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ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ТЕСТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
Інформаційні технології широко використовуються у воєнній сфері. Це відбувається на пунктах 

управління збройних сил та безпосередньо на озброєнні та військовій техніці. 

Спеціальне програмне забезпечення повинно відповідати вимогам нормативно-правових актів та бути 

придатним для використання в інтересах збройних сил. 

Проте, в Україні діє декілька стандартів з перевірки програмних засобів, які мають розбіжності. У 

Збройних Силах України також відсутні єдині погляди на перевірку спеціальних програмних засобів. 

Мета статті сформувати концепцію тестування спеціального програмного забезпечення на основі 

діючих новітніх стандартів, з урахуванням практичного досвіду у випробувальній діяльності. 

Авторами статті передбачається, що перевірка спеціального програмного забезпечення, яке 

встановлюється на озброєння та військову техніку, повинна проводитися під час випробувань цього 

обладнання. Оцінка спеціального програмного забезпечення повинна бути обов’язковою складовою комплексної 

оцінки озброєння та військової техніки. 

Перевірка якості програмного забезпечення повинна здійснюватися шляхом практичного тестування в 

різних умовах і режимах та включати перевірку експлуатаційної документації програми. 

В статті пропонується оцінювати програмні продукти шляхом дослідження та подальшого 

оцінювання атрибутів, підхарактеристик та характеристик програмних засобів. Кожна з характеристик, 

підхарактеристик та атрибутів мають власний ваговий коефіцієнт, що відображає на скільки вони важливі у 

конкретному програмному засобі. 

Для систематизації атрибутів, підхарактеристик та характеристик пропонується розробити модель 

якості. 

Питання перевірки, умови та порядок тестування повинні зазначатися у методиках тестування. Але 

тестувальник має право вносити корективи в процес тестування, якщо є потреба покращити якість 

перевірки. 

Матеріали, які викладені у статті, можливо враховувати при плануванні і проведенні перевірок 

спеціального програмного забезпечення, яке передбачається використовувати в інтересах Збройних Сил 

України. 

Ключові слова: спеціальне програмне забезпечення, тестування програмного забезпечення, оцінка 

якості програмного забезпечення. 

 

Скиба О.В., Руденко О.В., Доманов И.А., Троцик С.Н., Кравченко В.С. Формирование концепции 

тестирования специального программного обеспечения для Вооруженный Сил Украины. 

Информационные технологии широко используются в военной сфере. Это происходит на пунктах 

управления вооруженными силами и непосредственно на вооружении и военной технике. 

Специальное программное обеспечение должно соответствовать требованиям и быть пригодным для 

использования в интересах вооруженных сил. 

Однако в Украине существует несколько стандартов тестирования программного обеспечения, 

которые имеют разногласия. В Вооруженных силах Украины также нет единых взглядов на проверку 

специального программного обеспечения. 

Целью статьи является формирование концепции тестирования специального программного 

обеспечения на основе существующих новых стандартов с учетом практического опыта в испытательной 

деятельности. 

Авторы статьи предлагают в ходе испытаний этого оборудования проводить проверку специального 

программного обеспечения, которое устанавливается на вооружение и военную технику. Оценка специального 

программного обеспечения должна быть обязательным компонентом комплексной оценки вооружения и 

военной техники. 

Проверка качества программного обеспечения должна осуществляться путем практического 

тестирования в различных условиях и режимах и включать проверку оперативной документации программы. 

В статье предлагается оценивать программные продукты с помощью исследований и дальнейшей 

оценки атрибутов, подхарактеристик и характеристик программного обеспечения. Каждая из 

характеристик, подхарактеристик и атрибутов имеет свой собственный вес, который отображает, 

насколько они важны в конкретном программном продукте. 
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Для систематизации атрибутов подхарактеристик и характеристик предлагается разработать 

модель качества. 

Вопросы проверки, условия и порядок тестирования должны указываться в методиках тестирования. 

Но тестировщик имеет право вносить коррективы в процесс тестирования, если нужно улучшить качество 

проверки. 

Материалы, представленные в статье, могут быть учтены при планировании и проведении проверок 

специального программного обеспечения, которое предполагается использовать в интересах Вооруженных 

Сил Украины. 

Ключевые слова: специальное программное обеспечение, тестирование программного обеспечения, 

оценка качества программного обеспечения. 

 

O. Skyba, O.Rudenko, I.Domanov, S.Trotsyk V.Kravchenko. Forming the concept of testing special software 

for Armed Forces of Ukraine. 

Information technology is widely used in the military sphere. This takes place at the command posts of the armed 

forces and directly in the armament and military equipment. 

Special software must meet the requirements and be usable for the benefit of the armed forces. 

However, in Ukraine there are several standards of software testing that are controversial. The Armed Forces of 

Ukraine also do not have a common view on the verification of special software. 

The purpose of the article is to develop the concept of testing special software based on existing new standards, 

taking into account practical experience in testing activities. 

The authors of the article propose during the tests of this equipment to carry out a test of special software, which 

is installed in the armed and military equipment. The evaluation of special software should be a mandatory component 

of the comprehensive assessment of weapons and military equipment. 

The software quality check should be done through practical testing in a variety of environments and modes and 

include verification of the program's operational documentation. 

The article proposes to evaluate software products through research and further evaluation of the attributes, 

sub-characteristics and characteristics of the software. Each of the characteristics, sub-characteristics and attributes 

has its own weight, which shows how important they are in a particular software product. 

To organize attributes, the sub-character and characteristics are proposed to develop a quality model of 

software. 

Verification, conditions, and testing procedures should be specified in testing methods. But the tester has the 

right to make changes during testing if you want to improve the quality of the test. 

Materials presented in the article can be taken into account in planning and conducting inspections of special 

software, which is supposed to be used in the interests of the Armed Forces of Ukraine. 

Keywords: special software product, software testing, evaluation of software. 

 
Постановка проблеми. На сьогоднішній день в Україні діє чимало стандартів, які 

стосуються питань тестування та оцінювання якості програмного забезпечення (ПЗ). Часові 

терміни набуття ними чинності перебувають у достатньо великому діапазоні: від 70-х років 

минулого століття по 2019 рік. 

Враховуючи, що за ці пів століття розвиток інформаційних технологій був дуже 

стрімким, відмінність у ключових питаннях, відображених у більш давніх і новітніх 

стандартах, є цілком прогнозованою. 

Втім, якщо проаналізувати погляди на оцінювання якості ПЗ, які відображені в 

стандартах, виданих навіть за останні 5 ÷ 10 років, то виявляється немало розбіжностей. 

Вони стосуються, як визначення основних термінів та їх назв, так і самих підходів до 

оцінювання ПЗ. 

Результати порівняння основних понять, що містяться у ряді стандартів, зазначені у 

таблиці 1 (ідентичні (наближені за змістом) терміни надані в одному рядку). 

Таблиця 1 – Перелік окремих наближених термінів, що використовуються в 

нормативно-правових актах в галузі перевірки якості ПЗ 

ДСТУ 2853 - [1] 

ДСТУ ISO/ІЕС 

TR серії 15504: 

[2], [3]  

ДСТУ ІSО/ІЕС 

9126-1 - [4] 

ДСТУ ІSО/ІЕС 

серії 14598:  

[5] - [10] 

ДСТУ ІSО/ІЕС 

серії 25000:  

[11] - [13] 
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Характеристика, 

Узагальнений 

показник 

Види діяльності 

процесів 
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показник 
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включає атрибути)  

Підхарактеристика Підхарактеристика Підхарактеристика 

Одиничний 

показник 

Атрибут Атрибут Атрибут Властивість, 

Елементарний 

складник 

- - Метрика Метрика - 

Коефіцієнт ваги Рейтинг Рейтинг Рейтинг, 

Пріоритет, 

Відносна 

важливість 

Пріоритет 

Шкала Шкала Шкала Шкала Критерій 

оцінювання 

Методики 

випробувань ПЗ 

Документований 

процес 

оцінювання 

Процедура 

вимірювання 

Модуль 

оцінювання, 

Методологія, 

Технологія, 

Метод, 

План оцінювання, 

План тестування 

програми, 

План тестування 

системи 

Модуль 

оцінювання, 

Методика, 

Технологія 

Комплексний 

показник якості 

Для процесу: 

рівень 

потужності 

Вимір Вимір, 

Рейтинг 

 

Елемент показника 

якості, 

Індикатор, 

Показник якості, 

Результат оцінення 

 

Актуальність дослідження. Починаючи з 2014 року, технічному оснащенню Збройних 

Сил України (ЗС України) та інших складових сил оборони держави почала приділятися 

належна увага.  

В умовах гібридної війни з боку Росії Україна потребує нових та модернізованих 

зразків озброєння та військової техніки (ОВТ).  

Враховуючи триваючі тенденції інформаційної інтеграції, розробники таких зразків все 

частіше впроваджують програмне керування ними через вбудоване спеціальне ПЗ (СПЗ). 

Також СПЗ поступово впроваджується в діяльність органів управління. 

Під СПЗ у даній статті розуміється ПЗ, яке використовується на пунктах управління 

ЗС України або в ОВТ з метою підвищення ефективності керівництва військами та зброєю. 

Враховуючи, що до застосування ОВТ висуваються особливі вимоги до точності, СПЗ 

також потребує коректного функціонування. Тому, поряд з перевіркою технічних 

характеристик зразків ОВТ, обов’язково повинна перевірятися і якість СПЗ. 

Також потребуватиме перевірки і СПЗ, що використовуватиметься на технічних 

засобах, які об’єднуватимуться у єдину автоматизовану систему управління (АСУ) ЗС 

України. 
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Крім того, окремі програмні продукти надаються нашій державі закордонними 

партнерами в рамках урядової допомоги.  

Частина такого ПЗ передається безпосередньо до Міністерства оборони України для 

вирішення певного набору конкретних завдань. Як і СПЗ, що встановлюється на зразки ОВТ, 

таке ПЗ також потребує тестування, не дивлячись на престиж компанії-розробника та 

гарантії постачальників. 

Нажаль, на даний час у ЗС України відсутні єдині підходи до організації та порядку 

тестування й оцінки СПЗ. 

Враховуючи існуюче розмаїття поглядів нормативно-правових актів на питання оцінки 

ПЗ та одночасну потребу у максимально об’єктивному оцінюванні якості СПЗ, що 

передбачається використовувати у воєнній сфері, ЗС України потребують унормування 

питань оцінювання якості СПЗ. 

Аналіз інших публікацій. Питанням тестування ПЗ останні десятиліття приділяється 

достатня увага, про що свідчить розроблення великої кількості посібників та довідкових 

матеріалів. Проте ці публікації орієнтуються переважно процес пошуку (статичним методом) 

помилок у програмному коді та на виявленні (практичним способом) збоїв у роботі програм 

для їх швидкого усунення розробниками [14] – [17].  

При цьому упускається такий аспект як визначення оцінки ПЗ. 

На думку авторів заслуговує уваги підхід, викладений у [18], де автор надає декілька 

методів оцінки ПЗ, у т.ч. через модель якості, що передбачає структуроване оцінювання 

програмних продуктів за допомогою їх характеристик, з урахуванням вагових коефіцієнтів. 

Проте, окремі положення цього джерела є дещо застарілими. 

Виклад основного матеріалу.  

Виходячи з того, що не лише у ЗС України, а й взагалі в сфері випробування й оцінки 

ПЗ немає єдиних підходів та враховуючи досвід випробувальної діяльності, Державним 

науково-дослідним інститутом випробувань і сертифікації ОВТ пропонується для 

оборонного відомства запровадити єдиний підхід, яким можливо було користуватися для 

визначення придатності СПЗ. 

Одним із способів (і першочерговим кроком) вирішення проблеми вбачається 

вироблення концепції тестування СПЗ, як системи поглядів на процес планування і 

проведення перевірки та оцінювання СПЗ. 

Метою статті є надання бачення авторського колективу на концепцію тестування СПЗ, 

яка б дозволила унормувати термінологію, підходи, цілі та завдання перевірки та оцінювання 

якості СПЗ, які при цьому не суперечать діючим в Україні нормативно-правовим актам, 

легко імплементуються у випробувальну діяльність зразків ОВТ та є перспективними. 

Передбачається, що в розвиток концепції розроблятимуться інші, більш конкретизуючі 

документи, що стосуються оцінки якості та випробування СПЗ. 

В основу концепції пропонується покласти положення державних стандартів серії 

25000 (Інженерія систем і програмних засобів.  

Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE): [11] – [13], 

[19] – [23] (що доповнюються підходами інших діючих стандартів). Це обумовлено як тим, 

що зазначені нормативно-правові акти, які є порівняно нові (2016 – 2019 років)¸так і тим, що 

охоплюють достатньо різних аспектів, які стосуються визначення якості програмних 

продуктів. 

Дотримуючись положень цих стандартів, оцінювання СПЗ передбачається здійснювати 

через призму чітко визначених характеристик, які у своїй сукупності охоплюють увесь 

спектр параметрів програмних засобів, які можливо дослідити та оцінити, за результатами 

чого можливо отримати загальну об’єктивну оцінку усього СПЗ. 

При цьому, оцінювання повинно враховувати, що до СПЗ висуваються більш суворі 

вимоги, зокрема щодо точності, надійності, вірогідності ризиків. СПЗ має бути максимально 

стійким не лише до негативних чинників, пов’язаних з програмним середовищем або діями 

користувачів. Так, СПЗ повинно функціонувати за таких несприятливих умов, як: 
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низька якість зв’язку або її тимчасова відсутність, що зумовлено фізичним та 

радіоелектронним впливом противника, особливістю рельєфу місцевості, виконанням 

заходів безпеки операцій (приховування); 

кібернетичний вплив на АСУ; 

застосування СПЗ на транспортному засобі під час руху; 

функціонування на технічних (транспортних) засобах зі слабким зарядом 

акумуляторних батарей; 

недостатня (у сутінках) або навпаки надмірна (за ясної погоди) освітленість екрану 

технічного засобу, де встановлене СПЗ. 

Крім того, інтерфейс СПЗ має враховувати потребу зменшення демаскувальних 

властивостей екрану у темну пору доби. 

Зазначенні та інші аспекти повинні враховуватися при плануванні тестування та 

практичному його проведенні. Результати оцінюються відповідно до єдиного підходу, 

запровадженого концепцією тестування СПЗ. 

В цілому, передбачається, що концепція повинна базуватися на наступних аспектах: 

а) оцінювання якості СПЗ здійснюється шляхом практичного тестування програмного 

продукту та перевірки документації на програмний засіб; 

б) метою тестування є з’ясування заявлених можливостей СПЗ та перевірка 

відповідності вимогам, що висуваються до програмних засобів, які використовуються у 

ЗС України (позитивне тестування), а також виявлення ситуацій, коли СПЗ працюватиме з 

помилками (негативне тестування) – Тестування забезпечує виявлення (констатацію фактів) 

розбіжностей з вимогами” [16, С. 12]; 

в) перевірка документації спрямовується на з’ясування її повноти та зрозумілості, з 

точки зору придатності забезпечити якісне використання СПЗ, що відповідає очікуванням 

користувача; 

г) порядок проведення тестування та оцінювання якості СПЗ зазначається у 

відповідних методиках тестування, які включаються до програми тестування СПЗ (таким 

чином досягається відповідність й положенням [1] та [24]; 

д) дії тестувальника не обмежуються методиками (оскільки в ході перевірки СПЗ 

можуть виникнути ситуації, коли для об’єктивності оцінки СПЗ потребуватимуться 

додаткові (удосконалені) підходи або тестувальник інтуїтивно передбачає яким чином 

викликати некоректну роботу СПЗ); 

е) показниками якості СПЗ, що підлягають оцінюванню, є: характеристики, 

підхарактеристики (складові характеристик) та атрибути (складові підхарактеристик) ПЗ; 

ж) підхарактеристики, що входять до складу однієї характеристики, повинні охопити 

весь спектр питань, які притаманні цій характеристиці. У свою чергу подібним чином 

підхарактеристики складаються з атрибутів і залежать від їхньої оцінки; 

и) результатом оцінювання характеристики, підхарактеристики, атрибуту є оцінка, яка 

обчислюється з точністю, що визначена на етапі планування тестування СПЗ; 

к) всі характеристики та підхарактеристики формують єдину (одну) модель якості СПЗ, 

яка охоплює питання якості СПЗ і якості СПЗ під час застосування (приклад моделі якості, 

що відповідає стандартам серії 2500, зображено на рисунку 1. Втім, для кожного конкретного 

СПЗ може складатися інша модель, яка покриває потреби замовника); 

л) для визначення значимості кожної характеристики, підхарактеристики та атрибуту (у 

загальній їх сукупності) на етапі планування їм присвоюються вагові коефіцієнти; 

м) сума вагових коефіцієнтів всіх характеристик моделі якості дорівнює 1. Сума 

вагових коефіцієнтів всіх підхарактеристик, що входять до складу однієї характеристики 

також дорівнює 1. Сума вагових коефіцієнтів всіх атрибутів, що входять до однієї 

підхарактеристики, теж дорівнює 1;  

н) для визначення оцінки кожної характеристики, підхарактеристики та атрибуту на 

етапі планування розробляється шкала оцінювання. Для характеристик, підхарактеристик та 
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атрибутів можливо використовувати різні шкали (наприклад, якщо перевіряється повнота 

оцінювання, то можливо застосовувати бінарний підхід (0/1).  

Для оцінювання таких питань як коректність, доцільно розширити шкалу оцінювання 

до 4 – 6 різних значень. Це дозволить більш точно охарактеризувати ПЗ), але у відповідних 

методиках повинно бути чітко зазначено, яким чином оцінювати; 

п) для проведення оцінювання підхарактеристик застосовуються отримані оцінки 

атрибутів та їхні вагові коефіцієнти.  

Оцінка підхарактеристики розраховується за відповідним алгоритмом, який 

розробляється на етапі планування.  

Не дивлячись на те, що функціональна придатність не в повній мірі є такою, що може 

вимірюватися виключно цифровим значенням, доцільно запроваджувати методологію, яка 

перетворює отримані показники до числового еквіваленту; 

р) для оцінювання характеристик враховуються отримані оцінки всіх підхарактеристик, 

що входять до складу даної характеристики, та їхні вагові коефіцієнти. Розрахунок оцінки 

характеристики здійснюється шляхом обчислення за відповідним алгоритмом, який 

розробляється на етапі планування; 

с) оцінювання загальної якості СПЗ здійснюється з урахуванням розрахованих оцінок 

всіх характеристик та їхніх вагових коефіцієнтів за відповідним алгоритмом, який 

розробляється на етапі планування; 

т) для формування висновку щодо придатності СПЗ для використання у ЗС України 

кожній характеристиці та СПЗ в цілому визначаються критерії, з якими порівнюються 

отримані результати; 

у) документування ходу та отриманих результатів тестування СПЗ здійснюється у 

журналах тестування [25]; 

ф) результати тестування та оцінювання відображаються у звітах [25], які 

відпрацьовуються окремо для кожної методики; 

х) узагальнюючим документом тестування СПЗ є протокол, додатком до якого є звіти, 

зазначені у попередньому пункті; 

ц) якщо тестування СПЗ проводиться в рамках випробування зразків ОВТ, протокол 

тестування СПЗ є додатком до акту випробування. 

Схематично дії з оцінювання СПЗ зображені на рисунку 2. 

Крім того, для запобігання можливим ризикам, які у подальшому також можуть 

негативно впливати на якість СПЗ, з’ясовується інформація про розробника ПЗ:  

наявність відповідних сертифікатів та інших правових документів, якими розробнику 

надано право займатися розробленням та реалізацією програмних продуктів; 

відсутність негативних відгуків про розробника та відсутність порушених щодо нього 

судових процесів; 

можливості та умови супроводження програмного продукту тощо. 

Висновок. Враховуючи тенденцію надходження до ЗС України технічних засобів з 

вбудованим СПЗ та оснащення пунктів управління ЗС України програмними засобами, є 

потреба перевірки їх якості. Це обумовлено тим, що помилки у їхній роботі можуть мати 

катастрофічні наслідки. 

Тому для цього у ЗС України пропонується мати єдиний комплексний підхід з 

перевірки та оцінки якості СПЗ. 

Описані у статті погляди можуть бути використані для формування єдиного 

нормативно-правового акту у ЗС України з питань тестування та оцінювання якості СПЗ, що 

використовується на зразках АСУ та іншому ОВТ.  

Напрямки подальших досліджень очікується відобразити у типових методиках 

тестування та оцінювання СПЗ, яке передбачається використовувати у ЗС України. 
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