або намагався відокремитися від традицій і звичаїв своїх 

предків. Фінам далеко до пунктуальності німців, чиєю національною особливістю ця сама 

пунктуальність давно вже визнана всіма. Проте, запізнення на зустріч може бути сприйнято 

фіном як легковажність, що навряд чи додасть Вам його поваги. Відносини між статями, згідно 

зі звичаями Фінляндії, будуються на підставі рівності і партнерства. Дуже цінують у чоловіках 

ввічливість. Ще одна хороша традиція в Фінляндії - це регулярні заняття спортом, причому 

незалежно від віку і статі займається, так само як і від погодних умов і місця проживання. На 

розвиток масового спорту країна виділяє майже 7% свого бюджету! Найпопулярнішим видом 

спорту, що цілком зрозуміло для північної країни - залишаються лижі. У такому ставленні до 

спорту проявляється і ще один фінський звичай: піклується про своє власне здоров'я і здоров'я 

оточуючих тебе людей. Наприклад, у Фінляндії давно заборонено курити в громадських 

місцях. Світська розмова ні про що – явище відносно нове для фінської культури, і абстрактну 

пропозицію фін може сприйняти всерйоз. Переривати іншого – прояв неввічливості, і в 

Фінляндії воно не вітається "[6]. 

Агресивна політика Росії ставить завдання перед керівництвом Фінляндії переглянути 

питання зміцнення обороноздатності держави. "Збройні сили Фінляндії також концентрують 

увагу на завданні оборони території держави. При цьому останні дії Російської Федерації 

(агресія на Сході України та провокації на Балтиці) вимагають ревізії стратегічного бачення 

фінської безпекової політики. В рамках цього процесу в 2017 році планується затвердити 

кілька важливих документів – нову Білу Книгу та стратегічний план міністерства оборони 

(STRATPLAN 2035). Одним з пріоритетних напрямків діяльності для країни стає теоретичне 

вивчення актуального питання протидії гібридним загрозам. За ініціативою кількох країн-

членів НАТО та ЄС у Фінляндії створюється відповідна установа – Центр протидії гібридним 

війнам (Anti-Hybrid Warfare Center). Вона має боротися з кіберзагрозами, пропагандою та 

дезінформацією. Центр буде консультувати зацікавлені країни, допомагаючи виявити факти 

гібридної агресії та впливу, а також надаватиме послуги з спецпідготовки з метою підвищення 

готовності до боротьби з ними"[7].   

"Найбільш боєздатні загони Армії Фінляндської Республіки незабаром будуть стягнуті 

до кордону із Російською Федерацією, у першу чергу, додаткові війська швидкого реагування. 

Все це відбувається на тлі трагічних українських подій: московської окупації Криму та війни 

на Донбасі. Чисельність фінляндської армії на 2014-й р. становила 30 тис. 500 бійців. У разі 

війни задіяні будуть також 230 тис. резервістів, хоча в резерві на січень 2015-го р. становило 

близько 900 тис. бійців. З такими показниками Фінляндія підійшла до сьогоднішнього дня 

після кількох років реформування. Війна в Україні повернула у фінляндський політикум 

дискусію щодо збільшення військового бюджету Фінляндії. Збільшення витрат армії 

підтримують і більшість фінляндців, які цілком згодні з тим, що грошей на військові потреби 

варто виділити більше. Фінляндська армія раніше комплектувалась завдяки загальній 

військовій повинності для чоловіків від 18 до 30 років. Перехід на контрактну армію не 
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розглядається, адже Фінляндія як і сусідня Швеція зберігає нейтральний статус, про що 

неодноразово заявляли у фінляндському військовому відомстві. Термін служби у 

фінляндських збройних силах – 1 рік, а наприклад, професійні спортсмени та студенти 

спортшкіл проходять військовий курс всього за 66 днів. Але останнім часом військові 

виступають за скасування різних відстрочок. При бажанні до фінляндської армії можуть 

вступити на службу і дівчата. Наприклад, в 2015 р. майже 300 фінляндських жінок почали 

проходити строкову службу в лавах збройних сил країни. згідно із статтями фінляндської 

доктрини загальної оборони, всі громадяни країни повинні допомагати збройним силам як у 

мирний час, так і в часи війни. Для підготовки населення до можливих бойових дій була 

створена спеціальна організація – "Національна асоціація оборони", яка регулярно проводить 

тренінги для цивільного населення у віці від 15 років. У складі асоціації безліч організацій, 

таких, як, наприклад, "Спільнота мисливців Фінляндії" або "Жіноча ліга оборони республіки", 

які також знають, як треба поводитись у разі війни. Варто сказати, що фінляндські військові 

періодично перераховують власних резервістів. Так, у квітні минулого 2014-го р. резервісти 

отримали повістки, де вказувалося куди їм варто прибути в разі війни із РФ. Згідно із новими 

інструкціями міністерства оборони Фінляндії, у випадку воєнних дій варто брати із собою 

тільки смартфон і посвідчення особи, так як фінляндська армія забезпечить своїх вояків, і 

резервістів у першу чергу, всім необхідним. Хоча ще в недалекі 1990-ті рр. військові 

рекомендували не забувати вдома сокиру, сірники і компас! "[8].  

Не дивлячись на то, що пріоритетом для Фінляндії залишається національно-

територіальна оборона, держава приділяє значну увагу міжнародному співробітництву з 

Україною та стосункам з НАТО. "Різностороння політична та економічна співпраця, а також 

культурно-гуманітарне співробітництво України та Фінляндії мають значні досягнення, до 

того ж наші країни об’єднує міжуніверситетське партнерство. Наприклад, з вересня 2008 року 

в Алексантері Інституті при Гельсінському університеті запроваджено програму «Українські 

студії». Ця ініціатива спрямована на поширення знань про Україну серед студентів та 

дослідників вищих навчальних закладів Фінляндії, а також на вивчення фінськими та 

іноземними студентами української мови, літератури, історії та культури. Фінляндія надає 

перевагу національній обороні, спираючись на загальний військовий обов’язок і значний 

резерв. Щорічно понад 20 тисяч чоловіків і до 500 добровольців-жінок проходять навчання у 

Силах оборони Фінляндії. Стосунки з НАТО можуть бути дуже корисними для 

довгострокового розвитку міцних національних збройних сил, але власна армія має бути 

сильною навіть у разі членства в НАТО. У Фінляндії є гарний досвід участі в операціях з 

урегулювання криз під егідою НАТО. Саме це, мабуть, є найбільш помітним аспектом 

відносин з Альянсом з 1994 року, коли Фінляндія приєдналася до програми «Партнерство 

заради миру». З того часу країна неодноразово підтверджувала, що здатна дотримувати власні 

обіцянки, і під час операцій із врегулювання криз, і під час навчань, а НАТО, зі свого боку, 

залучало Фінляндію до багатьох видів власної діяльності, до яких раніше допускалися лише 

члени Альянсу. Із 1995 року фінський батальйон брав участь у операціях НАТО на Балканах 

– спершу в IFOR (багатонаціональна миротворча сила у Боснії і Герцеговині), а пізніше (з 1996 

року) – у SFOR (сили НАТО з підтримки миру в Боснії і Герцеговині). Фінляндія приєдналася 

до операції ISAF у Афганістані в січні 2002 року, і з того часу в розпорядженні НАТО постійно 

перебували до 200 фінських солдатів, а внесок країни у місію «Рішуча підтримка» становить 

близько 80 військових. 1,5% оборонного бюджету витрачається на участь у міжнародних 

миротворчих або антикризових операціях. І хоча однак разом із тим країна відряджає на різні 

міжнародні операції близько 500 солдатів. І досвід участі в цих операціях дозволяє 

стверджувати, що професіоналізм і боєздатність фінських військових на дуже високому 

рівні"[9].  

Висновки 
1. Збройний конфлікт у східних регіонах України вимагає швидкого реформування 

Збройних Сил України. Для здійснення та удосконалення засад воєнної політики, 

впровадження європейських норм та принципів у функціонуванні Збройних Сил України, 
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підвищення престижу військової служби, особливо її соціальної складової, необхідно 

враховувати досвід блока НАТО та інших європейських держав. Важливим серед них є досвід 

Фінляндії з питань організації національної безпеки ї оборони, відновлення та впровадження 

в армії країни національно-історичних та військових традицій, підтримання високого 

авторитету військовослужбовців. 

2. Армія традиційно є носієм ідеї, за яку віддає власне життя. Основою військової 

ідеології мусить бути певні традиції, а традиції раптово не творяться. Насильно їх насадити 

теж не можна. При формуванні  національно-бойових традиції Збройних Сил України важливо 

використовувати позитивний досвід провідних країн світу, у тому числі Фінляндії. Перш за 

все треба імплементувати його згідно з  українськими реаліями та врахуванням власної 

практики військового будівництва.  

3. Для забезпечення високої мотивації громадян України до захисту Вітчизни необхідно 

створити належні умови для проходження військової служби, визначити чіткі національні 

ідеологічні та світоглядні орієнтири, спрямовані на формування у військовослужбовців 

свідомого виконання завдань щодо захисту Української держави. Важливо забезпечити 

належні соціально-побутові умови для військовослужбовців, гідне їх фінансове та житлове 

забезпечення, у тому числі, на прикладі Фінляндії. 
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Дорохов Н.С. 

ПРЕСТИЖ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ФИНЛЯНДИИ: ОПЫТ ДЛЯ УКРАИНЫ 
 

В статье рассмотрен опыт формирования ценностных ориентиров и гражданского 

самосознания у населения и военнослужащих Финляндии, стране, которая получила и защитила 

от вооруженной агрессии свою независимость в XX веке. Проанализирована деятельность органов 

государственной власти Финляндии по вопросам повышения престижа военной службы, 

восстановления и внедрения в вооруженных силах национально-исторических и военных 

традиций. Раскрывается структура вооруженных сил Финляндии и военно-политического 

руководства, задачи вооруженным силам Финляндии; приоритетные направления военного 

строительства; пути развития армии в соответствии с Программой реформирования 

вооруженных сил страны; задачи, связанные с оказанием помощи гражданским властям при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, участием в многонациональных операциях за пределами 

своей территории, развитием военного сотрудничества с другими странами. 

Рассмотрено разностороннее политическое, экономическое, культурно-гуманитарное 

сотрудничество Украины и Финляндии, международные связи с НАТО. Подробно раскрыт 

порядок комплектования армии, который осуществляется в соответствии с законом о всеобщей 

воинской обязанности и путем набора военнослужащих по контракту; сроки прохождения 

военной службы, профессиональная подготовка военнослужащих и резервистов, организация 

воспитательной работы и отдыха личного состава, выполнение распорядка дня, материального 

обеспечения войск. Считается необходимым в воспитательной работе с военнослужащими 

учитывать особенности финского национального характера, финской культуры, соблюдение 

речевого этикета, уважение к традициям и обычаям старших поколений. Важное значение 

придается пропаганде военной службы и военной профессиональной ориентации молодежи 

страны. Одной из главных задач военного руководства определяется организация тылового 

обеспечения и аутсорсинга из тыловых вопросов. Новым для Украины является опыт развития 

добровольческой национальной обороны в Финляндии, цель которой заключается в максимальном 

использовании ресурсов всего общества, особенно гражданских общественных организаций, в 

интересах повышения уровня обороноспособности государства.  

Ключевые слова: престиж военной службы, вооруженные силы, традиции. 
 

 

Dorokhov M.S. 

PRESTIGE OF THE MILITARY SERVICE IN FINLAND: EXPERIENCE FOR UKRAINE 
 

The article dwells on the experience of the formation of value orientations and civic self-awareness 

of the population and servicemen in Finland, a country that gained and defended its independence from 

armed aggression in the XX century. The work of the Finnish authorities on improving the prestige of 

military service, the restoration and implementation of national historical and military traditions in the 

armed forces are analyzed. The structure of the armed forces of Finland and military and political 

leadership, as well as the task of the armed forces of Finland are studies. The article also analyses priority 

directions of military construction; ways of development of the army in accordance with the Program for 

the reform of the armed forces of the country; tasks related to providing assistance to civilian authorities in 

the elimination of emergencies, participation in multinational operations outside its territory, development 

of military cooperation with other countries. Various political and economic cooperation, as well as cultural 

and humanitarian cooperation between Ukraine and Finland, international relations with NATO are 

considered. The procedure for recruiting the army that is carried out in accordance with the law on general 

military duty and the recruitment of servicemen by contract is detailed; terms of military service, vocational 

training of servicemen and reservists, organization of educational work and recreation of personnel, 

execution of the order of the day, material support of troops. It is considered necessary in the educational 

work with military personnel to take into account the features of the Finnish national character, the Finnish 

culture, the observance of language etiquette, respect for the traditions and customs of older generations. 

The propaganda of military service and the military professional orientation of the country's youth are of 

great importance. One of the main tasks of the military leadership is determined by the organization of 

logistics and outsourcing on the rear issues. Ukraine can gain new experience form the peculiarities of the 

development of voluntary national defense in Finland, which aims at maximizing of the resource use of the 

entire society, especially civil society organizations, to raise the level of state's defense capability. 

Keywords: prestige of military service, armed forces, traditions. 



185 

УДК 355. 53                                                               к. військ. н., доц. Зайцев Д.В. (ВІКНУ) 

канд. наук з фіз. виховання і спорту Добровольський В.Б. (ВІКНУ) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ТАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ З 

ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ 

ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОГО ЗБОРУ  

 

У статті розкриваються деякі особливості підготовки та проведення заключного етапу 

військової підготовки майбутніх офіцерів запасу у вищому військовому навчальному закладі – 

ротного тактичного навчання. Метою їх проведення є формування та вдосконалення умінь і 

навичок громадян з підготовки бойових дій, їх всебічного забезпечення та управління підрозділами 

в бою. При цьому громадяни виконують обов’язки командирів підрозділів, офіцерів штабів та 

інших посадових осіб відповідно до задуму навчання. Такі навчання проводяться на місцевості (у 

навчальних центрах, на полігонах), як правило, під час навчального збору. Визначено, що 

комплексне тактичне навчання з бойовою стрільбою з навчальною ротою спрямовано на 

завершення бойового злагодження підрозділів для вмілих дій в основних видах бою (Наказ № 

719/1289 від 14.12.2015 р.). За умови реального виділення моторесурсу, обов’язкового виїзду в с.м.т. 

Десна для відпрацювання першої вправи навчальних стрільб (бойової стрільби) та введення 

громадян України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу в тактичну 

обстановку виникла необхідність об’єднання занять з вогневої та тактичної підготовки. Тому, з 

метою якісного проведення завершального етапу військової підготовки – тактичного навчання й 

виникла необхідність розробки комплекту методичних матеріалів (документів керівника 

навчання), а на їх основі підготовки та його проведення. В роботі визначені особливості 

підготовки та наводяться можливі етапи навчання, навчальні питання й час їх проведення. 

Контроль за оповіщенням громадян, їх прибуттям, розподіл згідно бойового розрахунку при 

оголошенні вищої ступені бойової готовності (навчальної бойової тривоги), отримання 

матеріально-технічної бази тощо здійснювався науково-педагогічними працівниками кафедри 

тактики та загальновійськової підготовки та керівника навчання.  

Ключові слова: навчальний збір, комплексне тактичне навчання, військова підготовка, 

офіцери запасу. 

 

Вступ. Відповідно до вимог керівних документів громадян України, які здобули 

(здобувають) вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра і пройшли 

теоретичний та практичний курс навчання з військової підготовки у відповідному військовому 

навчальному підрозділі або військовому закладі вищої освіти, залучаються до проходження 

передбаченого програмою військової підготовки навчального збору [1]. 

Навчальний збір організовується після закінчення навчання у військовому навчальному 

підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі у поточному році або за рахунок часу, 

відведеного на канікулярну відпустку здобувачів вищої освіти. Навчальний збір проводиться 

у військових частинах або у вищих військових навчальних закладах (військових інститутах), 

які мають відповідну матеріально-технічну базу для проведення практичного навчання. 

Навчальний збір проводиться з метою удосконалення професійних навичок громадян, набутих 

ними під час засвоєння програми військової підготовки, виконання вправ із стрільби, 

керування військовою технікою та виконання інших навчально-бойових завдань [1,2]. 

Тривалість навчального збору за всіма військово-обліковими спеціальностями становить 

30 діб. Проведення навчального збору є завершальним етапом військової підготовки. 

Під час навчального збору за планом та під керівництвом начальника навчального збору 

проводиться комплексне тактичне, яке є його завершальним етапом [2,3]. Проте, методики 

організації і проведення тактичного навчання з врахуванням часу на здійснення маршу та часу 

на виконання 1-ї вправи початкових стрільб (КС.2.01 (03-04).1.1) жодним із нормативних 

документів не визначено.  

Тому, етапи підготовки, розроблення навчально-методичних матеріалів для конкретних 

умов науково-педагогічними працівниками кафедри тактики та загальновійськової підготовки 
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факультету й етап безпосереднього проведення навчання мали певні особливості, чому і буде 

присвячена стаття. 

Аналіз публікацій та постановка задачі. Сучасна психолого-педагогічна наука має 

значну кількість досліджень, присвячених розкриттю різноманітних аспектів військової 

підготовки майбутніх офіцерів запасу.  

Шляхи вдосконалення підготовки офіцерів запасу в Україні після порівняння програм 

підготовки офіцерів запасу в Україні з програмами інших країн пропонують В.В. Баришніков, 

О.К. Неймирок (ХНУПС ім. Івана Кожедуба). Особливості проведення практичних занять з 

майбутніми офіцерами-прикордонниками розглядаються в роботі Матвійчука В.П. В статті 

Маслія О. М. та Бутника М. А. визначені деякі методичні аспекти організації практичних 

занять з майбутніми офіцерами запасу (НАДПСУ ім. Богдана Хмельницького). В роботі Зорія 

Я.Б., Шпанка М.А. визначені особливості професійно-особистісної підготовки майбутніх 

офіцерів запасу (НУ імені Юрія Федьковича, м. Чернівці). Крім того, достатньо робіт 

присвячено організаційно-педагогічним умовам військової підготовки та удосконаленню 

педагогічних технологій навчання підготовки офіцерів запасу  та  їх  спеціальної  підготовки.  

Проте, відповідей на питання щодо організації та проведення ротного тактичного 

навчання з громадянами 2-го року навчання, спрямованого на завершення прищеплення 

навичок бойового злагодження підрозділів, окрім роботи Сінкевича С.В. [4] автором статті не 

знайдено.  

Метою статті є визначення особливостей та етапів проведення завершального етапу 

військової підготовки – ротного тактичного навчання з громадянами України, часу їх 

проведення з врахуванням забезпечення комплексності навчання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Тактичні навчання є вищою формою 

навчання і виховання, найважливішим засобом підвищення польової виучки особового складу 

й удосконалювання навичок командирів в організації бою на місцевості, у керуванні 

підрозділами і вогнем в бою.  

Вони проводяться з метою бойового злагодження підрозділів для вмілих і рішучих дій 

по виконанню завдань в різних видах бою і перевірки їхньої бойової готовності; 

удосконалювання навичок громадян в організації бою і безупинному керуванні підрозділами 

в ході його ведення; тренування особового складу в діях у складі підрозділу при виконанні 

бойових завдань, у вмілому застосуванні стрілецької зброї і бойової техніки; вироблення в 

особового складу високих морально-бойових і психологічних якостей. 

Основний метод навчання на навчаннях – практична робота громадян з виконання своїх 

функціональних обов’язків в умовах, максимально наближених до бойової дійсності. 

Тактичні навчання проводяться по комплексних темах, які включають кілька видів 

бойових дій. Ротні тактичні навчання можуть проводитися як одно, так і двосторонніми. 

Особливість односторонніх навчань полягає в тому, що на них реально діють і навчаються 

підрозділи однієї сторони, а дії протилежної сторони позначаються комплектами мішеного 

обладнання або виділеними підрозділами. На двосторонніх навчаннях реально діють і 

навчаються підрозділи обох сторін. На них обидві сторони відпрацьовують самостійні, але 

взаємно пов’язані теми і діють відповідно до своєї організації і тактики дій [5]. 

Сторонам на навчаннях визначають умовні найменування: «ЗАХІДНІ» і «СХІДНІ» чи 

«ПІВНІЧНІ» і «ПІВДЕННІ». Для позначення особового складу і техніки використовуються 

візуальні позначення (кольоровий скоч, легкорозчинна фарба тощо). Односторонні тактичні 

навчання більш прості за організацією і вимагають меншої витрати сил і засобів, чим 

двосторонні. Вони дозволяють керівнику зосередити всю увагу на навчанні однієї сторони. 

Двосторонні тактичні навчання є більш повчальними, тому в ході їх розігруються дії 

відповідно до рішень і розпоряджень командирів, що в більшій мері наближає обстановку до 

бойової, сприяє проведенню морально-психологічного забезпечення в конкретних умовах, 

виробленні наполегливості, самостійності, ініціативи й інших морально-бойових і 

психологічних якостей особового складу [5,6]. 
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На навчаннях підрозділи повинні виконувати всі необхідні в сучасному бою роботи 

(обладнувати одиночні окопи, ходи сполучень, траншеї, елементи опорних пунктів, пунктів 

управління, укриттів тощо); здійснювати заходи щодо маскування; встановлювати 

загородження; використовувати засоби захисту від зброї масового ураження; проводити 

часткову спеціальну обробку й інші заходи відповідно до реальної обстановки і фактичним 

положенням підрозділів. 

План проведення навчання є основним документом керівника (начальника факультету 

післядипломної освіти), розробляється на великомасштабній карті та включає: 

- вихідні дані: тему; навчальні і виховні цілі; час; склад сторін; норми витрати 

моторесурсів, боєприпасів і імітаційних засобів; 

- тактичну обстановку, у якій відображаються: вихідна обстановка (положення сторін до 

початку навчання); бойові завдання батальйону; бойові завдання підрозділів і сусідів; район 

розіграшу дій та ділянка стрільби; 

- основні показники навчання; фронт і глибина району навчання; фронт і глибина 

бойового завдання роти (в наступі); час, що відводиться на організацію бою; можливі середні 

швидкості маршу і темпи наступу; можливі щільності сил і засобів на етапах бойових дій і 

співвідношення сил і засобів сторін. 

Тривалість навчань повинна забезпечити якісне відпрацьовування всіх навчальних 

питань теми. Вона залежать від масштабу навчання, змісту теми, навчальних і виховних цілей, 

умов місцевості. Звичайно ротні тактичні навчання плануються тривалістю  до 2-х діб. В Плані 

проведення навчального збору для проведення навчання передбачено 12 годин (2 навчальні 

дні).  

Підготовка тактичного навчання включає: визначення й уточнення вихідних даних; 

вибір і рекогносцировку району навчання; розробку плану проведення навчання; підготовку 

науково-педагогічних працівників, командирів рот (взводів) та завчасний розподіл їх по 

навчальних місцях; підготовку району навчань; проведення огляду готовності підрозділів до 

навчання. За умови використання тактичного майданчика та вогневого містечка навчального 

центру «Десна» заходи щодо підготовки матеріально-технічного забезпечення здійснюються 

(за попереднім узгодженням) адміністрацією навчального центру. 

Вихідними даними для підготовки навчання є: тема, навчальна і виховна мета, етапи 

навчання і їхні навчальні питання; склад підрозділів, бойової техніки й озброєння, залучених 

на навчання; тривалість, час і район проведення навчання, норми витрати моторесурсів, 

боєприпасів, імітаційних засобів, сили і засоби для забезпечення навчання; приналежність 

противника і склад підрозділів, залучених для позначення його дій (на односторонніх 

навчаннях); склад посібника для проведення навчання та ін. 

Навчальні і виховні цілі повинні бути конкретними, спрямованими на досягнення 

високої індивідуальної, досягнення кінцевого результату у фаховій підготовці майбутніх 

офіцерів польової виучки і бойового злагодження підрозділів навчальної роти в цілому. 

Формулювання їх можуть починатися словами: навчити, удосконалювати, дати практику, 

тренувати, домагатися, перевірити, виховувати, формувати, виробляти тощо [7]. 

Етапи навчання і їхні навчальні питання конкретизують тактичний зміст навчання. 

Розподіл навчання на етапи дозволяє командиру послідовно зосередити свою увага на 

відпрацьовування визначених навчальних питань за часом і місцем. Кількість етапів і 

навчальних питань у них на кожне навчання буде різним у залежності від теми, мети і 

тривалості навчання. 

Ротне тактичне навчання може містити в собі три-чотири етапи, при цьому один з них 

обов’язково з бойовою стрільбою. Етап навчання з бойовою стрільбою намічений, виходячи з 

поставлених завдань Програми підготовки випускників. 

Таким чином, виходячи з вище визначеного, науково-педагогічними працівниками 

кафедри тактики та загальновійськової підготовки для розробки ротного тактичного навчання 

з громадянами України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу були 

визначені та розкриті наступні етапи, час їх проведення та питання. 
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Для «ПІВДЕННОЇ» сторони: 

І етап навчання. Дії особового складу по тривозі. Організація та здійснення маршу. 

Перехід до оборони. 

Термін проведення – 6 год.  

1. Здійснення маршу механізованими взводами та розташування у районі зосередження. 

2. З’ясування завдання командирами взводів. Віддача бойового наказу. Підготовка 

особового складу і техніки до бою. 

3. Висування до рубежу зайняття  оборони, зайняття вогневих позицій, організація 

спостереження та інженерного обладнання опорного пункту. Оформлення схеми опорного 

пункту взводів та карток вогню механізованих відділень 

ІІ етап навчання. Ведення оборонного бою, проведення контратаки та відновлення 

оборони. 

Термін проведення - 1 год. 30 хв. 

1. Дії взводів з початком вогневої підготовки атаки противника. 

2. Знищення противника на підступах до переднього краю оборони та при подоланні 

інженерних загороджень. 

3. Знищення противника, який прорвав оборону. Проведення контратаки. Відновлення 

положення по передньому краю оборони роти. 

ІІІ етап навчання. Виконання бойової стрільби.  

Термін проведення - 2 год.  

Виконання 1-ї вправи навчальних стрільб (КС.2.01 (03-04).1.1). 

ІV етап навчання. Організація та здійснення маршу в інститут. 

Термін проведення - 2 год. 30 хв. 

Здійснення маршу до ППД  Обслуговування та здача озброєння, майна. 

Для «ПІВНІЧНОЇ» сторони: 

І етап навчання. Дії особового складу по тривозі. Організація та здійснення маршу. 

Зайняття вихідного району для наступу 

Термін проведення - 4 год. 50 хв. 

1. Здійснення маршу механізованими взводами та розташування у районі зосередження. 

2. З’ясування завдання командирами взводів, проведення рекогнасцировка. Віддача 

бойового наказу і організація взаємодії. Підготовка особового складу і техніки до наступу. 

3. Висування до рубежу переходу в атаку 

ІІ етап навчання. Атака переднього краю оборони противника. Виконання бойової 

стрільби. 

Термін проведення - 2 год. 55 хв. 

1. Діяльність взводів з початком вогневої підготовки атаки 

2. Атака переднього краю оборони противника та подолання інженерних загороджень. 

Оволодіння об'єктом  атаки. 

3. Виконання 1-ї вправи навчальних стрільб (КС.2.01 (03-04).1.1) 

ІІІ етап навчання. Розвиток наступу і бій в глибині оборони противника. Подолання 

мінно-вибухових загороджень.  

Термін проведення - 1 год. 45 хв. 

1. Вихід у фланг взводного опорного пункту противника, що обороняється. 

2. Подолання мінно-вибухових загороджень. 

3. Бій при проведенні контратаки противника. 

ІV етап навчання. Організація та здійснення маршу в інститут. 

Термін проведення - 2 год. 30 хв. 

Здійснення маршу до ППД Обслуговування та здача озброєння, майна. 

До початку вручення командиру роти бойового наказу для всіх учасників ротного 

тактичного навчання визначені наступні заходи (варіант). 
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Заходи Час проведення 

Початок оповіщення громадян за сигналом НАВЧАЛЬНА БОЙОВА 

ТРИВОГА 
6.00 

Виконання заходів розпорядку дня та прибуття в Інститут 06.00 -07.00 

Перевірка громадян, отримання майна для проведення навчання 07.00 -07.20 

Стройовий огляд та віддача наказу на марш 07.20 -07.30 

Посадка особового складу та здійснення маршу у вихідний район для 

наступу 
07.30 -09.30 

Отримання бойового наказу на перехід до наступу 09.35 

Усвідомлення отриманого бойового завдання 09.35-09.40 

 

З 09.40 до 11.15 сторони навчання проводять наступні заходи (варіант): 

ПІВНІЧНІ ПІВДЕННІ 

09.40-09.50 Оцінка обстановки 09.40-09.50 Висування у вихідний район 

для наступу та оцінка 

обстановки 

09.50-10.00 Прийняття рішення ком. 

взводу на оборону 

09.50-10.00 Прийняття рішення ком. 

взводу на наступ 

10.00-10.10 Проведення рекогнасцировки 

та створення системи вогню 

10.00-10.10 Проведення рекогносцировки 

 

10.10-10.20 Постановка бойових завдань 

ком. відділень 

10.10-10.15 Постановка бойових завдань 

ком. відділень 

10.20-10.30 Організація взаємодії, 

управління та бойового 

забезпечення 

10.15-10.30 Організація взаємодії, 

управління та бойового 

забезпечення 

10.30-11.00 Інженерне обладнання 

елементів взводного опорного 

пункту (1-й етап) 

10.30-11.00 Інженерне обладнання 

вихідного району для наступу 

11.00-11.15 Доповідь та перевірка 

готовності мр до оборони 

11.00-11.15 Вихід на рубіж розгортання у 

взводні колони та переходу в 

атаку 

 

Після усвідомлення завдання, оцінювання обстановки, решта заходів організації бою 

командири рот спільно з викладачами кафедри тактики та загальновійськової підготовки 

приймають рішення за визначеною обстановкою. Рішення, що прийнято або бойовий наказ 

командира роти у встановлений час доводиться керівнику навчання. При цьому, 

заслуховуються рішення, яке приймається як стороною, що веде оборонні дії так й стороною, 

що наступає. 

Розіграш безпосередніх бойових дій здійснюється в період 11.15-11.35, після чого 

ПІВНІЧНІ, які наступали, здійснюють марш на вогневе містечко для виконання вправи 

навчальних стрільб, де перебувають до 13.40, після чого висуваються на тактичний майданчик, 

де отримують розпорядження на перехід до оборони. Перехід до оборони, відбиття контратаки 

противника та організація відходу здійснюються в термін 14.00-15.45.  

ПІВДЕННІ продовжують інженерне обладнання опорного пункту роти під керівництвом 

одного з викладачів та відпрацьовують ввідні, які подаються короткими бойовими 

розпорядженнями. Етап стрільби в термін 13.45-15.45. 

При розвитку бойових дій, коли вони приймають динамічний характер, ускладнюються 

умови управління. Керівник навчання повинен знати обстановку, рішення командирів, 

фактичний стан сторін та орієнтувати викладачів кафедри, на якому рубежі і яким чином 
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розіграти хід навчання, щоб уникнути тривалих пауз. Туди, де створюється найбільш складна 

обстановка, керівник навчання повинен висуватися особисто та спостерігати за ходом бойових 

дій. 

Після закінчення навчання керівник подає сигнал “відбій”, дає вказівки про місце збору 

підрозділів, вилучення в особового складу засобів імітації, місце і час проведення розбору. У 

районі збору сторін перевіряється наявність особового складу. О 15.50 здійснюється частковий 

розбір, ставляться завдання й віддається бойовий наказ на марш в пункт постійної дислокації.  

Здійснення маршу, обслуговування та здавання озброєння та військово-технічного майна 

здійснюється до 18.00. 

Висновки. Тактичні навчання з ротою спрямовано на завершення прищеплення 

майбутнім офіцерам запасу навичок бойового злагодження підрозділів для вмілих дій 

військовослужбовців в сучасному загальновійськовому бою.   

Тактичні навчання повинні бути повчальними, проводитися на незнайомій місцевості, в 

умовах високоманеврених бойових дій. 
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к.воен.н., доц. Зайцев Д.В.,  к. физич. воспит. и спорта Добровольский В.Б. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ТАКТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ С 

ГРАЖДАНАМИ УКРАИНЫ, КОТОРЫЕ ОБУЧАЮТСЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОГО СБОРА 

 

В статье раскрываются некоторые особенности подготовки и проведения 

заключительного этапа военной подготовки будущих офицеров запаса в высшем военном учебном 

заведении - ротного тактического учения. Целью их проведения является формирование и 

совершенствование умений и навыков по подготовке боевых действий, их всестороннего 

обеспечения и управления подразделениями в бою. При этом граждане выполняют обязанности 

командиров подразделений, офицеров штабов и других должностных лиц в соответствии с 

замыслом учения. Такие учения проводятся на местности (в учебных центрах, на полигонах), как 

правило, во время учебного сбора. Определено, что комплексное тактическое учение с боевой 

стрельбой направлены на завершение боевого слаживания подразделений для умелых действий в 

основных видах боя (Приказ №719/1289 от 14.12.2015 г.). При реальном выделении моторесурса, 

обязательного выезда в п.г.т. Десна для отработки первого упражнения учебных стрельб (боевой 

стрельбы) и введение граждан Украины, которые учатся по программе подготовки офицеров 

запаса в тактическую обстановку возникла необходимость объединения занятий по огневой и 

тактической подготовке. Поэтому, с целью качественного проведения завершающего этапа 

военной подготовки и возникла необходимость разработки комплекта методических материалов 

(документов руководителя учения), а на их основе подготовки и его проведения. В работе 

определены особенности подготовки и приводятся возможные этапы обучения, учебные вопросы 

и время их проведения. Контроль за оповещением граждан, их прибытия, распределение согласно 

боевого расчета при объявлении высшей степени боевой готовности (учебной боевой тревоги), 

получение материально-технической базы и т.д. осуществлялся научно-педагогическими 

работниками кафедры тактики и общевойсковой подготовки и руководителя обучения. 

Ключевые слова: учебный сбор, комплексное тактическое учение, военная подготовка, 

офицеры запаса. 

 

Ph.D. Zaitsev D.V., Ph.D. Dobrovolsky V.B. 

FEATURES HOLDING COMPLEX TACTICAL EXERCISES WITH CITIZENS OF UKRAINE 

THAT LEARN ON THE PROGRAM OF TRAINING OF RESERVATION OFFICERS DURING  

TRAINING ASSEMBLY 

 

The article reveals some features of the final stage of military training of future officers of the reserve 

in the higher military educational institution - company tactics. It was determined that complex tactical 

exercises with live firing are aimed at completing the combat coordination of units for their skillful actions 

in the main types of combat. Subject to the training camp on the territory of the Military Institute (2013-

2018), placement of students not in the barracks fund complicates the process of notification and control of 

their arrival when they declare the highest level of combat readiness (training alert). With real allocation 

of motor potential, obligatory departure to the settlement of urban type. The gum for practicing the first 

practice of firing practice (combat shooting) and the introduction of Ukrainian citizens who study under 

the program for training reserve officers into a tactical situation made it necessary to combine exercises in 

fire and tactical training. Therefore, respectively, and there was a need to develop a set of learning materials 

(head of teaching documents), and on the basis of their training and conduct a comprehensive tactical 

training in the training fee. The work identifies the features of training and describes the possible stages of 

tactical exercises, training questions and the time they are held. 

Keywords: training camp, integrated tactical training, military training, reserve officers. 
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АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ 

ФАХІВЦІВ У ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ 

РЕСПУБЛІКИ ЛИТВА 

 
У статті розглянуто досвід підготовки військових фахівців, зокрема рядового, 

сержантського (старшинського) та офіцерського складу, для збройних сил республіки Литва.  На 

підставі проведеного аналізу змін основних завдань, структури та чисельності особового складу 

збройних сил республіки Литва, що відбулися після вступу країни до членів НАТО, визначена 

структура системи військової освіти країни. Наведено вимоги до рівня підготовки військових 

фахівців. Визначена модель підготовки рядового, сержантського (старшинського) та 

офіцерського складу. Наведено відомості щодо ролі та міста цивільної  університетської освіти і 

базової військової освіти у загальної системі підготовки військового фахівця. Приведено перелік 

курсів підготовки та підвищення кваліфікації для певних категорій військовослужбовців. 

Ключеві слова: збройні сили республіки Литва, військові фахівці,  рівень підготовки, модель 

підготовки. 

 

Вступ та постановка проблеми. Творче використання міжнародного досвіду підготовки 

військових фахівців (ВФ) за кордоном набуває особливої актуальності в умовах впровадження 

стандартів НАТО у збройних силах (ЗС) України. Проводячи дослідження закордонного 

досвіду будівництва та реформування ЗС інших країн, у тому числі їхньої складової - системи 

військової освіти, бачимо, що в кожній країні він має специфічне національне підґрунтя. Тому 

зрозуміло - не треба сліпо копіювати будь яку систему підготовки ВФ. Водночас у військовій 

педагогічній практиці різних країн світу існують загальні методичні підходи, які доцільно 

враховувати і використовувати. На наш погляд, цікаво дослідити шлях сучасної трансформації 

систем військової освіти (СВО) ЗС країн, що раніш входили до складу колишнього 

Радянського Союзу, а зараз входять до складу НАТО, зокрема у збройних силах Балтійських 

республік. У статті наведено аналіз досвіду підготовки ВФ у ЗС республіки Литва, що 

виконаний під час проведення дослідження у рамках науково-дослідної роботи «Рекомендації 

щодо подальшого реформування системи військової освіти Збройних Сил України на основі 

вивчення досвіду трансформації систем військової освіти у країнах – колишніх членів 

організації Варшавського договору до сучасних  моделей  підготовки військових фахівців, 

прийнятих у країнах - членах НАТО» (шифр - Підготовка-Т). 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню питань, що пов’язані з аналізом систем 

підготовки ВФ інших країн, присвячено низку наукових праць вітчизняних науковців. 

Зокрема, загальні проблеми підготовки військових спеціалістів досліджуються у наукових 

працях Барабанщикова О.В., Літвіновського Є.Ю., Маслова В.С., Машталіра А.М., 

Нещадима М.І., Стефаненка П.В., Приходька Ю.І., Хорєва І.О., Ягупова В.В., проблеми 

професійної підготовки військовослужбовців – Агапова Т.П., Бойка О.В., Варія М.Й., 

Іщенка Д.В., Каменева А.І., Красильника Ю.С., Кривоноса О.Б., Машталіра А.М., 

Олексієнко Б.М., Сороки Г.І., Тихончука А.О., Челпанова О.С., професійної діяльності 

офіцера – Алтухова П.К., Давидова В.П., Маслова Б.Б., М’ясникова В.О., Пантюка О.В., 

Рейші О.Е., Смолікова І.Й., Столяренка О.М., Студентові В.Ф., Телелима В.М., 

Філоненка Г.П., педагогічних аспектів діяльності військових кадрів – Аксьонова О.М., 

Зельницького А.М., Моісєєва В.Г. тощо. Разом з тим, слід зазначити, що незважаючи на 

різноманітність публікацій щодо аналізу загальних проблем підготовки військових фахівців у 

військових навчальних закладах провідних країн-членів НАТО (США, Великобританії, 

Франції, Німеччини тощо), підготовці військових фахівців у системі військової освіти 

республіки Литва приділяється недостатньо уваги. 
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Метою статті є проведення аналізу сучасного стану підготовки військових фахівців для ЗС 

республіки Литва для врахування її досвіду під час проведення подальшої реформи 

національної СВО. 

Виклад основного матеріалу. Пріоритетним напрямом у забезпеченні національної 

безпеки вважається наявність і динамічний розвиток ЗС, високий рівень підготовки військових 

професіоналів різних ступенів і ланок військового управління. Обов’язковою вимогою в 

процесі навчання ВФ у військових навчальних закладах є врахування призначення та завдань 

видів збройних сил, що викладені у військовій доктрині держави, моральних, психологічних, 

матеріальних та інших факторів, що мають місце при застосування ЗС [1]. Аналіз стану й 

перспектив розвитку збройних сил та освітніх систем Литви показав, що вони залишаються 

важливим знаряддям національної та блокової зовнішньої політики, підготовки військових 

професіоналів для ЗС.  

Військова освіта, у країнах НАТО, що були раніш проаналізовані [2] – це корпоративна 

система підготовки ВФ, призначенням яких є виконання завдань, зумовлених специфікою 

функціонування ЗС і потребою їх застосування в конкретних умовах. При цьому залишаються 

чинними головні критерії вимог до військової освіти: державі потрібні висококваліфіковані 

ВФ, які здатні керувати військами (силами) в бою (операції), навчанням, вихованням, 

розвитком, психологічною підготовкою особового складу в мирний і воєнний час; спроможні 

створювати, експлуатувати й застосовувати найскладніші системи озброєння та військової 

техніки; супроводжувати та здійснювати фундаментальні, прикладні дослідження; 

організовувати, проводити й контролювати дослідно-конструкторські роботи з 

випереджального створення нових поколінь озброєння, військової та спеціальної техніки; 

ефективно діяти при виконанні завдань, що виникають під час здійснення міжнародних 

антитерористичних і миротворчих операцій, участі в ліквідації локальних воєнних конфліктів 

тощо. Система підготовки ВФ безумовно залежить від основних завдань, структури та 

чисельності особового складу ЗС країни. 

Збройні сили Литви або Воїнство Литовське - військова організація Литовської 

Республіки, що призначена для захисту свободи, незалежності та територіальної цілісності 

держави. Станом на початок 1993 року загальна чисельність особового складу ЗС Литви 

становила 7 тис. осіб. [3]. Системи підготовки військових кадрів практично не існувало, на 

території країни залишився лише один військовий навчальний заклад, що входив до СВО 

колишнього СРСР - Вільнюське вище командне училище радіоелектроніки ППО. Цей 

навчальний заклад здійснював підготовку офіцерів для радіотехнічних військ ППО.   

27 січня 1994 року Литва почала співробітництво з НАТО за програмою «Партнерство 

заради миру», яка тривала до вступу Литви в НАТО. До моменту вступу до альянсу ЗС Литви 

брали участь у миротворчих операціях  НАТО на території Боснії (1994-1996 рр.), території 

Косово (1999-2009 рр.), території Афганістана (2002-2008рр.), території Іраку (2003-2008рр.). 

Разом з ще шістьма країнами Центральної та Східної Європи Литва була запрошена 

приєднатися до Організації Північноатлантичного договору на Празькому самміті 2002 року і 

в березні 2004 року стала членом Альянсу. Інтеграція до військових структур НАТО стала 

довгостроковою задачею ЗС Литви [4]. 15 вересня 2008 року було скасовано призов на строкову 

військову службу. Останні військовослужбовці строкової служби були звільнення були 

звільнені у запас 1 липня 2009 року, з 2009 року комплектування збройних сил Литви 

здійснювалося виключно на професійній основі. Призов на строкову військову службу був 

відновлений в 2015 році внаслідок побоювань щодо змін у геополітичної обстановки в регіоні 

у світлі військового втручання Росії в Україну. З урахуванням цих змін, а також прагнення до 

посилення оборонного потенціалу Литви, парламент (Сейм) прийняв рішення про відновлення 

обов'язкової строкової військової служби [5].  

На цей час система оборони Литви основана на концепції «повної та безумовної 

оборони», передбаченої Стратегією національної безпеки Литви. Метою оборонної політики 

Литви є підготовка суспільства до загальної оборони та інтеграції країни до західних структур 

безпеки та оборони.  
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Зміни чисельності особового складу збройних сил Литви після вступу країни до НАТО у 

2005 -2017 роках наведено у таблиці 1 [6]. 

 

Таблиця 1 

Чисельність особового складу збройних сил Литви за роками 

Рік 
Професійні 

військовослужбовці 
Призовники Резервісти Курсанти Цивільні 

2005 7340 3260 5380 260 2370 

2007 7090 1870 4570 204 2360  

2009 7800 100 4650 208 2280  

2015 8145 3010 4580 211 2430 

2016 8660 3000 4635 211 2630  

2017 9338 3867 4903 209 2616 

 

У наступних роках Литва планує продовжувати збільшення чисельності особового 

складу ЗС. Так, у відповідності до Білої книзі ЗС [7] планується збільшити чисельність як 

кадрових (професійних) військовослужбовців, так й тих, хто знаходиться у резерві (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Чисельність особового складу збройних сил Литви, що заплановано мати у 2017 – 2022 

роках 

Роки 2017 2018 2020 2022 

Чисельність 

в/с у резерві 
4903 5000 5200 5400 

Чисельність 

професійних в/с 
9338 10440 11410 12410 

Чисельність 

в/с за призовом 
3867 4000 ? ? 

 

Відповідно до закону Литовської республіки «Про організацію системи національної 

оборони Литовської Республіки і про військову службу» [8], громадяни мають право проходити 

військову службу в якості:  

солдатів (матросів), сержантів (старшин) строкової військової служби (за призовом); 

військовослужбовців добровольчої військової служби (неактивний військовий резерв) – 

для проходження добровольчої служби у національних добровольчих оборонних силах; 

солдатів (матросів), сержантів (старшин) військової служби за контрактом (професійні 

солдати); 

офіцерів військової служби за контрактом (професійні офіцери). 

Солдати (матроси) мають посадові обов’язки відповідно до їх кваліфікації та 

виконують конкретні завдання та функції. Вони повинні мати рівень освіти - не нижче 

основного середнього. Підготовка солдатів (матросів) - це безперервний процес, орієнтований 

на надання їм професійних знань та навичок. Вона проводиться відповідно до переліку 

військових спеціальностей, що існують у збройних силах Литви.  

Підготовка солдатів (матросів) включає: 

загальну підготовку - базовий курс. Під час навчання засвоюються знання та 

здобуваються практичні навички з питань щодо загальної тактики, захисту і виживання, 

застосування особистої зброї та озброєння взводу, ведення стрільби та організації зв’язку. 

Значна увага приділяється фізичної підготовки, вивченню військових статутів та законів, що 

стосуються проходження військової служби, військової етики та інших (військових і 

невійськових) навчальних дисциплін. 



195 

спеціалізована підготовка - спеціальний курс за конкретною військовою спеціальністю. 

Навчання проводиться у формі групових або індивідуальних (з використанням можливостей 

Інтернет-ресурсів) занять відповідно до Настанови про підготовку збройних сил Литви.  

Сержанти (старшини) мають посадові обов’язки відповідно до їх кваліфікації та 

виконують певні завдання та функції, що пов’язані з керівництвом підлеглим особовим 

складом. Вони повинні мати рівень освіти - не нижче середнього. Сержанти (старшини) є 

важливою складовою професійного особового складу Литовських ЗС. Вони повинні мати 

відповідну тактичну, технічну,  культурну та морально-етичну підготовку, володіти 

державною та  початковою англійською мовами, бути психічно і фізично загартованими, 

здатними вміло діяти і керувати децентралізовано підлеглим особовим складом. Для 

просування до сходинкам військової кар’єри військовослужбовці повинні пройти навчання на 

певних курсах. 

Кар’єрні курси. Це курси тактичного, операційного та стратегічного рівнів, на яких 

сержанти (старшини) отримують знання та практичні навички, що необхідні для отримання 

більш високого військового ступеня. До цих курсів входять: 

курс підготовки сержантів I ступеню (Р1). Після закінчення навчання на цих курсах 

військовослужбовці можуть бути призначені на первинні сержантські (старшинські) посади. 

курс підготовки сержантів ІI ступеню (Р2). Після закінчення навчання сержанти 

(старшини) можуть бути призначені на посади з штатно-посадовою категорією старшого 

сержанта, штабного сержанта та їм рівні. 

курс підготовки сержантів ІІI ступеню (Р3). Після закінчення навчання на цих курсах 

сержанти (старшини)  можуть бути призначені на посади з штатно-посадовою категорією 

майстер сержанта та їм рівні. 

курс підготовки сержантів IVступеню (Р4). Після закінчення навчання на цих курсах 

сержанти (старшини)  можуть бути призначені на посади з штатно-посадовою категорією 

сержанта майора та їм рівні. 

Спеціалізовані курси. Це курси, на яких придбається  військова спеціальність, з Переліку 

спеціальностей, що затверджений міністром оборони.  

Курси підвищення кваліфікації. Це курси забезпечують здобуття нових (оновлюють) 

знань та практичних навичок, що необхідні для отримання відповідних ліцензій, дозволів та 

кваліфікаційних свідоцтв. 

Порядок проходження військової служби офіцерами ЗС Литви визначається наказом 

міністра оборони Литви «Про затвердження концепції військової кар'єри офіцера» [9]. 

Концепція кар'єри офіцерів визначає керівні принципи для створення системи військової 

кар'єри, принципи організації, форми і методи її реалізації. Система управління військової 

кар'єри є невід'ємною частиною системи управління людськими ресурсами і спрямована на 

підвищення мотивації офіцерів для проходження професійної військової служби та в запасі. 

Вона дозволяє офіцеру брати участь в плануванні своєї кар'єри і в формуванні пропозицій 

щодо найбільш ефективного використання його особистих якостей і професійних здібностей. 

Важливе місце у системі визначення кар’єри офіцера займає відповідна система підготовки.  

Система підготовки офіцерів включає (рис. 1): базове навчання офіцерів (L1); кар'єрні 

курси офіцерів (тактичний (L2), оперативний (L3) і стратегічний (L4) рівень); курси за 

спеціальністю; кваліфікаційні курси; інші курси. Кар'єра офіцерів планується і здійснюється в 

окремих напрямках кар'єри, які згруповані в наступні групи: загальні військові спеціальності; 

спеціальні військові спеціальності. 

Базова військова освіта в литовських або іноземних військових навчальних закладах 

отримується на основі вищої університетської освіти (ступінь бакалавра) з обов'язковим 

навчанням на курсах професійної підготовки за відповідними спеціалізаціями однієї загальної 

військової спеціальності.  
Цивільна університетська освіта (ступінь бакалавра) і відповідний військовий 

навчальний курс для підготовки офіцерів за інженерними та гуманітарними спеціальностями 

дає їм право бути призначеними на первинні офіцерські посади. 
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У кожному напрямку кар'єри є певні військові спеціальності, а також вимоги до рівня 

освіти і проходження військової служби. 

Військові спеціальності та їх групи визначені у відповідному переліку військових 

спеціальностей, затвердженому міністром національної оборони. Кожному офіцеру кадрової 

військової служби присвоюється військово-обліковий код спеціальності. Цей код вказує на 

кар'єрний шлях офіцера. Якщо офіцерові після закінчення навчання дається кілька кодів 

військової спеціальності, його кар'єра планується відповідно до одного з них з урахуванням 

потреб литовських збройних сил і побажань військовослужбовця. 

 
Рис. 1. Система підготовки литовських офіцерів 

 

Беручи до уваги систему кваліфікації офіцерів, вимоги до навчання, досвіду 

проходження військової служби для кожного військового звання, призначаються наступні 

кар'єрні рівні офіцерів: 

 рівень I - лейтенант, старший лейтенант, капітан (капітан-лейтенант); 

 рівень II - майор (капітан 3-го рангу); 

 рівень III - підполковник (капітан 2-го рангу); 

 рівень IV - полковник (капітан 1-го рангу). 

Генеральські (адміральські) звання не виділяються на рівні кар'єри. 

Всі військовослужбовці для присвоєння первинного офіцерського звання і для 

призначення на первинну офіцерську посаду повинні мати відповідну освіту і військову 

підготовку. Вимоги до освіти також застосовні для присвоєння наступних військових звань і 

при призначенні на вищу посаду. 

Вища університетська освіта, яка отримана в Литві або іноземному ВНЗ, а також 

кваліфікаційна ступінь бакалавра у відповідній галузі наук, враховується при побудові 

кар'єрного шляху офіцерів основних військових спеціальностей. Ця вимога не поширюється 

на офіцерів, які закінчили іноземний ВНЗ або литовський ВНЗ, що не надає вищу 

університетську освіту. У цьому випадку для отримання військового звання майора вони 

повинні отримати вищу університетську освіту. 
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Для випускників спеціальних кар'єрних курсів за допоміжними військовими 

спеціальностями враховується університетський ступінь в певній галузі знань. 

Група загальних військових спеціальностей: 

Військове звання до підполковника (капітана 2-го рангу), може бути присвоєно офіцеру, 

який має вищу освіту і кваліфікаційний ступінь бакалавра (військове звання капітана (капітан-

лейтенанта) включно може бути присвоєно офіцеру, який закінчив іноземний військовий 

навчальний заклад або вищий навчальний заклад Литви, який не надає вищу освіту); 

Військове звання полковника (капітана 1-го рангу) і вищі офіцерські звання 

присвоюються офіцерам, які мають вищу військову освіту і кваліфікаційний ступінь магістра. 

Група допоміжних військових спеціальностей: 

Військове звання до капітана (капітан-лейтенанта), може бути присвоєно офіцеру, який 

має вищу освіту і кваліфікаційний ступінь бакалавра; 

Військове звання майора (капітана 3-го рангу) і більш високі військові звання 

присвоюються офіцерам, які мають вищу освіту у відповідній галузі та кваліфікаційний 

ступень магістра в цій галузі. 

Перш ніж стати офіцером кадрової служби, громадянин повинен отримати базову 

військову підготовку офіцера, тобто набути знання та навички, які необхідні для виконання 

функціональних обов'язків на посаді командира взводу та роти. Підготовка цього рівня 

необхідна для виконання функціональних обов'язків офіцера, який має військове звання 

лейтенанта, старшого лейтенанта, капітана, майора, підполковника (капітан-лейтенанта, 

старшого лейтенанта, лейтенант-капітана, капітана 3-го рангу, капітана 2-го рангу). 

Наступні курси підвищення кваліфікації для офіцерів, які мають  загальні військові 

спеціальності: 

Тренувальний рівень L2 - курси підготовки офіцерів тактичного рівня, на яких 

здобуваються знання і навички, необхідні для виконання функціональних обов'язків 

начальників штабів батальйону та бригади (відповідно, сухопутних сил, ВПС, сил спеціальних 

операцій). Підготовка цього рівня необхідна для виконання обов'язків на посадах з штатно-

посадовою категорією майора (капітан 3-го рангу) і отримання цього військового звання; 

Тренувальний рівень L3 - курси підготовки офіцерів оперативного рівня, на яких 

здобуваються знання і навички, необхідні для виконання обов'язків командирів і офіцерів 

штабу оперативного рівня. Підготовка на цьому рівні необхідна для виконання 

кваліфікаційних вимог для призначення на посади з штатно-посадовою категорією 

підполковника (капітана 2-го рангу) і отримання цього військового звання; 

Тренувальний рівень L4 - курси підготовки офіцерів стратегічного рівня, на яких старші 

офіцери навчаються вести сучасні бойові дії, військові операції НАТО і ЄС, надають 

можливість здобути офіцерам стратегічні командні навички та лідерські якості. Підготовка 

цього рівня необхідна для отримання офіцером військового звання полковника (капітана 1-го 

рангу) і вище. 

Офіцери, які призначаються на посади, що мають спеціальні вимоги до підготовки 

(наприклад, офіцер артилерії, офіцер розвідки, офіцер з логістики тощо), та які не отримали 

необхідну підготовку для виконання конкретних завдань і функцій направляються на 

відповідні курси військової спеціалізації. Перелік спеціалізованих курсів викладено у 

відповідному каталозі курсів спеціалізації та ВНЗ іноземної держави. Як правило, на курси 

спеціалізації можуть бути спрямовані офіцери, які мають військове звання не вище майора 

(капітана  3-го рангу). 

Офіцери повинні отримати відповідні ліцензії, дозволи, кваліфікаційні свідоцтва, які 

необхідні для виконання своїх посадових обов'язків. Це вказується в кваліфікаційних вимогах 

до офіцерів для призначення на відповідну посаду. Кваліфікаційні та інші курси 

організовуються у литовських військових навчальних закладах, а також офіцери можуть бути 

спрямовані в інші освітні установи Литви або зарубіжних країн. 

Проведення зазначених вище курсів організується у відповідних навчальних підрозділах 

литовських ЗС або збройних силах зарубіжних країн. Визнання отриманої військової 
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професійної підготовки (кваліфікації) у  литовських ЗС (порівняння до відповідних ступенів 

цивільної освіти) здійснюється (при необхідності) за рішенням та процедурою, що 

встановлена міністерством освіти і науки Литви. 

Управління системою військово-професійної підготовки військовослужбовців здійснює 

Департамент навчання і доктрин ЗС Литви, що був створений у 1998 році, чисельністю        50 

осіб [10]. Департамент організовує, координує та адмініструє навчання та підвищення 

кваліфікації військового і невійськового персоналу національної системи оборони в 

підпорядкованих підрозділах, військових частинах та інших навчальних закладах Литви та 

інших країн. Виконуючи зазначене завдання, департамент  розробляє основні вимоги до 

системи підготовки і підвищення кваліфікації військових фахівців, організовує оцінку 

ефективності навчальних курсів, що проводяться у навчальних центрах та навчальних 

військових частинах  ЗС Литви. Крім того він координує підготовку і розробку навчальних та 

методичних матеріалів для військових частин ЗС Литви, аналізує інформацію про нові 

технології навчання і новітні методики викладання, ініціює та координує їх впровадження в 

Литовських ЗС, а також надає пропозиції щодо створення і скасування кар'єрних, спеціальних 

і кваліфікаційних курсів.  

Департаменту підпорядковані: 

 Школа підготовки сержантів імені дивізійного генерала Стасіса Раштікіса; 

 Навчальний полк імені великого гетьмана литовського Йонуша Раділи; 

 Центр бойової підготовки імені генерала Адольфаса Раманаускаса.  

Школа підготовки сержантів імені дивізійного генерала Стасіса Раштікіса (м. Каунас) 

- перший військовий навчальний заклад, заснований після поновлення державності Литви в 

1990 році [11].  Починаючи з 1997 року, школа здійснює чотирьохрівневу підготовку сержантів. 

Усього за період з 1991 року до 2018 року у школі пройшли підготовку біля 20 000 литовських 

військовослужбовців. Навчання проводиться відповідно до 67-и навчальними програмами.  

До складу школи входять навчальні центри підготовки: сержантів; фахівців з 

комунікаційних та інформаційних систем; фахівців з логістики; фахівців з фізичної підготовки 

та спорту; парашутистів; навчальний батальйон для підготовки офіцерів резерву з числа осіб, 

які мають вищу освіту, а також навчальний полігон.  

Навчальний центр підготовки сержантів є основним підрозділом школи. Проводить 

навчання за 4-ма кар’єрними курсами (Р1 – Р4). Навчання спрямоване на підвищення рівня 

загальних (або конкретних) військових знань і професійний розвиток військовослужбовця. 

Курси проводяться висококваліфікованими та досвідченими професійними інструкторами, які 

неодноразово брали участь у міжнародних місіях, навчалися в національних і зарубіжних 

навчальних закладах. Все інструктори є  виключно сержантами. 

Навчальний центр підготовки фахівців з логістики проводить навчання: зброярів; 

операторів обладнання з очищення води; кухарів; водіїв тощо.  

Навчальний центр з комунікацій та інформаційних систем готує користувачів 

комп'ютерів, а також фахівців з експлуатації системи зв'язку та інформаційних систем. 

Організовано проведення  ліцензованих курсів: курс користувача комп'ютера в рамках 

програми ECDL (European Computer Driving License); курс адміністрування комп'ютерної 

мережі в програмі CCNA.  

Центр підготовки парашутистів координує, організовує і проводить парашутну 

підготовку певних військовослужбовців литовських ЗС. Парашутистів навчають високо-

кваліфіковані інструктори, які здійснили більше тисячі стрибків і мають досвід проходження 

військової служби в парашутних підрозділах збройних сил країн-членів НАТО. Навчальний 

центр розробляє нові, сучасні програми підготовки парашутистів, адаптує досвід підрозділів 

парашутистів НАТО до можливостей та умов ЗС Литви, організовує навчання в складних 

умовах застосування. Фахівці центру виконують також необхідне технічне обслуговування та 

ремонт всіх парашутних систем у збройних силах Литви. 

Центр фізичного виховання контролює і аналізує фізичну підготовку 

військовослужбовців у ЗС Литви, а також дає рекомендації щодо його вдосконалення, 
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організовує підготовку фахівців в галузі фізичного виховання і спорту. Під час навчання на 

курсах підвищення кваліфікації військовослужбовці проходять підготовку за наступними 

навчальними програмами: курс інструктора з фізичного виховання, курс інструктора з 

військової самооборони і курс інструктора з військово-технічного плавання. Інструктори 

центру не тільки проводять різні навчальні курси, а й розробляють нові навчальні програми та 

відповідні методичні матеріали.  

Навчальний полк імені великого гетьмана литовського Йонуша Раділи. 

Основні завдання, що виконує навчальний полк: підготовка професійних солдат для ЗС 

Литви; підготовка волонтерів для національних добровольчих оборонних сил; проведення 

навчальних занять з курсантами ЛВА; проведення навчальних занять з курсантами курсів 

Військової поліції Литви; проведення тренінгів для студентів ВНЗ (в міру необхідності); 

забезпечення діяльність полігону Казлу Руда  (надання навчальних полів та стрілецьких  

директрис для проведення навчань військових частин ЗС Литви. 

Тривалість навчального курсу підготовки професійного солдата складає 8 тижнів, для 

волонтерів - 3 тижні, для курсантів ЛВА - 7 тижнів, базовий військовий курс для  Литовської 

поліції - 2 тижні. Навчальні дисципліни, що вивчаються: тактика; зброя та стрілецька справа;  

військова топографія; захист від хімічної, ядерної, радіологічної та біологічної зброї; 

медицина; військові устави та основи військового законодавства; військові церемонії, 

організація зв'язку, фізична підготовка тощо.  

Під час проведення навчального курсу солдати вивчають теоретичні предмети, беруть 

участь в практичних польових вправах, проводять бойові стрільби, кидають гранати, 

здійснюють походи. Отримані практичні навички поглиблюються військовослужбовцями в 

лазерному тирі, що розташований в навчальному таборі. Щоденне навчання займає               7-

8 годин. Тривалість заняття - 50 хвилин. Основа увага приділяється управлінню бойовими 

діями і розвитку індивідуальних навичок солдата. Велика увага приділяється духовному 

вихованню солдата. На території полку розташована каплиця, до якої призначений військовий 

капелан. Кожен солдат у неділю має можливість взяти участь у богослужінні  та провести 

періодичні зустрічі з військовим капеланом. Наприкінці курсу організовується прийняття 

військової присяги, в ході якої солдати клянуться у своєї відданості Литовської Республіці 

перед своїми батьками і друзями. 

Центр бойової підготовки імені генерала Адольфаса Раманаускаса. Центр проводить 

колективну підготовку підрозділів ЗС Литви та індивідуальну підготовку солдатів і сержантів 

та підвищення їх кваліфікації. З метою забезпечення колективного навчання центр бере участь 

в плануванні та проведенні військових навчань. Він також навчає спостерігачів для оцінки 

вправ, проводить спостереження і контрольні вправи відповідно певних нормативних 

документів з бойової підготовки ЗС Литви. Під час проведення військових навчань центр 

виконує функції управління та створення різних ситуацій, контролює вправи з урахуванням 

забезпечення безпеки, організовує обговорення проведених вправ, узагальнює накопичений 

досвід.  Забезпечення об'єктивної оцінки підрозділів військ, що беруть участь в проведенні 

військових навчань, включає до себе багатокомпонентну систему лазерної взаємодії - Multi-

Integrated Laser Engagement System (MILES) і первинну дистанційну інтегровану систему 

навчання (I-HITS). Ці системи покращують якість оцінки та усувають суб’єктивні помилки. 

Центр проводить також індивідуальну підготовку військовослужбовців, які скеровані на 

проходження військової служби в міжнародні штаб-квартири або на виконання інших місій в 

міжнародних операціях. Крім того центр організовує проведення навчальних курсів зі 

стрільби та організовує консультації і семінари з різних вправ зі стрільби. 

Мережа військових навчальних закладів для  підготовки офіцерського складу ЗС Литви  

та їх завдання приведені у статті «Організація підготовки офіцерів для збройних сил 

республіки Литва» [12]. 

Висновки. Існуюча система військової освіти Литви успішно пройшла період 

трансформації ЗС до вимог НАТО, використовує досвід підготовки ВФ у розвинутих країнах-

членах альянсу з урахуванням особливостей національної системи освіти. Вона забезпечує 
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підготовку ВФ, у першу чергу, рядового та сержантського (старшинського) складу. Підготовка 

офіцерських кадрів здійснюється у єдиному військовому навчальному закладі - Військовій 

академії імені  генерала Йонаса Жемайтіса, яка самостійно проводить підготовку офіцерів 

тактичного рівня для сухопутних військ, а також сумісно з Вільнюським технічним 

університетом - офіцерів ВПС, а з Вищою школою морських наук м. Клайпеда - офіцерів ВМС. 

Підготовка офіцерів оперативного та стратегічного рівнів здійснюється на відповідних курсах 

у військової академії, а також у Балтійському військовому коледжі.  

Підготовка ВФ для ЗС Литви враховує забезпечення національної безпеки, виходячи з 

можливості виникнення регіональних конфліктів, дестабілізації обстановки в ключових 

районах світу, здійснення терористичних актів тощо. На думку військових експертів, яка 

відображає спільну позицію партнерів по НАТО, ― “...збройні сили всіх членів альянсу 

повинні готуватися до війни з урахуванням факторів об’єднаності та багатонаціональності 

одночасно, при цьому не тільки на оперативному рівні, а й на тактичному”. 
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к.т.н., доц. Черных Ю.А, Черных О.Б. 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РЕСПУБЛИКИ ЛИТВА 

 

В статье рассмотрен опыт подготовки военных специалистов, в частности рядового, 

сержантского (старшинского) и офицерского состава, для вооруженных сил республики Литва. 

На основании проведенного анализа изменений основных задач, структуры и численности личного 

состава вооруженных сил республики Литва, произошедших после вступления страны в НАТО, 

определена структура системы военного образования страны. Приведены требования к уровню 

подготовки военных специалистов. Определена модель подготовки рядового, сержантского 

(старшинского) и офицерского состава. Приведены сведения о роли и месте гражданского 

университетского образования и базового военного образования в общей системе подготовки 

военного специалиста. Приведен перечень курсов подготовки и повышения квалификации для 

определенных категорий военнослужащих. 

Ключевые слова: вооруженные силы республики Литва, военные специалисты, уровень 

подготовки, модель подготовки. 

 

 

Ph.D.Chernykh J, Chernykh O. 

ANALYSIS OF THE PROCESS OF TRANSFORMATION OF THE MILITARY SPECIALISTS 

TRAINING SYSTEM IN THE MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE ARMED 

FORCES OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA 

The article focuses on the experience of training of the military specialists, particularly the enlisted 

personnel, non-commissioned-officers, and commissioned officers for the composition of the Armed Forces 

of Lithuania. The military education structure of the country was determined based on the analysis of the 

key objectives, structure and size of the personnel of the Armed Forces of Lithuania that took place after 

the country’s accession to NATO. The source outlines the requirements for the level of military specialists 

training. Furthermore, the model of the training of the enlisted personnel as well as both the non-

commissioned and commissioned officers was determined. In addition, the information about the role and 

significance of the civic university education and the basic military education in the general military 

specialists training system was provided. The list of training and skills development courses for the 

particular categories of military servicemen was enclosed. The creative use of the international experience 

of military specialists training abroad gains particular relevance in terms of the implementation of NATO 
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standards in the Armed Forces of Ukraine. Analysis of the foreign experience of the organization and 

reformation of the armed forces in other countries, with the respective systems of military education being 

an integral part, reveals the specific national aspect of such activities in each country, thus emphasisng the 

inadequacy of blindly copying any military specialists training system. In the meantime, there are some 

general methodological approaches used in military pedagogic practice across different countries of the 

world to be practicably considered and applied. The process of military specialists training for the purposes 

of the Armed Forces of Lithuania is targeted at providing national security with regards to the possibility 

of the breakout of the regional conflicts, destabilisation of the political situation in the key regions of the 

world, the commission of terrorist acts, etc. The existing military education system in Lithuania has 

successfully underwent the period of transformation of the Armed Forces towards meeting NATO 

standards, building on the experience of military specialists training in the developed member states of the 

alliance and considering the peculiarities of the national educational system. The educational complex fully 

provides military specialists training, most importantly the non-commissioned officers and the enlisted 

personnel.  

Keywords: Armed Forces of Lithuania, military specialists, level of training, training model. 
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УВАГА! 

Редакційна колегія «Збірника ВІКНУ» здійснює незалежне («сліпе») експертне 

рецензування наданих до друку рукописів та перевірку їх на плагіат. Рецензування 

здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів. 

 
 

УВАГА! ЗМІНИЛИСЯ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ!  

(Статті, що не відповідають вимогам, прийматися до розгляду не будуть!) 

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ 

ПРАЦЬ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА" 
 
 

До друку приймаються оригінальні рукописи, які не опубліковано раніше, не було 

відправлено до інших редакцій та які повністю відповідають вимогам щодо оформлення  та 

порядку подання статей.  

Обов’язкові елементи статті – УДК, назва статті, анотація трьома мовами, вступ та 

постановка задачі (проблеми), виклад основного матеріалу, висновки, список літератури 

(References), дані про авторів трьома мовами. 

Загальні вимоги до технічного оформлення статей: 

Обсяг рукопису – не менше 4 повних аркушів українською, англійською або російською 

мовами. 

Формат аркуша - А4 (210 х 297 мм).  

Розмір полів: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см. 

Основний шрифт – Тіmes New Roman №12, через міжрядковий інтервал - 1,0. Абзац має 

становити 10 мм. 

Основний текст статті повинен мати такі необхідні елементи:  

постановка задачі чи проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями;  

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної 

проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячується означена стаття, формулювання цілей статті; 

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів, практичних рішень та експериментів; 

висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку у даному напрямку. 

 

Анотація до статті виконується українською, англійською та російською мовами. Вона 

повинна містити коротке повторення структури статті, що включає вступ, цілі і завдання, 

методи, результати, висновки. 

Анотацію друкують курсивом, шрифт Тіmes New Roman, №11. Після анотації 

розміщуються ключові слова (3-5 термінів). 

Якщо основною мовою статті є українська або російська, то анотація англійською мовою 

повинна бути розширеною та мати загальний обсяг не менш ніж 1800 знаків, включаючи 

ключові слова. 

Якщо основною мовою статті є англійська, то анотація українською мовою повинна бути 

розширеною та мати загальний обсяг не менш ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова. 

 

Список літератури (References) повинен включати не менш 12 джерел, з яких 50% 

видані за останні 10 років. При цьому не менш 25 % джерел повинно відноситися до іноземної 

періодики. Самоцитування авторів у списку літератури не повинно бути, як правило, більш за 

15 %. 

Якщо основною мовою статті є українська або російська, то оформлюються два списки 

літератури:  
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перший (список літератури на мові оригіналу джерела) – згідно наказу МОН № 40 від 

12.01.2017 та відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання: загальні положення та правила складання»; 

другий (REFERENCES) з урахуванням ДСТУ 8302:2015, наказу МОН № 40 від 

12.01.2017 та міжнародного Гарвардського стилю BSI (British Standards Institution). 

 

На адресу редколегії (03680. м. Київ, вул Ломоносова 81, тел.: +38 (044) 521 - 33 - 82) 

мають бути надіслані наступні матеріали: 

рецензія відомого в Україні фахівця в конкретній предметній галузі, оформлена 

встановленим порядком, сканкопія - на електронну адресу редакції; 

експертний висновок, завірений печаткою, про можливість відкритого публікування. 

 

У відомостях про авторів (українською, російською та англійською мовами) 

наводиться: 

– прізвище, ім’я та по батькові; 

– науковий ступінь, вчене звання, посада; 

– назва установи, де працює автор, її місце розташування (місто, країна); 

– обліковий запис автора ORCID (повинен відображати назву установи, де працює автор, 

та його наукові публікації); 

– адреса електронної пошти. 

 

Вимоги до оформлення References 

References потрібно приводити окремим блоком, повторюючи послідовність попередньо 

наведеного Списку літератури. Джерела при цьому оформлюються за такими основними 

правилами (Harvard style оформлення BSI: British Standards Institution): 

– запис завжди починається з прізвища автора, потім, через кому, ініціали (між 

ініціалами пропуски не ставляться), за якими в дужках вказується дата видання; два автори 

відокремлюються «and» без коми; кілька авторів розділяються комами, але останнє прізвище 

повинно бути відокремлено «and» без коми; 

– витяги з публікацій, тобто назви статей журналів, глав в книгах наводять у "лапках"; 

– назва журналу або книги завжди виділяється курсивом; 

– ім'я видавця вказується перед місцем видання; 

– коми використовують для поділу елементів запису; 

– для джерел українською або російською мовою, що наводяться у References, назви 

статей журналів, глав в книгах наводять латиницею (транслітерацією) у "лапках" та 

перекладом на англійську мову у квадратних дужках. Онлайн-конвертер з української мови 

для транслітерації: http://translit.kh.ua/?passport. 

 

Приклади оформлення References за стилем Harvard British Standards Institution 

 

Книга (ДСТУ 8302:2015) 

Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері : монографія / Г.В. Пєвцов, А.М. 

Гордієнко, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, А.О. Феклістов, К.І. Хударковський. Х.: Вид. 

Рожко С. Г., 2017. 276 с. 

Книга (Harvard style BSI) 

Pievtsov, H.V., Hordiienko, A.M., Zalkin, S.V., Sidchenko, S.O., Feklistov, A.O. and 

Khudarkovskyi, K.I. (2017), ”Informatsiino-psykholohichna borotba u voiennii sferi: monohrafiia” 

[The information and psychological struggle in the military sphere], Rozhko S.H., Kharkiv, 276 p. 
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Стаття із періодичного видання (ДСТУ 8302:2015) 

Карпенко, Д.В. Стан та перспективи розвитку зенітного ракетного озброєння Повітряних 

Сил Збройних Сил України / Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2017. № 

2(27). С. 75-78. 

Стаття із періодичного видання (Harvard style BSI) 

Karpenko, D.V. (2017),”Stan ta perspektyvy rozvytku zenitnoho raketnoho ozbroiennia 

Povitrianykh Syl Zbroinykh Syl Ukrainy” [The state and perspectives of the development of anti-

aircraft missile armaments in the Air Force of Ukraine], Science and Technology of the Air Force of 

Ukraine, No. 2(27), pp. 75-78. 

 

Дисертація (ДСТУ 8302:2015) 

Белозеров, И.В. Религиозная политика: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02; защищена 

22.01.02; утв. 15.07.02 / Белозеров Иван Валентинович. К., 2002. 215 с. 

Дисертація (Harvard style BSI) 

Belozerov, I.V. (2002),”Relyhyoznaia polytyka: dissertation” [The religious policy: 

dissertation], Kiev, 215 p. 

Джерела електронного ресурсу віддаленого доступу (ДСТУ 8302:2015) 

Романов В. К вопросу о путях достижения национальной безопасности в условиях 

глобализации: проблемы теории и практики в контексте внешней политики России и Польши 

[Електронний ресурс] Безопасность и оборона, 2016. № 1(2), С. 7-15. Режим доступу до журн.: 

http://www.desecuritate.uph.edu.pl/images/De_Securitate_12_2016.pdf. 

Джерела електронного ресурсу віддаленого доступу (Harvard style BSI) 

Romanov, V. (2016), ”K voprosu o putyakh dostizheniya natsionalnoy bezopasnosti v 

usloviyakh globalizatsii: problemy teorii i praktiki v kontekste vneshney politiki Rossii i Polshi” [To 

the question about the ways to achieve national security in the context of globalization: the problems 

of theory and practice in the context of the foreign policy of Russia and Poland], Security and Defence 

Journal, No. 1(2), pp. 7-15, www.desecuritate.uph.edu.pl/images/De_Securitate_12_2016.pdf 

(accessed 12 July 2017). (примітка: при наведенні URL "http: //" має бути виключено). 

 

Більш детальну інформацію щодо оформлення бібліографічних посилань за стилем 

Harvard British Standards Institution можна знайти на сайті Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського та онлайн генератора посилань Cite This For Me. 

 
Редакційна колегія: e-mail: lenkov_s@ukr.net 
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Шрифт 

 
СХЕМА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У «ЗБІРНИК ВІКНУ» 

УДК                                                                          науковий ступінь, вчене звання 

ініціали та прізвище автора (співавторів) 

Місце роботи автора (співавторів) 

 

12 пт УДК 32.973.202:07.681                                  д.т.н., проф. Cтепанов С.В. (ВІКНУ) 

к.т.н., с.н.с. Українець О.В. (ВІКНУ) 

к.т.н. Саленко В.Д. (ВІКНУ) 

 

12 пт 

жирний 

КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИМИ ПРИСТРОЯМИ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ЖЕСТІВ 

 
11 пт 

курсив, 

жирний 
 

Для керування електронними пристроями, для сучасного користувача 

важливими критеріями є такі, як: зручність та простота керування. Для того щоб 

надати користувачу такі можливості та зручності в використанні, є досить 

доцільною розробка системи, яка б надавала такі можливості. Керування системою, 

яка працює на основі жестів, є надзвичайно перспективним, та  може суттєво 

полегшити користувачу роботу з нею, тому що, жести які потрібні для керування 

системою, можуть бути інтуїтивно зрозумілими користувачу, порівняно з іншими 

системами які працюють за допомогою комбінацій клавіш.  

Для вирішення задач керування за допомогою жестів, пропонується програмно-

апаратний комплекс, який побудований на основі різних модулів, кожен з яких в свою 

чергу виконує відповідну роль в системі, наприклад знаходить точку інтересу з 

множини чи вираховує глибину сцени. Також в системі є ядро, яке відповідає за аналіз 

модифікаторів та жестів. На основі даних модулів стає можливо створити 

систему, яка б працювала на основі жестів. Але для створення даної системи, 

потрібно вирішити певні задачі, такі як: сегментація, скелетизація, 

спостереження. Кожна з яких містить в собі відповідні математичні моделі та 

визначення. Запропонований програмно-апаратний комплекс для керування 

природніми жестами. Суть програмно-апаратного комплексу полягає в тому, щоб 

забезпечити користувача таким інтерфейсом, щоб він виконував роботу 

знаходячись частково віддалено від робочого місця, чи маніпулював інструментами 

на відстані, тобто за допомогою жестів. Використання пропонованого програмно-

апаратного комплексу дозволить покращити показники стерильності в 

операційних, підвищити технічну безпеку під час виконання безпосередньої роботи 

користувача з приладами. 

Ключові слова: штучний інтелект, контролери, модулі, жести, глибина сцени, 

точка інтересу, аналіз модифікаторів, аналіз жестів, сегментація, скелетизація, 

спостереження. 
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Таблиці 

 

НЕОБХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ: постановка проблеми (задачі) у загальному 

вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз 

останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і 

на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 

яким присвячується дана стаття, формулювання цілей статті (постановка завдання), 

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; їх практичного значення та результатів експерименту чи 

впровадження; висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень 

у даному напрямку. Література. 

УВАГА! Таблиці і рисунки друкують після посилань. Якщо у статті кілька таблиць 

чи рисунків - їх нумерують. Заголовки таблиць і рисунків необхідно розміщувати по 
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Рисунки 

центру, а нумерацію таблиць праворуч від таблиці (стиль normal, шрифт – Тіmes New 

Roman № 12). Рисунки повинні бути виконані за допомогою редактора Word, згруповані 

і являти собою один графічний об'єкт. Формули та позначення по тексту обов'язково 

набирати за допомогою Equation Editor - редактора формул Word, а не у текстовому 

режимі. У редакторі формул мають бути встановлені такі параметри - розміри: загальний 

– 12 pt. великі індекси – 10 pt , малі індекси – 7 pt, великі символи – 14 pt. малі символи 

– 10 pt: стиль: текст, функції, змінні, матриці-вектори, числа – шрифт Тіmes New Roman, 

для решти стилів – шрифт Symbol, при цьому: строк. грецькі – прямі. Великі за розміром 

вирази та рівняння необхідно записувати у кілька рядків. 
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д.т.н., проф. Cтепанов С.В., к.т.н., с.н.с. Украинец О.В., к.т.н. Саленко В.Д. 

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ 

 

Для управления электронными устройствами, для современного пользователя 

важными критериями являются такие, как: удобство и простота управления. Для 

того чтобы предоставить пользователю такие возможности и удобства в 

использовании, достаточно целесообразной разработка системы, которая бы 

предоставляла такие возможности. Управление системой, которая работает на 

основе жестов, чрезвычайно перспективным и может существенно облегчить 

пользователю работу с ней, потому что, жесты, которые нужны для управления 

системой, могут быть интуитивно понятными пользователю, по сравнению с 

другими системами работающих с помощью комбинаций клавиш. 
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Для решения задач управления с помощью жестов, предлагается программно-

аппаратный комплекс, который построен на основе различных модулей, каждый из 

которых в свою очередь выполняет соответствующую роль в системе, например, 

находит точку интереса из множества или высчитывает глубину сцены. Также в 

системе есть ядро, которое отвечает за анализ модификаторов и жестов. На основе 

данных модулей становится возможно создать систему, которая бы работала на 

основе жестов. Но для создания данной системы, нужно решить определенные 

задачи, такие как: сегментация, скелетизации, наблюдения. Каждая из которых 

содержит в себе соответствующие математические модели и определения. 

Предложенный программно-аппаратный комплекс для управления природными 

жестами. Суть программно-аппаратного комплекса заключается в том, чтобы 

обеспечить пользователя таким интерфейсом, чтобы он выполнял работу находясь 

частично удалено от рабочего места, или манипулировал инструментами на 

расстоянии, то есть с помощью жестов. Использование предлагаемого программно-

аппаратного комплекса позволит улучшить показатели стерильности в 

операционных, повысить техническую безопасность при выполнении 

непосредственной работы пользователя с приборами. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, контроллеры, модули, жесты, 

глубина сцены, точка интереса, анализ модификаторов, анализ жестов, 

сегментация, скелетизации, наблюдения. 
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Prof. Stepanov S.V., Ph.D. Ukrainets O.V., Ph.D. Salenko V.D. 

CONTROL ELECTRONIC DEVICES USING GESTURES 
 

For management of electronic devices, for today's user important criteria are: 

convenience and ease of management. In order to provide the user with such opportunities 

and usability to use, it is quite reasonable to develop a system that would provide such 

opportunities. Managing a gesture-based system is extremely promising, but can greatly 

facilitate the user to work with it, because the gestures that are needed to manage the system 

can be intuitive to the user, compared to other systems that operate using keyboard shortcuts. 

To solve the problems of managing using gestures, a software-hardware complex is proposed 

that is based on different modules, each of which in turn plays an appropriate role in the 

system, for example, finds a point of interest from a plurality or calculates the depth of a scene. 

Also, the system has a kernel that is responsible for analyzing modifiers and gestures. Based 

on the data of the modules it becomes possible to create a system that would work on the basis 

of gestures. But for the creation of this system, it is necessary to solve certain problems, such 

as: segmentation, skeletalization, observation. Each of them contains the corresponding 

mathematical models and definitions. Proposed hardware and software complex for 

management of natural gestures. The essence of the software and hardware complex is to 

provide the user with such an interface that he was performing work while being partially 

remote from the workplace, or manipulating tools at a distance, that is, using gestures. The 

use of the proposed software-hardware complex will improve the sterility parameters in the 

operating system, increase the technical safety during the direct work of the user with the 

devices. 

Keywords: artificial intelligence, controllers, modules, gestures, depth of the scene, 

point of interest, analysis of modifiers, gesture analysis, segmentation, skeletonization, 

observation. 
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