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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ УСТАНОВИ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Метою інформаційної безпеки є захист інформаційних даних та підтримуючої інфраструктури від 

випадкового або навмисного втручання, що може стати причиною втрати інформації або її несанкціонованої 

зміни, а в разі форс-мажорних обставин – зведення до мінімуму завданих такими діями збитків. 

В статті запропоновано методику проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки в установі 

щодо ефективності забезпечення захисту інформації – одного з найбільш результативних на сьогоднішній день 

інструментів для отримання незалежної та об’єктивної оцінки поточного рівня захисту інформації, приведення 

та підвищення стану захищеності систем у відповідності до встановлених вимог національних та рекомендацій 

міжнародних стандартів. 

Авторами статті розглянуто дії керівника установи щодо проведення незалежного аудиту інформаційної 

безпеки в установі щодо ефективності забезпечення захисту інформації, вказано на основні завдання, структуру 

та етапи його проведення, представлено математичну модель оцінки рівня інформаційної безпеки установи. 

Також наголошено про необхідність регулярного проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки в 

установі з метою оцінки реального стану захисту інформації в установі, змозі протистояти зовнішнім і 

внутрішнім загрозам інформаційної безпеки, які постійно змінюються та адаптуються, а також для 

своєчасного отримання рекомендацій щодо приведення та підвищення стану захищеності систем до визначених 

вимог. 

Ключові слова: незалежний аудит інформаційної безпеки, аудитор інформаційної безпеки, оцінка 

інформаційної безпеки, оцінка кібербезпеки. 

Артемчук М.В., Штонда Р.М., Нещерет И.Г., Терещенко Т.П., Цимбал И.В., Придатченко В.А. 

Методика проведения независимого аудита информационной безопасности учреждения для оценки 

эффективности обеспечения кибербезопасности. 
Целью информационной безопасности является защита информационных данных и поддерживающей 

инфраструктуры от случайного или преднамеренного вмешательства, что может стать причиной потери 

информации или ее несанкционированного изменения, а в случае форс-мажорных обстоятельств – сведение к 

минимуму нанесение такими действиями убытков. 

В статье предложена методика проведения независимого аудита информационной безопасности в 

учреждении по эффективности обеспечения защиты информации – одного из самых результативных на 

сегодняшний день инструментов для получения независимой и объективной оценки текущего уровня защиты 

информации, приведение и повышение состояния защищенности систем в соответствии с установленными 

требованиями национальных и рекомендаций международных стандартов. 

Авторами статьи рассмотрены действия руководителя учреждения для проведения независимого 

аудита информационной безопасности в учреждении по эффективности обеспечения защиты информации, 

указано на основные задачи, структуру и этапы его проведения, представлена математическая модель оценки 

уровня информационной безопасности учреждения. Также отмечено о необходимости регулярного проведения 

независимого аудита информационной безопасности в учреждении с целью оценки реального состояния 

защиты информации в учреждении, состоянии противостоять внешним и внутренним угрозам 

информационной безопасности, которые постоянно меняются и адаптируются, а также для своевременного 

получения рекомендаций по приведению и повышению состояния защищенности систем с определенными 

требованиями. 

Ключевые слова: независимый аудит информационной безопасности, аудитор информационной 

безопасности, оценка информационной безопасности, оценка кибербезопасности. 

M. Artemchuk, R. Shtonda, I. Neshcheret, T. Terestchenko, I. Tsymbal, V. Prydatchenko. 

Methodology for conducting an independent audit of an institution's information security to assess the 

effectiveness of cybersecurity. 
The goal of information security is to protect information data and supporting infrastructure from accidental or 

deliberate interference, which can lead to loss of information or its unauthorized change, and in the event of force 

majeure, to minimize the damage caused by such actions. 

The article proposes a methodology for conducting an independent audit of information security in an institution 

for the effectiveness of ensuring information protection – one of the most effective tools to date for obtaining an 
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independent and objective assessment of the current level of information protection, bringing and improving the state of 

security of systems in accordance with the established requirements of national and recommendations international 

standards. 

The authors of the article considered the actions of the head of the institution to conduct an independent audit of 

information security in the institution on the effectiveness of ensuring the protection of information, indicated the main 

tasks, structure and stages of its implementation, presented a mathematical model for assessing the level of information 

security of the institution. It was also noted that it is necessary to regularly conduct an independent audit of information 

security in an institution in order to assess the real state of information protection in an institution, to resist external 

and internal threats to information security, which are constantly changing and adaptable, as well as to receive timely 

recommendations on improving and improving the state of security of systems. with certain requirements. 

Key words: independent audit of information security, information security auditor, information security 

assessment, cyber security assessment. 

 

Постановка проблеми 

Будь-який комп’ютер без спеціального захисту в разі обміну даними з іншими 

комп’ютерами, особливо у разі використання мережі Інтернет, обов’язково буде заражений 

шкідливим програмним забезпеченням (шкідливим (зловмисним) програмним засобом, англ. 

malware – скорочення від malicious – зловмисний і software – програмне забезпечення) і, як 

результат, його працездатність буде знижено чи зовсім унеможливлено та/або взято під 

контроль (наприклад: здійснення сканування жорстких дисків на наявність даних банківських 

карток, записування натискання клавіш, щоб викрасти паролі, використання комп’ютера для 

запуску DDoS-атаки проти ворогів хакера, або шифрування даних з метою отримання викупу 

для відновлення доступу i т.п.). Варто пам’ятати й про локальну мережу будь-якої установи, де 

в разі зараження одного комп’ютера шкідливе програмне забезпечення пошириться на інші 

комп’ютери та пристрої, результатом чого може бути: повна або часткова зупинка роботи 

установи, втрата даних, завдання фінансових втрат тощо. 

Комп’ютерна система установи – це інформаційно-технічний комплекс метою якого є 

обробка, збереження, ввід-вивід інформації. До складу комп’ютерної системи входять 

комп’ютери, принтери, сервери, мережі тощо із програмним забезпеченням. Через 

комп’ютерну мережу за допомогою локальної або глобальної системи передачі даних 

здійснюється обмін інформацією. 

Локальна мережа установи – це мультисервісна мережа передачі даних, яка працює під 

єдиним управлінням і призначена для задоволення власних виробничих потреб установи, 

організації, підприємства (надалі – установа). Мережа такого типу – це закрита структура з 

досить високим ступенем захисту, доступ до якої ззовні заборонений взагалі або строго 

обмежений, а доступ до інформації всередині неї розмежований з використанням 

адміністративних та технічних методів. Для забезпечення захисту даних в локальних мережах 

можуть використовуватися різні організаційно-технічні методи (виділення відповідальних 

фахівців, застосування списків контролю доступу, використання VPN і т.п.). При створенні 

локальних мереж пріоритетними вимогами є: відмовостійкість, безпека та швидкість роботи 

мережі. 

Створення безпечних комп’ютерних систем є метою діяльності мережевих інженерів і 

програмістів, а також предметом теоретичного дослідження як у галузі телекомунікацій та 

інформатики, так і економіки. Вразливості комп’ютерних систем становлять значну проблему 

для їхніх користувачів у зв’язку із складністю та трудомісткістю більшості процесів і методів 

захисту цифрового обладнання, інформації та самих комп’ютерних систем від ненавмисного 

чи несанкціонованого доступу. 

Інформаційна безпека (надалі – ІБ) – це стан захищеності систем обробки і зберігання 

даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або 

комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого 

доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки 

запису чи знищення. 

Мета забезпечення інформаційної безпеки – захистити інформаційні дані та підтримуючу 

інфраструктуру від випадкового або навмисного втручання, що може стати причиною втрати 
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даних або їх несанкціонованої зміни, а в разі форс-мажорних обставин – зведення до мінімуму 

завданих збитків [1]. 

Загроза інформаційної безпеки – сукупність умов і факторів, що створюють небезпеку 

порушення інформаційної безпеки. Під загрозою (в загальному) розуміється потенційно 

можлива подія, дія (вплив), процес або явище, які можуть призвести до заподіяння шкоди 

чиїм-небудь інтересам.  

З будь-яким об’єктом інформаційної безпеки пов’язано існування тієї чи іншої загрози, 

під якою розуміється сукупність умов і факторів, що виникають у процесі взаємодії даного 

об’єкта з іншими, або складових його компонентів між собою та здатних негативно на нього 

впливати. Загрози можуть бути як випадкові, так і навмисні. Найбільш небезпечними, з точки 

зору наслідків впливу, є навмисні загрози [2]. 

Уразливість (англ. system vulnerability) – нездатність системи протистояти реалізації 

певної загрози або сукупності загроз. Тобто, це певні недоліки в комп’ютерній системі, 

завдяки яким можна навмисно порушити її цілісність і викликати неправильну роботу. 

Уразливість може виникати в результаті допущених помилок програмування, недоліків, 

допущених при проектуванні системи, ненадійних паролів, вірусів та інших шкідливих 

програм, скриптових і SQL-ін’єкцій. 

Таким чином, інформаційна безпека комп’ютерної системи може бути порушена 

внаслідок виникнення загроз інформаційної безпеки, які реалізуються за допомогою 

вразливостей, які існують в комп’ютерній системі. Для запобігання порушень ІБ необхідно 

своєчасно проводити аудит інформаційної безпеки. 

Керівник установи в ході розроблення організаційних і технічних заходів щодо 

забезпечення інформаційної безпеки установи обґрунтовує застосування компенсуючих 

заходів або виключення окремих вимог з переліку базових. З метою забезпечення 

безперебійного та ефективного функціонування установи в інформаційному полі, зважаючи на 

існуючу нормативно-правову базу України авторами статті пропонується на підставі пункту 3 

статті 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 518 „Про 

затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури” [3] 

проводити незалежний аудит інформаційної безпеки (далі – НАІБ) на тільки на об’єктах 

критичної інфраструктури але й в установах за ініціативою їх керівників. Під час проведення 

НАІБ установи має бути оцінена достатність і адекватність компенсуючих заходів, які 

використовуються для блокування (нейтралізації) загроз та зменшення ризиків. 

Необхідність проведення регулярного НАІБ полягає в потребі періодично здійснювати 

оцінку реального стану захищеності установи щодо можливості протистояти зовнішнім і 

внутрішнім загрозам інформаційної безпеки, які постійно змінюються та адаптуються. 

Проблеми забезпечення належного рівня інформаційної безпеки установи вимагають 

систематизованого підходу до аналізу стану захисту інформації, який базувався би на реальних 

показниках, отриманих під час НАІБ, тому авторським колективом запропоновано методику 

проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки установи щодо ефективності 

забезпечення захисту інформації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Оцінкою інформаційної безпеки займаються з початку появи інформаційних 

технологій. Заслуговує уваги наукова праця, в якій розглядається поняття аудиту 

інформаційної безпеки в організації, наведено його види та основні етапи [4]. Однак, 

невелика кількість публікацій та досліджень розглядають систематизований підхід до аналізу 

стану захисту інформації в установі, який базувався би на реальних показниках, отриманих 

під час аудиту ІБ. 

Потреба в проведені саме НАІБ зазначається в наступних нормативно-правових актах України 

та їх проєктах, які знаходяться на стадії погодження: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 518 „Про затвердження 

Загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури” [3]; 
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Постанова Правління Національного банку України від 16 січня 2021 року № 4 „Про 

затвердження Положення про здійснення контролю за дотриманням банками вимог 

законодавства з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та електронних довірчих 

послуг” [5]; 

проєкт Постанови Кабінету Міністрів України від 01 липня 2021 року „Деякі питання 

проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки на об’єктах критичної 

інфраструктури” [6]. 

Наявні стандарти мають відверто концептуальний характер, що дозволяє експертам з 

інформаційної безпеки реалізувати будь-які методи, засоби і технології оцінки, відпрацювання 

та управління ризиками. В різних стандартах допускається використання кількісних та якісних 

методів оцінки ризику інформаційної безпеки, але немає обґрунтування та рекомендацій щодо 

вибору математичного та методологічного апарату [7]. 

Слід виділити існування трьох базових груп методів оцінки вразливостей (стандартів): 

1. Якісне ранжування – засновано на використанні декількох якісних категорій 

вразливостей (наприклад, „низький”, „середній” або „високий”). Приклади: схема класифікації 

вразливостей національного центру захисту інфраструктури США National Infrastructure 

Protection Center (NIPC), шкала аналізу вразливостей SANS (SANS Institute's Critical 

Vulnerability Analysis Scale), система оцінки критичності вразливостей Microsoft Security 

Bulletin Severity Rating System. 

2. Кількісне ранжирування – засновано на використанні кількісної шкали оцінки 

вразливостей. Приклади: система оцінки вразливостей за стандартом безпеки даних індустрії 

платіжних карт Payment-Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), система оцінки 

вразливостей United states computer emergency readiness team (US-CERT). 

3. Застосування комплексних показників оцінки вразливостей. Приклади: система 

оцінки вразливостей Common Vulnerability Scoring System (CVSS), система оцінки 

вразливостей nCircle. 

Для розуміння відзначимо, системи оцінки вразливостей відрізняються і тим, що вони 

вимірюють. Так, Common Vulnerability Scoring System (CVSS) – це відкритий стандарт, який 

використовується для розрахунку кількісних оцінок вразливості безпеки комп’ютерної 

системи, зазвичай з метою зрозуміти пріоритет її виправлення, три показники (характеристики 

уразливості, часові елементи, результат дії) дають оцінку від 0 до 10, однак недоліками є 

наступне: уразливості оцінюються незалежно одна від одної; при оцінюванні вразливості 

враховуються тільки прямі збитки для цільового хоста. Координаційний центр US-CERT дає 

числову оцінку від 0 до 180, але враховує такі фактори, як наявність ризику для 

інфраструктури Інтернету та які попередні умови необхідні для використання вразливості. 

Шкала аналізу вразливостей SANS враховує, чи виявлена уразливість в конфігураціях за 

замовчуванням або в клієнтських або серверних системах. Власна система оцінки Microsoft 

намагається відобразити складність експлуатації та загальний вплив уразливості і т.д. 

Мета статті. Розкрити основні етапи методики проведення НАІБ в установі на 

основі визначення показників інформаційної безпеки. Сформувати загальні рекомендації 

керівнику щодо проведення НАІБ установи. 

Основна частина 

Незалежний аудит інформаційної безпеки установи – це систематизований, незалежний i 

документований процес отримання оцінки стану інформаційної безпеки установи та його 

відповідності вимогам, процедурам та методикам, визначеним у договорі між керівництвом 

установи та аудитором, що базуються на вимогах національних стандартів та рекомендаціях 

міжнародних стандартів інформаційної безпеки. 

Аудитор, який проводить НАІБ – це фізична або юридична особа, яка є незалежною у 

своїй діяльності та не має конфлікту інтересів з установою, яка підлягає аудиту, а також 

підтвердила кваліфікаційну придатність для проведення НАІБ, відповідно до порядку 

атестації (переатестації) аудиторів інформаційної безпеки. 
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Проведення НАІБ базується на таких принципах: 

незалежність аудиторів – аудитори незалежні в своїй діяльності та не мають конфлікту 

інтересів. Незалежність є основою для неупередженості при проведенні НАІБ та 

об’єктивності при формуванні висновків НАІБ; 

повнота аудиту інформаційної безпеки – обсяг НАІБ повинен бути достатнім для 

формування об’єктивних висновків щодо стану інформаційної безпеки установи та її 

відповідності встановленим вимогам національних та рекомендаціям міжнародних 

стандартів інформаційної безпеки, зважаючи на особливості функціонування цієї установи; 

однозначність висновків – висновки НАІБ повинні однозначно кваліфікувати ступені 

ризику; 

етичність поведінки – етичність поведінки аудитора базується на відповідальності, 

непідкупності, неупередженості; 

конфіденційність – аудитор несе відповідальність за розголошення інформації 

отриманої під час НАІБ. 

Основними завданнями НАІБ установи щодо ефективності забезпечення захисту 

інформації є: 

оцінка поточного рівня захисту інформації що обробляється та циркулює в установі 

згідно організаційних і технічних заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки, 

визначених керівником установи; 

аналіз статистичних даних щодо кіберінцидентів та кібератак; 

аналіз достатності та адекватності компенсуючих заходів, які використовуються для 

блокування (нейтралізації) загроз та зменшення ризиків; 

визначення ймовірних ризиків, пов’язаних з можливістю здійснення зовнішніх та 

внутрішніх загроз інформаційної безпеки; 

виявлення слабких місць з можливістю їх усунення в майбутньому; 

оцінка компетенції та обізнаності персоналу, який впливає на ІБ; 

формування звіту за результатами проведення НАІБ. 

Організація проведення НАІБ покладається на керівника установи та може 

здійснюватися як планово так і позапланово. 

Для визначення кількісного складу аудиторів з метою проведення конкретного НАІБ 

необхідно враховувати: 

загальну компетентність аудитора, необхідну для досягнення цілей у межах НАІБ; 

обрані методи НАІБ; 

можливість аудитора ефективно взаємодіяти з особовим складом установи. 

Для проведення НАІБ керівником установи залучається аудитор, аудиторська група, 

аудиторський підрозділ інформаційної безпеки (далі – аудитор інформаційної безпеки), які 

повинні формуватися з урахуванням вищевказаного. Керівник установи немає права 

залучати до проведення НАІБ одного і того самого аудитора інформаційної безпеки двічі 

поспіль. Між керівником установи та аудитором інформаційної безпеки укладається договір 

з проведення НАІБ та угода про нерозголошення конфіденційної інформації. 

Аудитором інформаційної безпеки НАІБ проводиться відповідно до „Плану проведення 

незалежного аудиту інформаційної безпеки установи” (далі – План незалежного аудиту), 

який складається з трьох розділів із зазначенням заходів для проведення кожної складової 

НАІБ: експертної, активної зовнішньої та активної внутрішньої. План затверджується 

керівником установи в якій проводиться НАІБ. 

Основним результатом НАІБ установи є Звіт за результатами проведення НАІБ (далі – 

Звіт незалежного аудиту), який повинен містити повні, точні, чітко сформульовані та 

зрозумілі результати проведення НАІБ, а також: 

дати та місця проведення НАІБ; 

відомості про аудитора інформаційної безпеки; 

відомості про керівника установи, працівників об’єкта критичної інфраструктури, які 

брали участь в НАІБ; 
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мета, завдання та вид НАІБ; 

перелік національних та/або міжнародних стандартів інформаційної безпеки, на основі яких 

проведено незалежний аудит, та обґрунтування можливості застосування переліку вимог із 

стандартів інформаційної безпеки до сфери діяльності установи; 

відомості про застосовані процедури та методики проведення незалежного аудиту; 

опис та класифікацію вразливостей, виявлених за результатами тестування на 

проникнення, ступеня їх критичності та методах усунення; 

результати проведення НАІБ згідно основних завдань; 

рекомендації щодо приведення та підвищення інформаційної безпеки до визначених 

вимог. 

Складовими НАІБ установи є: 

експертний незалежний аудит інформаційної безпеки (далі – ЕНАІБ);  

активний зовнішній незалежний аудит інформаційної безпеки (далі – АЗНАІБ); 

активний внутрішній незалежний аудит інформаційної безпеки (далі – АВНАІБ). 

ЕНАІБ (експертний) проводиться безпосередньо на об’єкті аудиту методом опитувань 

працівників, які залучаються до робіт з додержання інформаційної безпеки, та методом 

перевірок додержання вимог організаційних і технічних заходів щодо забезпечення 

кіберзахисту установи. 

Основними етапами проведення ЕНАІБ в установі є: 

попередній аналіз документів необхідних для проведення ЕНАІБ в установі; 

підготовка розділу в План незалежного аудиту, що стосується ЕНАІБ; 

збір відомостей ЕНАІБ в установі; 

аналіз зібраних даних та підготовка матеріалів за результатами ЕНАІБ в установі. 

Умови та порядок проведення ЕНАІБ в установі 

На першому етапі проведення ЕНАІБ узгоджуються питання щодо: 

цілей, меж та методів проведення ЕНАІБ; 

отримання доступу до документів, необхідних для планування ЕНАІБ; 

порядку доступу до інформації з обмеженим доступом, встановленого керівником 

установи; 

визначення супроводжуючої особи від установи. 

На другому етапі – аудитор інформаційної безпеки готує розділ в План незалежного 

аудиту, що стосується ЕНАІБ на основі аналізу отриманих документів та результатів 

попередніх НАІБ (за наявності), при складанні якого аудитор інформаційної безпеки 

визначає: 

нормативні вимоги (політики, стандарти, керівні принципи та процедури) за якими 

побудовано захист інформації, що обробляється та циркулює в установі; 

завдання, об’єкти та часові показники проведення ЕНАІБ; 

ознайомлення з організаційною структурою користувачів та обслуговуючих 

підрозділів; 

детальний розгляд інформації про структуру комп’ютерної системи установи з метою 

з’ясування, яким чином здійснюється розподіл механізмів безпеки структурними елементами 

та рівнями функціонування комп’ютерної системи установи; 

необхідні ресурси для ЕНАІБ. 

На третьому етапі проведення ЕНАІБ для отримання відомостей аудитор інформаційної 

безпеки: 

проводить опитування та спостереження за діями персоналу установи щодо виконання 

вимог, а саме здійснює перевірку щодо: формування загальної політики інформаційної 

безпеки; управління доступом користувачів та адміністраторів; ідентифікації та 

автентифікації користувачів та адміністраторів; реєстрації подій компонентами та їх 

періодичний аудит; забезпечення мережевого захисту компонентів та інформаційних 

ресурсів; забезпечення доступності та відмовостійкості компонентів та інформаційних 

ресурсів; визначення умов використання змінних (зовнішніх) пристроїв та носіїв інформації; 
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визначення умов використання програмного та апаратного забезпечення; визначення умов 

розміщення компонентів; 

переглядає та аналізує параметри комп’ютерної системи установи безпосередньо під час 

зустрічей із відповідальними співробітниками; 

використовує попередні аудиторські звіти та аналізує системні журнали, журнали 

реєстрації подій програмного і програмно-апаратного забезпечення; 

аналізує організаційно-технічну (експлуатаційну) документацію; 

аналізує налаштування компонентів комп’ютерної системи установи; 

аналізує організацію обробки інформації в комп’ютерній системі установи. 

На заключному четвертому етапі проведення ЕНАІБ відповідно до встановлених 

строків аудитор інформаційної безпеки здійснює аналіз зібраних даних, на підставі якого 

готує Розділ щодо результатів проведення ЕНАІБ установи, як складову Звіту незалежного 

аудиту. 

АЗНАІБ (активний зовнішній) проводиться поза межами установи методом 

зовнішнього тестування на проникнення з метою оцінки здатності комп’ютерної системи 

захищати свої мережі, програми, кінцеві точки та користувачів від зовнішніх загроз. При 

АВНАІБ моделюються дії зловмисника, що здійснює проникнення в комп’ютерну систему 

установи з мережі Інтернет. 

Основні етапи проведення АЗНАІБ в установі є: 

попередній аналіз документів (настанов, інструкцій, тощо) необхідних для проведення 

АЗНАІБ в установі; 

підготовка розділу в План незалежного аудиту, що стосується АЗНАІБ; 

проведення як ручного зовнішнього тестування на проникнення, так і з використанням 

програмних або апаратних засобів пошуку та аналізу вразливостей; 

аналіз зібраних даних та підготовка матеріалів за результатами АЗНАІБ в установі. 

 

Умови та порядок проведення АЗНАІБ в установі 

 

На першому етапі проведення АЗНАІБ установи проводиться збір та аналіз необхідних 

даних для проведення АЗНАІБ. 

На другому етапі – аудитор інформаційної безпеки готує розділ в План незалежного 

аудиту, що стосується АЗНАІБ на основі аналізу отриманих даних і результатів попередніх 

НАІБ (за наявності), при складанні якого аудитор інформаційної безпеки враховує всі 

аспекти перевірки: 

перелік об’єктів установи (їх ІР-адреси); 

програмні та апаратні засоби, які будуть задіяні до АЗНАІБ; 

перелік програм і методик тестування на проникнення, які будуть проводитись, 

погоджених з керівником установи. 

На третьому етапі проведення АЗНАІБ здійснюється зовнішнє тестування на 

проникнення як ручне, так і за допомогою програмних або апаратних засобів, які проводять 

діагностику і моніторинг комп’ютерної системи установи, що дозволяє сканувати мережі, 

комп’ютери та програми на предмет виявлення можливих проблем у системі безпеки, 

оцінювати та усувати вразливості. Проводиться збір даних. 

На заключному четвертому етапі проведення АЗНАІБ відповідно до встановлених 

строків проведення аудиту аудитор інформаційної безпеки здійснює аналіз зібраних даних, 

на підставі якого готує Розділ щодо результатів проведення АЗНАІБ установи, як складову 

Звіту незалежного аудиту. 

АВНАІБ проводиться безпосередньо в установі шляхом внутрішнього тестування на 

проникнення усіх складових комп’ютерної системи (підсистем, підмереж) з метою оцінки 

здатності комп’ютерної системи захищати свої мережі, програми, кінцеві точки та 

користувачів від внутрішніх загроз. При АВНАІБ моделюється поводження інсайдера 
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(зловмисника, що якимось чином отримав доступ до внутрішньої локальної мережі установи 

й намагається через неї вплинути обробку, збереження, ввід-вивід інформації). 

Основні етапи проведення АВНАІБ в установі є: 

попередній аналіз документів необхідних для проведення НАІБ в установі; 

підготовка розділу в План незалежного аудиту, що стосується АВНАІБ; 

проведення як ручного внутрішнього тестування на проникнення, так і з 

використанням програмних або апаратних засобів пошуку та аналізу вразливостей; 

аналіз зібраних даних та підготовка матеріалів за результатами АВНАІБ в установі. 

Умови та порядок проведення АВНАІБ в установі 

На першому етапі проведення АВНАІБ узгоджуються питання щодо: 

цілей, меж та методів проведення АВНАІБ; 

отримання доступу до документів, необхідних для планування АВНАІБ; 

порядку доступу до інформації з обмеженим доступом, встановленого керівником 

установи. 

На другому етапі – аудитор інформаційної безпеки на підставі отриманих відомостей, 

аналізу отриманих документів та результатів попередніх НАІБ (за наявності) готує розділ в 

План незалежного аудиту, що стосується АВНАІБ установи, при складанні якого 

визначається наступне: 

завдання, об’єкти та часові показники проведення АВНАІБ; 

вивчення призначення та принципів функціонування комп’ютерної системи установи, 

що дає змогу визначити існуючі ризики й вимоги безпеки, що пред’являються до системи; 

визначає необхідні ресурси для АВНАІБ, у тому числі програмні та апаратні засоби; 

перелік програм і методик тестування на проникнення, які будуть проводитись, 

погоджених з керівником установи. 

На третьому етапі проведення АВНАІБ здійснюється внутрішнє тестування на 

проникнення як ручне, так і за допомогою програмних або апаратних засобів, які проводять 

діагностику і моніторинг комп’ютерної системи установи, що дозволяє сканувати мережі, 

комп’ютери та програми на предмет виявлення можливих проблем у системі безпеки, 

оцінювати та усувати вразливості. Проводиться збір даних. 

На заключному четвертому етапі проведення АВНАІБ відповідно до встановлених 

строків аудитор інформаційної безпеки здійснює аналіз зібраних даних, на підставі якого 

готує Розділ щодо результатів проведення АВНАІБ установи, як складову Звіту незалежного 

аудиту. 

Рекомендовано проводити НАІБ способом поєднання етапів проведення його 

складових: експертний, активний зовнішній та активний внутрішній. З метою недопущення 

витоку конфіденційних даних за всією сукупністю необхідно залучати до проведення НАІБ 

не менше трьох аудиторів інформаційної безпеки із наданням прав кожному з них на 

проведення однієї складової НАІБ: ЕНАІБ, АЗНАІБ чи АВНАІБ, – в цьому випадку за 

кожним напрямком з відповідними назвами складаються окремі Плани незалежного аудиту 

та окремі Звіти незалежного аудиту. 

З метою систематизації підходу до аналізу стану захисту інформації в установі, який 

базувався би на реальних показниках, які отримані під час НАІБ, авторами запропонована 

математична модель оцінки ефективності забезпечення інформаційної безпеки. 

Методика – це сукупність способів і прийомів доцільного проведення будь-якої роботи. 

Це своєрідний тактичний план, що визначає спосіб і послідовність рішення конкретного 

наукового чи практичного завдання. 

Ефективність – це співвідношення між досягнутими результатами та ресурсами, які 

використовуються. 

Для кожної установи ефективність інформаційної безпеки розраховується шляхом 

реалізації наступних кроків: 

Крок 1 
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Тестування на проникнення (Penetration Testing, Pts), що імітує дії зловмисника згідно з 

поставленими цілями й неодмінно досвідченим фахівцем, практично завжди результативне. 

Саме воно дає змогу виявляти реальні проблеми інформаційної безпеки в установі й 

привернути до них увагу керівництва. Адже про наявну якість захисту найпереконливіше 

може засвідчити демонстрація успішного доступу до інформації, що вважається добре 

захищеною, або демонстрація повного контролю над особистими комп’ютерами 

відповідальних співробітників. 

За допомогою спеціалізованих програмних засобів (сканери вразливостей) почергово 

провести тестування на проникнення кожного технічного засобу j установи. Позитивний 

результат перевірки, позначимо як Ptsv (+) – це протистояння технічного засобу j впливу v. 

Методика передбачає послідовну перевірку всіх засобів установи J. 

На підставі отриманих результатів слід розрахувати Ptsj – ефективність інформаційної 

безпеки кожного технічного засобу j установи за формулою (1), як співвідношення всіх 

позитивних результатів перевірок Ptsv (+), які виявили під час тестування кожного засобу 

перевірками v з коефіцієнтом ваги кожного тесту KВГtsv до загальної кількості перевірок V з 

коефіцієнтом ваги, які передбачає актуальна база тест-перевірок від mitre.org (Система 

Common Vulnerabilities and Exposures – база даних вразливостей ІБ, Common Weakness 

Enumeration – система категорій слабких місць та вразливостей програмного забезпечення) 

або інша визначена база кіберзагроз. 

В даній статті розглянуто можливість використання для кожного тесту на проникнення 

коефіцієнта ваги KВГtsv, який буде враховувати максимально можливий розмір нанесеної 

шкоди у разі реалізації загрози ІБ, яку дозволяє викрити цей тест. Однак, критерії 

присвоєння кожному тесту на проникнення відповідного коефіцієнта ваги в залежності від 

його важливості для ІБ потребує окремих досліджень та розглядів, що не є метою даної 

статті. 
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де Ptsv (+) – позитивний результат перевірки (забезпечено безпеку); 

Ptsv – загальна кількість перевірок (Penetration test); 

KВГtsv – коефіцієнт ваги кожного тесту; 

v = 1, … , V – кількість вразливостей для кожного засобу, що перевіряються; 

j = 1, … , J – кількість засобів установи, що перевіряються. 

 

Крок 2  

 

Розрахувати P1 – загальну ефективність інформаційної безпеки всіх технічних засобів 

установи з урахуванням коефіцієнта ваги кожного засобу KВГzj за формулою (2). 

Аналогічно до кроку 1 в даній статті розглянуто можливість використання для кожного 

технічного засобу коефіцієнта ваги KВГzj, який буде враховувати максимально можливий 

розмір нанесеної шкоди у разі реалізації загрози ІБ, через уразливість викриту шляхом 

тестування на проникнення. Однак, критерії присвоєння кожному технічному засобу 

коефіцієнта ваги KВГzj в залежності від його важливості для ІБ потребує окремих досліджень 

та розглядів, що не є метою даної статті. 
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де Ptsj – результат перевірки ефективності інформаційної безпеки кожного засобу за 

допомогою тестування на проникнення; 

j = 1, …, J – кількість засобів установи, що перевіряються. 

Отже, P1 є показником, який дозволяє отримати оцінку рівня захисту комп’ютерної 

системи за результатами Penetration Testing згідно лінійної шкали оцінки загроз 

інформаційної безпеки [8] (див. таблицю 1). 

Таблиця 1 

№ 

з/п 
P1 

Рівень 

захисту 

(оцінка) 

Рівень захисту комп’ютерної системи установи від 

проникнення з метою реалізації загроз інформаційної 

безпеки 

1 0,9 < P1 ≤ 1 високий 
Високий рівень, загроза практично ніколи не буде 

реалізована 

2 0,75 < P1 ≤ 0,9 середній 
Середній рівень, ймовірність реалізації загрози досить 

низька 

3 0,5 < P1 ≤ 0,75 низький Низький рівень, ймовірність реалізації загрози середня 

4 0,25 < P1 ≤ 0,5 дуже низький 
Дуже низький рівень, загроза швидше за все буде 

реалізована 

5 0 ≤ P1 ≤ 0,25 незадовільний 
Незадовільний рівень, загроза майже завжди буде 

реалізована 

 

Крок 3 

Надати експертну оцінку ефективності кожного організаційного заходу PEF-OZg та 

експертну оцінку KВГ-OZg коефіцієнту ваги кожного організаційного заходу g. 

Експертна оцінка – процедура визначення кількісних або якісних характеристик 

процесу чи явища, яку здійснюють експерти на основі професійних знань і досвіду та 

надають у вигляді висновку, описової інтерпретації, ранжирування, рейтингу. Її 

використовують, коли процеси чи явища мають невизначений, вирогідний характер, не 

можуть бути (взагалі або при існуючій ситуації) чітко виміряні методами точних наук чи 

нормативними інструментами, а інші методи менш достовірні або трудомісткі. 

Складним є питання визначення експертної оцінки ефективності кожного 

організаційного заходу PEF-OZg та експертної оцінки KВГ-OZg коефіцієнту ваги кожного 

організаційного заходу g. Оскільки завданням статті є визначення систематизованого 

підходу до аналізу стану захисту інформації в установі, який базувався би на реальних 

показниках, отриманих під час аудиту ІБ. Вказане дасть можливість проводити порівняльний 

аналіз інформаційної безпеки установи через певні проміжки часу або різних установ, з 

метою визначення напрямків удосконалення підходів до захисту інформації. 

Так само, як і в кроці 1 в даній статті розглянуто можливість використання для кожного 

організаційного заходу експертної оцінки його ефективності PEF-OZg, а також коефіцієнта 

ваги KВГ-OZg кожного організаційного заходу g, який також буде враховувати максимально 

можливий розмір нанесеної шкоди у разі реалізації загрози ІБ, через уразливість яка стала 

можливою завдяки недосконалості конкретного організаційного заходу. Вказані величини 

залежать від важливості заходів для забезпечення належної ІБ та потребують окремого 

вивчення та дослідження. 

Крок 4 

Розрахувати P2 – ефективність забезпечення інформаційної безпеки організаційних 

заходів установи за формулою (3), використовуючи PEF-OZg та KВГ-OZg. 
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де g = 1, …, G – організаційний захід, що перевіряється; 

G – загальна кількість організаційних заходів, що перевіряються. 

Отже, P2 є показником, який дозволяє отримати оцінку рівня захисту інформації що 

обробляється та циркулює в установі згідно організаційних заходів щодо забезпечення 

інформаційної безпеки, визначених керівником установи. Для визначення вагомості 

обраного критерію оцінки P2 використаємо лінійну шкалу оцінки загроз інформаційної 

безпеки [8] (див. таблицю 2). 

Таблиця 2 

№ 

з/п 
P2 

Рівень 

захисту 

(оцінка) 

Рівень захисту інформації, який досягається 

застосованими в установі організаційними заходами 

щодо забезпечення інформаційної безпеки 

1 0,9 < P2 ≤ 1 високий 
Високий рівень, виникнення загроз інформаційної безпеки 

практично неможливе 

2 0,75 < P2 ≤ 0,9 середній 
Середній рівень, імовірність виникнення загроз 

інформаційної безпеки досить низька 

3 0,5 < P2 ≤ 0,75 низький 
Низький рівень, імовірність виникнення загроз 

інформаційної безпеки середня 

4 0,25 < P2 ≤ 0,5 дуже низький 
Дуже низький рівень, виникнення загроз інформаційної 

безпеки носить найбільш імовірний характер 

5 0 ≤ P2 ≤ 0,25 незадовільний 
Незадовільний рівень, загрози інформаційній безпеці носять 

постійний характер (постійно присутні) 

 

Крок 5 

Керівництвом установи визначено організаційні та технічні заходи щодо забезпечення 

інформаційної безпеки в установі – це норми й правила, яких мають дотримуватись усі 

співробітники. Існує чимало загроз ІБ, від яких неможливо або вкрай складно захиститися 

тільки технічними засобами. Передусім йдеться про внутрішні загрози, які створені 

співробітниками установи. Адже близько 80 % збитку завдають інциденти, викликані саме 

ними.  

У подоланні таких загроз на перший план виходять організаційні заходи. Організаційне 

забезпечення ІБ має спиратися на взаємозалежну структуру об’єднаних спільними 

принципами документів – від суто концептуальних до цілком конкретних, зорієнтованих на 

ту чи іншу технологію чи сферу діяльності (концепції ІБ, політики ІБ, інструкції та 

регламенти щодо ІБ). 

З метою проведення оцінки рівня імовірності створення внутрішніх загроз 

співробітниками компанії слід провести тестування, навчання та атестацію особового складу. 

За результатами тестування сформувати базу обізнаності працівників установи. 

Розрахувати ефективність обізнаності кожного фахівця – ОOSm установи за 

формулою (4): 
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де Тm – оцінка, отримана під час тестування працівника m установи від 0 до Bmax; 

Nm – оцінка, отримана після навчання працівника m установи від 0 до Bmax; 

Am – оцінка, отримана в результаті атестації працівника m установи від 0 до Bmax; 
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Bmax – максимальний бал передбачений шкалою оцінювання; 

m = 1, … , M – кількість працівників установи, що перевіряється; 

M – загальна кількість працівників установи. 

Крок 6 

Розрахувати ефективність обізнаності працівників P3 установи за формулою (5): 
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(5) 

де ОOSm – ефективність обізнаності кожного фахівця; 

Bmax – максимальний бал передбачений шкалою оцінювання; 

m = 1, …, M – кількість працівників установи, що перевіряється; 

M – загальна кількість працівників установи. 

P3 є показником, який дозволяє отримати оцінку рівня захисту інформації завдяки 

обізнаності працівників визначеним організаційним заходам щодо забезпечення 

інформаційної безпеки в установі. Для визначення вагомості обраного критерію оцінки P3 

застосуємо вербально-числову шкалу Харрингтона (див. таблицю 3). 

Таблиця 3 

№ 

з/п 
P3 

Рівень 

захисту 

(оцінка) 

Рівень захисту інформації, який досягається 

обізнаністю працівників визначеним організаційним 

заходам щодо забезпечення інформаційної безпеки 

1 0,8 ≤ P3 ≤ 1 дуже високий 

Дуже високий рівень ефективності, система функціонує у 

встановленому режимі, виникнення загроз інформаційної 

безпеки практично неможливе 

2 0,63 ≤ P3 < 0,8 високий 

Високий рівень, система функціонує у встановленому 

режимі, імовірність виникнення загроз інформаційної 

безпеки досить низька 

3 0,37 ≤ P3 < 0,63 середній 

Середній рівень, стійке функціонування системи порушене, 

імовірність виникнення загроз інформаційної безпеки 

середня 

4 0,2 ≤ P3 < 0,37 дуже низький 

Дуже низький рівень, стійке функціонування системи на 

межі зриву, виникнення загроз інформаційної безпеки 

носить найбільш імовірний характер 

5 P3 < 0,2 незадовільний 

Незадовільний рівень, стійке функціонування системи 

відсутнє, загрози інформаційній безпеці носять постійний 

характер (постійно присутні) 

 

Крок 7 

Розрахувати РТ – загальну ефективність забезпечення інформаційної безпеки установи 

за формулою (6): 
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Отже, PТ є показником, який дозволяє отримати оцінку рівня ефективності 

інформаційної безпеки установи. Для визначення вагомості обраного критерію оцінки PТ 

застосуємо лінійну шкалу оцінки загроз інформаційної безпеки [8] (див. таблицю 4). 

 

Таблиця 4 

№ 

з/п 
PТ 

Рівень 

захисту 

(оцінка) 

Рівень захисту інформації що обробляється та 

циркулює в установі 
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1 0,9 < PТ ≤ 1 високий 

Високий рівень інформаційної безпеки, вразливості 

комп’ютерної системи практично відсутні, виникнення 

загроз інформаційної безпеки практично неможливе 

2 0,75 < PТ ≤ 0,9 середній 

Середній рівень інформаційної безпеки, наявні вразливості 

комп’ютерної системи здатні призвести до незначних 

порушень захисту інформації, імовірність виникнення загроз 

інформаційної безпеки досить низька 

3 0,5 < PТ ≤ 0,75 низький 

Низький рівень інформаційної безпеки, наявні вразливості 

комп’ютерної системи не здатні забезпечити належний 

захист інформації, імовірність виникнення загроз 

інформаційної безпеки середня 

4 0,25 < PТ ≤ 0,5 дуже низький 

Дуже низький рівень інформаційної безпеки, наявні 

вразливості комп’ютерної системи не забезпечують захист 

інформації, виникнення загроз інформаційної безпеки 

носить найбільш імовірний характер 

5 0 ≤ PТ ≤0,25 незадовільний 

Незадовільний рівень інформаційної безпеки, не забезпечено 

захист інформації, загрози інформаційній безпеці носять 

постійний характер (постійно присутні) 

 

Виходячи з математичної моделі при проведені НАІБ загальна ефективність 

забезпечення інформаційної безпеки установи РТ є критерієм для проведення оцінки рівня 

інформаційної безпеки та залежить від значень, які він приймає. 

 

Висновок 

Таким чином, проведення НАІБ є обов’язковим для всіх установ. Чітке виконання 

зазначених етапів НАІБ дозволить визначити ефективність забезпечення кібербезпеки 

установи [9]. 

НАІБ – один з найбільш ефективних сьогодні інструментів для отримання незалежної 

та об’єктивної оцінки поточного рівня захищеності установ від загроз інформаційної 

безпеки. Крім того, результати НАІБ дають основу для формування стратегії розвитку 

системи забезпечення інформаційної безпеки установ [9]. 

Слід зазначити, що НАІБ доцільно здійснювати на регулярній основі. В такому випадку 

НАІБ дозволить підвищити рівень інформаційної безпеки установи. 

Крім того, результатом проведення НАІБ є отримання реального показнику загальної 

ефективності інформаційної безпеки установи. Зазначений показник доцільно 

використовувати для проведення порівняльного аналізу факторів, за рахунок яких в установі 

буде досягнуто найкращі результати у забезпеченні інформаційної безпеки, а також виявити 

тенденції підвищення ефективності використання виробничих ресурсів, тощо. 

 

Перспективи подальших досліджень 

Особливістю пропонованої системи показників оцінки інформаційної безпеки установи 

є те, що вона охоплює економічні показники, технічні та програмні параметри системи 

інформаційної безпеки та надає оцінку організаційним заходам та обізнаності персоналу 

політиці інформаційної безпеки установи. Також така система показників оцінки 

інформаційної безпеки може бути застосована в будь-якій установі, не залежно від її розміру, 

сфери та напряму діяльності, що робить її універсальною. Водночас, варто зазначити, що в 

статті розкрито основні етапи методики проведення НАІБ в установі щодо ефективності 

забезпечення захисту інформації, частина показників, запропонованих коефіцієнтів потребує 

додаткового вивчення та досліджень, що є перспективним напрямом подальших досліджень. 
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ В ГАЛУЗІ СТВОРЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ  

МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

 
На сьогоднішній день з розвитком сучасних технологій, швидкими темпами розвиваються і 

інформаційні системи ЗС України. Одним із напрямків розвитку Збройних сил та підвищення рівня їх 

боєздатності є впровадження новітніх інформаційних систем та інформатизація сфери управління військами 

та їх забезпеченням. На сьогодні стан справ характеризується неповноцінним використанням на всіх рівнях 

управління єдиних методологічних, технічних та організаційних принципів і підходів до створення 

інформаційних систем, впровадження інформаційних технологій.  

В роботі проводиться аналіз основних публікацій та досліджень в області побудови та управління 

інформаційними системами ЗС України. Проведений аналіз основних публікацій показав, що на даний час існує 

багато статей та матеріалів стосовно інформаційних систем, але не існує узагальненого підходу, та 

напрямків розвитку інформаційних систем ЗС України. 

В статті проводиться аналіз підходів оборонного відомства Великобританії до створення та 

управління інформаційними системами оборонного призначення. Розглянуто організаційні структури, які 

задіяні в життєвому циклі створення інформаційними системами, методологія та моделі управління 

життєвим циклом. 

За результатами аналізу принципів побудови інформаційних систем оборонного відомства 

Великобританії визначені шляхи і напрямки розвитку інформаційних систем ЗС України та зроблено висновок, 

що інформаційні системи в майбутньому будуть залишатися невід’ємною та основною частиною глобальної 

інформаційної інфраструктури. Тому підхід до створення інформаційних систем повинен бути гнучким та 

ретельно розробленим, щоб забезпечити посадових осіб ЗС України інформаційними системами в будь-якому 

географічному місці, гарантованої якості, в будь-який час з використанням нових та іноваційних технологій. 

Використання запропонованих підходів, є одним із шляхів для розробки перспективних автоматизованих 

систем, інформаційних автоматизованих систем для потреб Міністерства оборони та Збройних сил, 

дбайливого використання бюджетних коштів та зменшення проектних ризиків. 

Ключові слова: життєвий цикл, інформаційна система, оборонне планування, процеси, система,  

спроможність, управління, придбання. 

 

Билый А.А., Драглюк А.В., Ивченко Н.Н., Глобин А.В. Анализ подходов в области создания и 

управление информационными системами министерства обороны Великобритании. 

На сегодняшний день с развитием современных технологий, быстрыми темпами развиваются и 

информационные системы ВС Украины. Одним из направлений развития Вооруженных сил и повышения 

уровня их боеспособности есть внедрение новейших информационных систем и информатизация сферы 

управления войсками и их обеспечением. На сегодняшний день состояние дел характеризуется неполноценным 

использованием на всех уровнях управления единых методологических, технических и организационных 

принципов и подходов к созданию информационных систем, внедрению информационных технологий. 

В работе проводится анализ основных публикаций и исследований в области построения и управления 

информационными системами ВС Украины. Проведенный анализ основных публикаций показал, что в 

настоящее время существует много статей и материалов относительно информационных систем, но не 

существует общего подхода и направлений развития информационных систем ВС Украины. 

В статье производится анализ подходов оборонного ведомства Великобритании к созданию и 

управлению информационными системами оборонного назначения. Рассмотрены организационные структуры, 

задействованные в жизненном цикле создания информационных систем, методология и модели управления 

жизненным циклом. 

По результатам анализа принципов построения информационных систем оборонного ведомства 

Великобритании определены пути и направления развития информационных систем ВС Украины и вывод, что 

информационные системы в будущем будут оставаться неотъемлемой и основной частью глобальной 

информационной инфраструктуры. Поэтому подход к созданию информационных систем должен быть 

гибким и тщательно разработанным, чтобы обеспечить должностных лиц ВС Украины информационными 

системами в любом географическом месте, гарантированном качестве, в любое время с использованием новых 

и инновационных технологий. 

Использование предложенных подходов является одним из путей для разработки перспективных 

автоматизированных систем, информационных автоматизированных систем для нужд Министерства 

обороны и Вооруженных сил, бережного использования бюджетных средств и уменьшения проектных рисков. 
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Ключевые слова: жизненный цикл, информационная система, оборонное планирование, процессы, 

система, состоятельность, управление, приобретение. 

 

Biliy A.A., Dragliuk O.V., Ivchenko M.M., Globin A.V. Analysis of approaches in the field of creation and 

management of information systems ministry of defense of Great Britain. 

Today, with the development of modern technologies, the information systems of the Armed Forces of Ukraine 

are developing rapidly. One of the directions of development of the Armed Forces and increasing the level of their 

combat capability is the introduction of the latest information systems and informatization of the field of troop 

management and support. Today the state of affairs is characterized by incomplete use at all levels of government of 

common methodological, technical and organizational principles and approaches to the creation of information 

systems, the introduction of information technology. 

The paper analyzes the main publications and research in the field of construction and management of 

information systems of the Armed Forces of Ukraine. The analysis of the main publications showed that at present there 

are many articles and materials on information systems, but there is no general approach and directions of 

development of information systems of the Armed Forces of Ukraine. 

The article analyzes the approaches of the British Defense Ministry to the creation and management of 

information systems for defense purposes. The organizational structures involved in the life cycle of information 

systems, methodology and models of life cycle management are considered. 

Based on the analysis of the principles of building information systems of the British Defense Ministry, the ways 

and directions of development of information systems of the Armed Forces of Ukraine are determined and it is 

concluded that information systems will remain an integral and essential part of global information infrastructure. 

Therefore, the approach to the creation of information systems should be flexible and carefully designed to provide 

officials of the Armed Forces of Ukraine with information systems in any geographical location, guaranteed quality, at 

any time using new and innovative technologies. 

The use of the proposed approaches is one of the ways to develop advanced automated systems, automated 

information systems for the needs of the Ministry of Defense and the Armed Forces, careful use of budget funds and 

reduction of project risks. 

Key words: life cycle, information system, defense planning, processes, system, capacity, management, 

acquisition. 

 

Постановка завдання в загальному вигляді 

Розвинені країни за останні десятиріччя завершили декілька умовних циклів розвитку, 

від побудови відокремлених інформаційних систем до побудови сервісної інформаційної 

технології (далі – ІТ), та вийшли на рівень, на якому управління ІТ-спроможностями 

сприймається як одне з ключових завдань оборонного відомства. Будь яка сучасна система 

озброєння містить суттєву частку ІТ-компонентів, від вбудованих обчислювальних пристроїв 

до складних обчислювальних комплексів. Робоче місце будь-якого співробітника 

міністерства оборони, штабів, військових підрозділів обладнане універсальним або 

спеціальним обчислювальним пристроєм з набором стандартного та спеціалізованого 

програмного забезпечення (далі – ПЗ), з належним контрольованим доступом до необхідної 

інформації та програмних додатків (функціональних сервісів). Планування та прийняття 

рішень на всіх рівнях управління залежить від доступу до працездатності та якості 

інформації та сервісів. Усвідомлення на найвищому рівні військового керівництва та урядів 

країни цих викликів призвело до становлення сучасної моделі управління ІТ та низки 

трансформаційних програм. 

Збройні сили України на даний час цей складний шлях тільки проходять. В останні 

роки цьому питанню приділено особливу увагу. Відповідно до Стратегічного оборонного 

бюлетеня визначена: „…Оперативна ціль 1.4. Створення ефективної системи оперативного 

(бойового) управління, зв’язку, розвідки та спостереження (C4ISR)”, кінцевим результатом 

якої є: „… створення національної телекомунікаційної мережі, модернізація та переведення 

на сучасні цифрові технології системи спеціального зв’язку, відомчі інформаційно-

комунікаційні мережі та системи зв’язку пунктів управління органів державної влади, а 

також створення автоматизованої системи C4ISR складових сил оборони, яка відповідає 

стандартам, доктринам і рекомендаціям НАТО, забезпечення її інтеграції в систему 

управління оборонними ресурсами...” [1] .  

Програмними документами України визначені завдання створення єдиної 

інформаційної системи управління оборонними ресурсами, як інструментарію з розвитку та 



Вісник ВІТІ. Комунікаційні та інформаційні системи.  Випуск № 2 – 2021 

═══════════════════════════════════════════════════════ 

20 

підвищення ефективності процесів планування та управління Збройними силами України 

(далі – ЗС України), їх технічного оснащення та всебічного забезпечення, підвищення рівнів 

підготовки та готовності до виконання покладених завдань, скорочення часу виконання ЗС 

України покладених завдань і розвитку їх спроможностей [2]. 

На сьогодні стан справ характеризується неповноцінним використанням на всіх рівнях 

єдиних методологічних, технічних та організаційних принципів і підходів до створення 

інформаційних систем, впровадження інформаційних технологій. 

 

Аналіз останніх публікацій 

Аналіз останніх публікацій показав, що питання використання технологій для побудови 

сучасних ІТ-систем набули широкого впровадження та постійно удосконалюються [3].  

У роботі [4] проведено аналіз методів побудови системної архітектури інформаційної 

інфраструктури, розглянуті основні принципи адаптивного дизайну інфраструктури. 

Визначено недоліки та переваги зазначених методів, принципів та надано рекомендації щодо 

створення єдиного інформаційного простору. 

В статті [5] запропоновані критерії оцінки для проведення рейтингового оцінювання з 

метою підвищення якості вибору виконавців з розробки перспективних автоматизованих 

систем, інформаційних автоматизованих систем. Використання запропонованих критеріїв, є 

одним із шляхів підвищення якості з вибору виконавців для розробки перспективних 

автоматизованих систем, інформаційних автоматизованих систем для потреб Міністерства 

оборони та Збройних сил, дбайливого використання бюджетних асигнувань та зменшення 

проектних ризиків. 

 

Метою статті є аналіз підходів оборонного відомства Великобританії до створення та 

управління розвитком інформаційних систем оборонного призначення: управління життєвим 

циклом інформаційних систем, створення належних організаційних структур, національних 

методик управління, а також визначення пропозицій до створення та управління розвитком 

інформаційних систем оборонного призначення для Збройних сил України. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження.  

1.  Організаційні структури, задіяні в життєвому циклі інформаційних систем 

(далі – ЖЦ ІС). 

В Міністерстві оборони Великобританії за розвиток ІТ відповідає ІТ-директор (CIO). 

До його обов’язків належать [6]:  

створення та виконання оборонної інформаційної стратегії; 

максимізація оборонних спроможностей шляхом впровадження цифрових технологій; 

забезпечення максимальної взаємодії всіх ІТ-проектів та сервісів у галузі оборони; 

забезпечення кіберзахисту та управління ризиками; 

розвиток компетенцій в оборонній сфері та поширення знань, досвіду та навичок в 

секторі оборони; 

Міністерство оборони Великобританії одним з перших в світі впровадило методику 

побудови архітектури підприємства (MODAF) [7], яка згодом, разом з аналогічною 

методикою Міністерства оборони США DODAF стала основою для розробки відповідного 

архітектурного фреймворку НАТО. 

Починаючи з 2006 року започаткована програма побудови Оборонної інформаційної 

інфраструктури (DII). Програма передбачала заміну сотень різних ІТ-систем єдиною, 

безпечною, якісною комп’ютерною інфраструктурою [8]. В 2011 році була затверджена 

оновлена стратегія розвитку ІТ, що передбачала впровадження сервісної моделі, а в 2019 

введено нову стратегію з головним завданням “Створити гнучкі (такі, що трансформуються) 

цифрові та інформаційні спроможності, які дають змогу досягти стійких військових та 

управлінських переваг, будуть захищеними, інтегрованими, простими у використанні та 

масштабовані для застосування на передовій” [9]. 
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2. Стратегія розвитку ІС 

Великобританія має найсвіжішу стратегію розвитку інформаційних систем, введену в 

дію в 2019 році. 

Роль і місце комунікаційних та інформаційних технологій, а точніше, за визначенням 

Міністерства оборони Великобританії “цифрових та інформаційних технологій” (ЦІТ) в 

оборонній сфері країни, лаконічно відображено на нижче наведеній інфографіці (Рис. 1).  

 

Рис. 1. Бачення ЦІТ в оборонному секторі 

 

Переклад основних написів:  

Візія: ЦІТ – це Функція, яка призводить до забезпечення трансформаційних цифрових 

та інформаційних спроможностей, які є захищеними, інтегрованими та простими у 

використанні, що постачається в масштабах і темпах, необхідних для забезпечення стійкої 

переваги у воєнний та мирний часи.  

Реалізація цілей ЦІТ: Оцифрувати бойовий простір, Впровадити надійний швидкий 

кіберзахист, Сприяти ширшій ЦІТ-орієнтованій трансформації бізнесу, Надавати більш 

продуктивні та ефективні ІТ-сервіси, Побудувати спроможну і згуртовану Функцію. 

Напрямки відповідальності: Використання цифрових технологій, Кіберзахист та 

інформаційний ризик, Надійність та якість ІТ, Функціональна продуктивність та 

ефективність, Навички та спроможності. 
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Керівництво та нагляд: EXCO (Виконавчий комітет), Наглядовий комітет з оборонної 

інформації, Група з узгодження ЦІТ, Рада з оборонних технологій та інновацій, Наглядова 

група з керування Функцією, Щорічний огляд Функції від DARA, Рада з нагляду за кібер-

ризиками, Рада керівників, відповідальних за інформаційні ризики. 

Адміністрування: Стратегічне узгодження ЦІТ, Інформація та кіберризик, Технічна 

архітектура, Експлуатація ІКТ, Функціональні навички та спроможності, Політики, 

стандарти та технічна архітектура. 

Охоплення: Увесь персонал оборонної сфери, який в своїй повсякденній роботі 

використовує ЦІТ, Персонал з інших функціональних напрямків, котрий забезпечує 

проектування, впровадження та експлуатацію ЦІТ, Персонал із сфери ЦІТ: фахівці з 

управління знаннями та інформацією (УЗІ), з цифровізації, даних та технологій (ЦДТ) та з 

кібербезпеки в оборонній галузі. 

Візія передбачає створення трансформаційних цифрових та інформаційних 

спроможностей, які б дали змогу  забезпечити стабільну перевагу країні в воєнні і мирні 

часи, тобто безпечних, інтегрованих, простих у використанні та впроваджувались повним 

обсягом в заданий час. Важливе значення для досягнення цієї візії та подолання поточних 

проблем має: 

–  створення сукупності більш потужних функціональних механізмів управління, які 

покращать узгодженість планування, інвестування та функціонування інформаційних служб, 

які ними опікуються; 

–  створення більш потужного, уніфікованого та краще інтегрованого професійного 

складу у всьому спектрі ЦІТ-спільноти, орієнтованого на чіткі принципи, пріоритети та цілі. 

Ця функціональна стратегія базується на 3 критичних принципах: 

– згуртованість єдині та узгоджені архітектура, стандарти та процеси управління; 

– інтеграція цифрові послуги та продукти, які зв’язують, інтегрують та поширюють 

дані, забезпечуючи безперешкодне надходження інформації до місць ії призначення; 

– швидкість та адаптованість швидке задоволення потреб користувачів, 

вдосконалення послуг всюди, де це можливо. 

Функціонально ефективне використання ЦІТ призведе до значного вдосконалення у 

наступних стратегічних пріоритетних сферах: 

– оцифрування бойового простору інтеграція існуючих та нових інформаційних 

спроможностей для досягнення кращої взаємодії, вирішальної переваги за рахунок 

своєчасного прийняття вірних рішень на основі даних. Найважливішим фактором в цьому 

плані є те, що МО продовжує рухатись до єдиної інтегрованої ЦІТ системи із сильним 

кіберзахистом, спроектованій на основі “ відкритої архітектури”, що забезпечує перехід від 

платформо-центричної до інформаційно-центричної парадигми; 

– адаптивний кіберзахист забезпечення надійного та адаптивного кіберзахисту проти 

постійно зростаючої загрози, щоб гарантувати продуктивне, ефективне та надійне 

функціонування систем у бойовій та мирній обстановці; 

– більш продуктивні та ефективні ІТ-сервіси впровадження кращих та більш 

релевантних послуг, які інтуїтивно зрозумілі та прості у використанні. Принципова 

реконфігурація процесів ЦІТ заради швидшого проектування, розробки та впровадження 

інформаційних систем та послуг, покращення співпраці із галузевими партнерами та 

трансформації оперативних дій; 

– створення вправного та згуртованого функціонального напрямку – розбудова 

об’єднаного функціонального напрямку з правильними навичками та робочим середовищем, 

змінивши та покращивши організаційну та змістовну співпрацю з користувачами при 

проектуванні, розробці та експлуатації потрібних спроможностей. Це підвищить 

задоволеність, потенціал утримання та якість особового складу. 

За реалізацію цієї стратегії відповідає CIO як власник функціонального напрямку, 

котрий спрямовує майбутні розробки, інвестиції та забезпечення експлуатації ЦІТ в МО 

Великобританії. Сюди входять повноваження щодо технічної архітектури, політики та 
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стандартів, відпрацювання ІТ процесів та пропозицій щодо інвестування в матеріальне 

забезпечення ЦІТ та відповідні узгодження на стратегічному рівні з іншими оборонними 

ланками. Щоб створити більш професійний склад, CIO має пропонувати фахівців до 

призначення на керівні посади профілю ЦІТ в рамках МО. Також він координуватиме роботу 

спільної комісії, до якої також входять профільні керівники з інших функціональних 

напрямків, а також з підрозділів напрямку ЦІТ. 

Функціональний напрямок цифрових та інформаційних технологій (ЦІТ) в оборонній 

сфері – це команда, яка визначає, закуповує та контролює обладнання та послуги ЦІТ. Сфера 

відповідальності за напрямок полягає у технологічній підтримці галузі у воєнний та мирний 

часи. Оборонні ЦІТ погоджуються із Урядовою цифровою службою (GDS). 

Для набуття інформаційних можливостей необхідно: 

– дані повинні бути легкими у доступі до них, використанні та захисті. Потрібна 

загальна технічна архітектура та стандарти експлуатації ІТ, щоб зменшити витрати, 

збільшити швидкість, на якій будуть впроваджуватися нові рішення, та щоб ефективно 

підтримувати використання інформації та бажані кібер-спроможності; 

– якість ІТ послуг має в повній мірі відповідати стандартам. Необхідне загальне 

оперативне ІТ- середовище, котре б підтримувало прості, стандартизовані процеси для 

задоволення оборонних потреб із очікуваною швидкістю; 

– витрати слід мінімізувати. Єдина діюча модель залучення ринку за простими і 

зрозумілими правилами є необхідною умовою для досягнення ринкових конкурентних 

витрат; 

– треба досягати більшої функціональної згуртованості. Функціональний напрямок ЦІТ 

має працювати узгоджено із іншими напрямками відповідно до загальної стратегії, яка 

дозволить користувачам відчути швидкість та спритність сервісу, який їм потрібен, та 

скористатися найновішими передовими технологіями. 

Вживаються заходи для вирішення цих викликів, але необхідні зміни. Саме 

започаткування функціонального напрямку ЦІТ вже є важливим кроком для досягнення 

відповідної мети. Він надасть CIO, як власнику цього напрямку, всі повноваження і ресурси 

для успішного здійснення необхідних трансформацій. 

3. Методологія управління ЖЦ ІС 

Управління життєвим циклом систем реалізовано через систему придбання 

(acquisitionsystem) систем та ОВТ. Опис методик придбання, варіантів ЖЦ систем, описання 

етапів та процесів розміщено на веб – ресурсі Knowledgein Defence (https://www.aof.mod.uk/). 

Придбання ІС забезпечується агентом постачання інформаційних систем та послуг 

(ISS). Роль власника та замовника виконує Командувач об’єднаними збройними силами 

(Commander JFC). 

Систему придбання узгоджують з іншими оборонними системами та процесами. Її 

створено відповідно до принципів, встановлених в оборонній операційній моделі (DOM): 

– підвищене делегування відповідальності, повноважень та підзвітності Замовнику, з 

персональною відповідальністю за налаштування обладнання, логістичне забезпечення та 

вимоги до інформаційних послуг та відповідальністю за забезпечення спроможностей, 

необхідних обороні, вчасно та в межах бюджетів; 

– посилене управління фінансами та ефективністю роботи з військовими та цивільними 

працівниками, відповідальними за підтримку виконання оборонних програм; 

– належний професіональний відбір фахівців до всіх ланок оборонної сфери за всіма 

необхідними критеріями. 

ЖЦ ІС, як і всіх інших напрямків оборонної сфери, забезпечує шлях від потреб у 

оборонних спроможностях до створення систем та надання їх визначеним користувачам. 

Система придбання визначає два типові ЖЦ систем та ОВТ, але вимагає проводити 

адаптацію ЖЦ до конкретної системи залежно від її властивостей. 

Визначено такі типові ЖЦ: 

https://www.aof.mod.uk/
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CADMID для набуття спроможностей, що забезпечуються обладнанням (в тому числі – 

ІС); 

CADMIT для набуття спроможностей, що забезпечуються наданням послуг (в тому 

числі – інформаційних сервісів). 

Життєвий Цикл CADMID (Рис. 2) складається з шести фаз, перші дві фази 

завершуються вікнами прийняття рішень. Кожна з шести фаз придбання передбачає 

виконання плану, погодженого на попередній фазі, перегляд результату та планування решти 

фаз. 

 

Рис. 2 ЖЦ обладнання 

 

Основні активності кожної фази: 

У фазі Концепція створюється перелік очікуваних користувачами від майбутньої 

системи результатів (Вимоги користувачів, User Requirements Document, URD), формується 

команда проекту/програми та залучаються потенціальні виконавці. Визначаються технології 

та варіанти закупівель, узгоджується фінансування та план фази оцінки (детальний) та 

наступних фаз (оглядовий), визначаючи результативність, вартість та тривалість проекту. 

Також формується Наскрізний план управління (ThroughLifeManagementPlan, TLMP). 

У фазі Оцінка створюється документ з вимогами до системи (System Requirements 

Document, SRD, встановлюється та підтримується зв’язок між вимогами користувачів та 

вимогами до системи. Визначається найбільш економічно вигідне технологічне та 

закупівельне рішення. Проводиться оцінка та мінімізація ризиків до рівня, відповідного 

забезпеченню прийнятної працездатності системи. Ведеться контроль зрілості проекту, за 

необхідності – формується Основний перехідний звіт (Main Gate Business Case), згідно з 

яким проект має бути затвердженим, якщо він відповідає заданим часу, вартості та 

результативності. 

Демонстрація передбачає поступове усунення ризиків реалізації проекту та 

проводяться процедури закупівель. Демонструється здатність досягти інтегрованих 

спроможностей. 

Під час Виробництва система та компоненти виробляються відповідно до військових 

вимог у межах проектних часу та витрат. Проводиться прийняття системи відповідно до SRD 

та URD, які було узгоджено в Основному перехідному звіті. 

Під час Експлуатації ведеться контроль, що оборонні спроможності, які має 

забезпечити система, досягнуто в межах, визначених в Основному перехідному звіті. 

Ведеться гарантійна підтримка виробниками. Здійснюються узгоджені оновлення чи 

вдосконалення, виправлення або додаткові придбання. 

Утилізація реалізує план ефективного та безпечного виведення обладнання з 

експлуатації. 
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Життєвий Цикл CADMIT (Рис.3) складається з шести фаз: Концепція (Concept), Оцінка 

(Assessment), Демонстрація (Demonstration), Міграція (Migration), Обслуговування (In-

Service), Припинення (Termination). 

Слід звернути увагу на наступні моменти порівняно з CADMID: 

"M" тут означає Міграцію, а не виробництво; 

"T", Припинення, замінює утилізацію; 

Вікна прийняття рішень розміщені з певним зсувом по фазах. 

У випадках, коли загальний ризик проекту суттєво знижений (наприклад, коли до вже 

існуючого контракту додається нова вимога) Початковий перехідний звіт та Основний 

перехідний звіт можуть збігатися. 

 

Рисунок 1 ЖЦ послуг 

 

Кожна з шести фаз придбання передбачає виконання плану, погодженого на попередній 

фазі, перегляд результату та планування решти фаз. 

Основні активності кожної фази: 

Концепція передбачає визначення результату, який необхідний користувачам та його 

оформлення у вигляді URD. Формується команда, яка має здійснити придбання, та за 

потреби групу реалізації проекту. Визначають технології та варіанти закупівель для 

задоволення вимоги. Погоджують план оцінювання (детальний), наступні фази (тільки 

окреслюють) та ініціюють Наскрізний план управління (TLMP). 

Під час фази Оцінка створюють SRD із визначенням послуга повинна працювати для 

задоволення потреб користувачів, як зазначено в URD, встановлюють та підтримують 

зв’язок між потребами користувачів та послугою. Уточнюють TLMP, включаючи детальні 

плани для фази Демонстрації. Визначають наявність фінансування для всієї 

програми/проекту. 

Демонстрація передбачає проведення тендеру та визначення переможця. Фіксують цілі 

для міграції, забезпечуючи узгодженість остаточного обраного рішення та SRD/URD. 

Обговорюють та укладають договір(и) на реалізацію положень SRD. Демонструють 

здатність досягнення необхідних спроможностей. 

Міграція передбачає передачу користувачеві/замовнику послугу/активи та 

виробництво/створення активів, якщо це доречно.  Задоволення вимог щодо рішення в межах 

строків та витрат. Переконуються, що спроможності, які забезпечує система, доступні для 

експлуатаційного використання в межах, визначених в Основному перехідному звіті, і 

фіксують Дату передачі в експлуатацію (ISD).  

Обслуговування передбачає ефективну підтримку впровадження 

послуги/спроможностей та підтримку на належнрму рівні продуктивності в межах 

узгоджених параметрів. Проводяться узгоджені оновлення або вдосконалення, зміни або 

додаткові придбання. Готуються до вчасної заміни послуги. 

Припинення передбачає розірвання/закриття контракту відповідно до TLMP та 

утилізацію будь-яких активів, перенесення даних в наступні системи. 
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Хоча CADMID і CADMIT є найбільш часто використовуваними життєвими циклами в 

даний час, вони не є єдиними і не завжди можуть бути найбільш доречними. З точки зору 

еволюційного розвитку системи визначають чотири основні варіанти ЖЦ: 

Послідовний; 

Поступовий (з поступовим нарощуванням функціональності); 

Еволюційний; 

Комбінація. 

Основними факторами, що визначають довгостроковий успіх військової спроможності, 

є вибір відповідного життєвого циклу та розробка найбільш відповідної Стратегії придбання. 

Послідовний життєвий цикл придбання, в даний час, є найпоширенішим варіантом 

життєвого циклу, прийнятим в Міністерстві оборони Великобританії, який застосовується 

для двох різновидів ЖЦ – CADMID та CADMIT. 

Управління проектом складається із серії процесів життєвого циклу, кожен із яких 

забезпечує оцінку прогресу, аналіз та мінімізацію ризиків, оцінку витрат життєвого циклу, 

контроль змін, перевірку відповідності між вимогами користувача та системи, дизайном та 

тестами. 

Поступовий життєвий цикл повторює послідовний до створення цілісного 

архітектурного рішення, після чого систему реалізують поетапно. Першими вводяться ті 

елементи, які найбільш очікувані та вигідні або прийнятні з точки зору ризику. 

Еволюційний життєвий цикл забезпечує швидке придбання зрілої технології. В ньому 

спроможності забезпечуються покроково, із визнанням потреби в майбутніх удосконаленнях, 

із балансуванням потреб та наявних ресурсних спроможностей. Успіх залежить від 

послідовного та постійного визначення вимог за допомогою активного зворотного зв’язку з 

користувачами та використання зрілих технологій.  

В комбінованому життєвому циклі для задоволення потреб користувачів поєднуються 

різні життєві цикли придбання. Наприклад, послідовний життєвий цикл може бути 

використаний для реалізації базової платформи, наприклад, корпусу корабля, а еволюційний 

життєвий цикл може бути використаний для реалізації інших підсистем, наприклад, системи 

озброєння цього корабля. Існує ряд комбінацій, які можна використовувати для досягнення 

цільових спроможностей, але всі вони вимагають ефективного управління програмою або 

проектом. 

4.  Порівняльний аналіз досвіду 

Загалом можна сформулювати типові підходи до управління розвитком ІС в 

оборонному секторі та порівняти практики цправління ЖЦ ІС оборонних відомств 

Великобританії та України: 

наявність ролі ІТ-директора оборонного відомства, який відповідає за розвиток та 

надання сервісів в Збройних силах. Можуть створюватись допоміжні структури та агенції, 

залежно від управлінських традицій; 

розгляд ІС як “цифрових” спроможностей та включення їх до циклу оборонного 

планування; 

побудова спільного інформаційного простору шляхом поєднання або заміни існуючих 

систем, з об’єднанням інфраструктури в спільні мережі, датацентри, служби підтримки; 

встановлення правил описання архітектури, що базується на архітектурних 

фреймворках TOGAF/MODAF/DODAF/NAF; 

забезпечення здатності діяти разом узгоджено й ефективно, досягати спільних 

тактичних, оперативних та стратегічних цілей ІС; 

створення документів, що встановлюють цілі розвитку як з точки зору споживачів, так і 

з технологічного погляду. 

Детальне порівняння наведено в таблиці 1. 

 



Вісник ВІТІ. Комунікаційні та інформаційні системи.  Випуск № 2 – 2021 

═══════════════════════════════════════════════════════ 

27 

Таблиця 1.  

Порівняння підходів до управління розвитком ІС 

 Великобританія Україна (довідково) 

Поточний стан ІТ-

ландшафту 

(інфраструктури, 

ІС, зв’язку) 

Проект DII (інформаційної 

інфраструктури), наявність спільних 

для ІС мереж відкритих та секретних 

даних, широке використання CoTS та 

промислових рішень, впровадження 

хмарних рішень 

“Острівкові” ІТ-рішення на 

відокремлених мережевих та 

інфраструктурних 

платформах, що не 

взаємодіють між собою, 

мережі для відкритих даних в 

стані побудови 

Організаційна 

структура 

управління ІТ та 

зв’язком 

Наскрізне керівництво через 

структуру ІТ-директора 

Розподіл повноважень між 

декількома службами в МО та 

ГШ 

Принципи 

управління ЖЦ 

Перехід до процесного управління 

через методику придбання систем, 

що передбачає окремі моделі ЖЦ для 

ІС 

За принципами ГОСТ В 15.ххх 

для створення ОВТ 

Організаційна 

структура 

управління ЖЦ ІС 

Розподілені проектні команди з 

функціональним підпорядкуванням 

ІТ-директорам та замовникам 

Ведеться тільки 

супроводження контрактів на 

ДКР, в різних службах, 

проектний менеджмент в стані 

впровадження 

Управління ІТ-

архітектурою 

Ведеться на рівні ІТ-директора, 

використовується методологія 

MODAF 

Ведеться ситуативно 

Планування 

розвитку ІС 

В рамках загального циклу 

оборонного планування на основі 

спроможностей 

Ведеться ситуативно, на рівні 

планування НДДКР в рамках 

СОБ та короткострокових 

планів 

 

Висновки 

Розвинені країни за останні десятиріччя завершили декілька умовних циклів розвитку, 

від побудови відокремлених інформаційних систем до побудови сервісної ІТ, та вийшли на 

рівень, на якому управління ІТ-спроможностями сприймається як одне з ключових завдань 

оборонного відомства. 

Україна проходить досить складний шлях становлення процесів створення та 

підтримки ІТ-спроможностей. Будь яка сучасна система озброєння містить суттєву частку 

ІТ-компонентів, від вбудованих обчислювальних пристроїв до складних обчислювальних 

комплексів. Робоче місце будь-якого співробітника міністерств оборони, штабів, військових 

організмів обладнане універсальним або спеціальним обчислювальним пристроєм з набором 

стандартного та спеціалізованого ПЗ, з належним контрольованим доступом до необхідної 

інформації та програмних додатків (функціональних сервісів). Планування та прийняття 

рішень на, практично, всіх рівнях управління критично залежить від доступу до 

працездатності та якості інформації та сервісів. 

Для досягнення цих цілей слід виділити три ключові напрямки розвитку: 

1. Стан ІТ-інфраструктури та інформаційних систем в розвинених країнах можна 

описати терміном “цифрова трансформація”. Протягом останнього десятиріччя проходить 

консолідація окремих ІС та мереж в об’єднані сервісно-орієнтовані системи з відповідною 

перебудовою організаційних структур. Користувачі в фіксованих та мобільних локаціях 

отримують стандартизоване робоче середовище з доступом до власних та спільних даних, 
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залежно від групи інтересів (CommunityofInterest, COI). Цей тренд знаходить відображення 

вже в стандартах НАТО в вигляді C3 Taxonomy, як методології, та сервісах NCIA – як 

практичної реалізації стеку сервісів для військової організації. Для створення спроможної ІТ-

інфраструктури впроваджуються державні хмарні ресурси для секретних та публічних даних 

(або орендуються публічні хмарні ресурси, якщо це дозволяється з міркувань безпеки). 

Створюється система мереж (контурів) з відповідними шлюзами, що дозволяють 

користувачам отримувати з робочого місця (або навіть через мережу Інтернет) доступ до 

необхідних сервісів з різними рівнями обмеження доступу. Відповідно, впроваджуються 

засоби та методи захисту інформації (InformationAssurance, IA) та кіберзахисту. Для України 

доцільно починати проект побудови спільного ІТ-ландшафту в секторі безпеки вже зараз, не 

очікуючи, коли рівень складності ІС в експлуатації перевищить сукупні спроможності до їх 

підтримки та супроводу. 

2. Поточна модель архітектури ІТ розвинених країн побудована на кількох 

загальновизнаних стандартах: той чи інший варіант TOGAF як архітектурний фреймворк 

рівня підприємства; підмножина ITIL для побудови системи підтримки сервісів та рішень; 

серія ISO 27000для побудови належних СУІБ; стандарти щодо життєвого циклу систем ISO 

12207/15288; набір практик інженерії систем, адаптованих для забезпечення набуття 

спроможностей в результаті програм створення систем. Створюються умови для 

максимального залучення готових продуктів (комерційних, відкритих, таких, що належать 

державним органам або організації НАТО) до побудови ІС та ІТ-інфраструктури з 

перенесенням фокусу проектування на пошук та вибір оптимальної технології та продукту з 

наступною їх адаптацією та застосуванням (insertion) в існуючих системах. Такий підхід 

також передбачає повторне використання та перерозподіл існуючих мереж, обчислювальних 

потужностей, сховищ, ліцензій, інших вже існуючих активів та сервісів. Для України 

доцільно максимально використовувати міжнародні стандарти в проектуванні ІС та ІТ-

інфраструктури. Переглянути обмеження по застосуванню готових програмних продуктів 

закордонного походження, створити практику ретельного обліку та повторного 

використання ресурсів. Створювати нові системи на підставі чіткого усвідомлення 

необхідних спроможностей, з ретельним проходженням етапів задуму, бачення та 

проектування. 

3. Управління ІТта життєвим циклом ІС передбачає наявність ІТ-директора 

оборонного відомства з підпорядкованими структурами, що відповідає за розвиток ІТ та 

надання ІТ-сервісів. Експлуатація та супровід ІТ-систем може виконуватись спеціальними 

агенціями або підрозділами. Важливо, що ІТ-директор міністерства оборони має 

повноваження та спроможності для створення єдиних політик, архітектури, методик та може 

впливати на всі проекти побудови ІС в збройних силах (або секторі оборони). 

Життєвий цикл ІС від створення до виводу з експлуатації, розглядається не окремо, як 

замкнений процес, а в загальному контексті створення, експлуатації та утилізації зразків 

ОВТ та систем. Важливо, що процес створення ІС розглядається міністерствами оборони не 

як розробка, а як придбання в широкому розумінні (від усвідомлення потреб, побудови 

вимог, через вибір технологій, проведення закупівель, цикл приймання та введення в 

експлуатацію). Життєві цикли регламентується, як правило, в рамках детальних методологій 

придбання, що можуть передбачати окремі адаптовані варіанти ЖЦ для різних варіантів ІС. 

Процеси координуються через програми проектів (або окремі проекти), для підтримки яких 

створюються тимчасові проектні команди. Проектні команди працюють за єдиними 

правилами програмного менеджменту, але можуть досить суттєво адаптувати програму 

побудовиконкретної ІС відповідно до особливостей системи, технології, масштабу.  

Для України доцільно консолідувати ведення проектів створення ІС всіх рівнів (від 

систем підтримки управлінських рішень до систем управління зброєю) в межах спільного 

проектного офісу, відходити від практики окремих структур управління для побудови систем 

Міністерства оборони та ЗСУ. Переходити від управління контрактами до управління 

програмами з обмеженням практик НД та ДК робіт на всіх етапах створення ІС. Необхідно 
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створювати організаційну структуру ІТ-управління в Міністерстві оборони для побудови та 

впровадження політик, архітектур, методик, правил для ІТ в безпековому секторі в цілому.  

Підходи в галузі створення та управління інформаційними системами міністерства 

оборони Великобританії є сучасним, революційним та амбіційним. В подальшому результати 

проведеного аналізу можуть стати підґрунтям для обґрунтування напрямку створення та 

управління інформаційними системами ЗС України. 
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ЙМОВІРНОСТІ ПОМИЛОК У СТРУКТУРИЗОВАНИХ ЦИФРОВИХ ПОТОКАХ 

 
Анотація. Запропонований метод оцінки ймовірностей помилок різних кратностей в структуризованих 

цифрових потоках, які містять менші структурні (вкладені) складові однакової довжини (групи кодових 

комбінацій та окремі кодові комбінації). Такі утворення характерні для стандартизованих цифрових 

послідовностей в сучасних телекомунікаційних системах і містять певну кількість рангів об’єднання менших 

цифрових структур у більші. Зокрема, основні цифрові канали (ОЦК, 64 кбіт/с) об’єднуються в первинний 

груповий цифровий потік Е1, потім в Е2 і т. д. стосовно європейського варіанта стандартизації, або в потоки 

Т1, Т2 і т. д. − американського. Визначаються ймовірності помилок окремих кратностей, а також сукупності 

таких кратностей у первинній компоненті (кодовій комбінації довжини n) цього ієрархічного ряду, що дає 

можливість уточнити ймовірність помилки на алфавітний знак на виході системи згідно алгоритму 

декодування. Аналізується фізична суть утворення помилок менших кратностей, яка полягає у діленні помилок 

вищих кратностей на стиках кодових комбінацій чи на стиках стандартизованих утворень із груп кодових 

комбінацій. Показано, що такий процес може виникнути при суттєвому погіршенні  якості радіотрактів (у 

плані зростання ймовірності помилок на біт), що можливо в умовах радіоелектронного подавлення (РЕП). 

Стандартизовані міжнародні норми на якість радіотрактів не враховують такий стан, що може мати 

негативні наслідки (перехід в аварійний режим із блокуванням абонентів) у процесі обміну інформацією при 

використанні заграничної апаратури, орієнтованої на такі норми. Визначені найбільш впливові кратності 

помилок, які в першу чергу треба враховувати в алгоритмі обміну, а також здійснена оцінка довжин кодових 

комбінацій, використання яких доцільне при погіршенні якості радіотрактів. У принципі, система радіообміну 

повинна бути адаптивною стосовно нормального стану радіотрактів і суттєвого погіршення їх ймовірнісних 

показників. 

Ключові слова. Кодова комбінація, цифрові потоки, ймовірність помилок, стандарти, кратності 

помилок, радіоелектронне подавлення, якість каналу. 

 

Аннотация. Грохольский Я.М., Сусь Б.А., Сусь Б.Б., Остапук А.И. Вероятности ошибок в 
структурированных цифровых потоках. Предложенный метод оценки вероятностей ошибок разных 

кратностей в структурированных цифровых потоках, которые содержат меньшие структурные 

(вложенные) составляющие одинаковой длины (группы кодовых комбинаций и отдельные кодовые комбинации). 

Такие образования характерны для стандартизированных цифровых последовательностей в современных 

телекоммуникационных системах и содержат определенное количество рангов объединения меньших 

цифровых структур в большие. В частности, основные цифровые каналы (ОЦК, 64 кбит/с) объединяются в 

первичный групповой цифровой поток Е1, затем в Е2 и т. д. относительно европейского варианта 

стандартизации, или в потоки Т1, Т2 и т. д. − американского. Определяются вероятности ошибок отдельных 

кратностей, а также совокупности таких кратностей в первичной компоненте (кодовой комбинации длины n) 

этого иерархического ряда, что позволяет уточнить вероятность ошибки на алфавитный знак на выходе 

системы согласно алгоритму декодирования. Анализируется физическая суть образования ошибок меньших 

кратностей, которая заключается в делении ошибок высших кратностей на стыках кодовых комбинаций или 

на стыках стандартизированных образований из групп кодовых комбинаций. Показано, что такой процесс 

может возникнуть при существенном ухудшении качества радиотракта (в плане роста вероятности ошибок 

на бит), что возможно в условиях радиоэлектронного подавления (РЭП). Стандартизированные 

международные нормы на качество радиотракта не учитывают такое состояние, что может иметь 

негативные последствия (переход в аварийный режим с блокировкой абонентов) в процессе обмена 

информацией при использовании заграничной аппаратуры, ориентированной на такие нормы. Определены 

наиболее влиятельные кратности ошибок, которые в первую очередь надо учитывать в алгоритме обмена, а 

также осуществлена оценка длин кодовых комбинаций, использование которых целесообразно при ухудшении 

качества радиотракта. В принципе, система радиообмена должна быть адаптивной относительно 

нормального состояния радиотракта и существенного ухудшения их вероятностных показателей. 

Ключевые слова. Кодовая комбинация, цифровые потоки, вероятность ошибок, стандарты, кратности 

ошибок, радиоэлектронное подавление, качество канала. 

 

Summary. Hrokholskyi J., Sus B., Sus B. (youn.), Ostapuk O. Probability of errors in structured digital flows. A 

method for estimating the probabilities of errors of different multiplicities in structured digital streams that contain 

smaller structural (nested) components of the same length (groups of code combinations and individual code 

combinations) is proposed. Such formations are typical of standardized digital sequences in modern 

telecommunications systems and contain a number of ranks to combine smaller digital structures into larger ones. In 
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particular, the main digital channels (BCC, 64 kbit/s) are combined into the primary group digital stream E1, then into 

E2, etc. for the European version of standardization, or into streams T1, T2, etc. - American. The error probabilities of 

individual multiplicities, as well as the set of such multiplicities in the primary component (code combination of length 

n) of this hierarchical series are determined, which makes it possible to specify the error probability of the alphabetic 

character at the system output according to the decoding algorithm. The physical essence of the formation of errors of 

smaller multiplicities is analyzed, which consists in dividing the errors of higher multiplicities at the joints of code 

combinations or at the joints of standardized formations from groups of code combinations. It is shown that such a 

process can occur with a significant deterioration in the quality of radio paths (in terms of increasing the probability of 

errors per bit), which is possible under conditions of electronic suppression (REP). Standardized international 

standards for the quality of radio paths do not take into account the situation that may have negative consequences 

(transition to emergency mode with subscriber blocking) in the process of exchanging information when using foreign 

equipment focused on such standards. The most influential multiplicities of errors are determined, which first of all must 

be taken into account in the exchange algorithm, as well as the estimation of the lengths of code combinations is carried 

out, the use of which is expedient when the quality of radio paths deteriorates. In principle, the radio exchange system 

should be adaptive to the normal state of radio paths and a significant deterioration of their probabilistic parameters.  

Key words. Code combination, digital streams, error probability, standards, error rates, electronic suppression, 

channel quality. 

 

Постановка завдання. Аналізується процес накладання незалежних помилок різних 

кратностей на цифрову послідовність заданої довжини, складеної із однорідних послі-

довностей меншої тривалості, які, у свою чергу, є утвореннями із коротших складових тощо. 

Під однорідністю розуміється однакова тривалість складових у межах одного рангу  

послідовностей, що утворюються. Із погіршенням якісних показників радіотрактів, зокрема, 

це може бути в умовах РЕП, потік помилок у цифрових утвореннях зростає і суттєво 

проявляється специфічний фізичний процес, коли помилки певної кратності діляться на межі 

двох сусідніх кодових комбінацій на складові меншої кратності, які змінюють загальну 

ймовірнісну картину помилок у кодовій комбінації і впливають на ймовірнісну 

характеристику елементів (інформаційних знаків) повідомлення на виході апаратури. Це 

особливо стосується ситуацій, коли на якісні показники обміну повідомленнями радіосистем 

можуть впливати зовнішні фактори і доводити ймовірність помилок на одиничний елемент 

до значень p ≥ 10
−3

, особливо для умов p ≥ 10
−2

, враховуючи можливості сучасних засобів 

радіоподавлення. Тому питання вивчення утвореної ймовірнісної картини є актуальним. Для 

спрощення аналізу вважається, що розподіл помилок відповідає біноміальному закону, хоча 

це не принципово, враховуючи, що при будь-якому законі розподілу поділ помилок на 

границі цифрових утворень відбудеться. 

Аналіз останніх публікацій.   Питання захисту повідомлень від помилок у процесі 

обміну по різних лініях зв’язку завжди було і є проблемним [1 − 6]. Значимість захисту 

зростає при підвищенні вимог щодо ймовірностей помилок на алфавітний знак на виході 

апаратури (Рзн ≤ 10
−6

 − 10
−10

). Рекомендації ITU визначають верхню ймовірнісну межу р 

канальних помилок, яка може дещо перевищити значення р = 10
−3 

– допускається, що “менш, 

ніж для 0,2 % односекундних інтервалів допустимий коефіцієнт помилок (BER) більше 

1∙10
−3

” [7]. При перевищенні цієї межі апаратура переходить в аварійний режим роботи. 

Вважаємо, що ця межа повинна бути для вітчизняної апаратури підвищена до р = 10
−2

, як це 

передбачалось в комплексах військового зв’язку до розпаду СРСР і залишилось незмінним у 

РФ. Інакше протистояння у забезпеченні зв’язку в умовах РЕП буде не на нашу користь. Для 

модемної техніки, зокрема, згідно протоколу V.34, передбачається довжина інформаційного 

кадру: мінімальна А0 = 64 байт = 512 двійкових елементів; максимальна А3 = 256 байт = 

2048 двійкових елементів [8]. Корекція помилок у кадрі здійснюється за протоколом V.42, 

який, у залежності від якості каналу зв’язку, використовує адоптивно один із кількох 

поліномів для реалізації  корекції. Максимальні можливості  щодо корекції забезпечує  

поліном 32-ї степені: 

g(x) = x
32

 + x
26

 + x
23

 + x
22

 + x
16

 + x
12

 + x
11

 + x
10

 + x
8
 + x

7
 + x

5
 + x

4
 + x

2
 + x + 1. Його 

мінімальна кодова відстань dmin = 9, що забезпечує виправлення 4-кратних помилок. Для 

ймовірностей помилок р = 10
−3

 цього достатньо, але при р = 10
−2

 необхідно забезпечити 

потужніші можливості коду, зменшуючи також довжину інформаційного кадру. Такі коди 
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(зокрема, коди Галлагера) аналізуються в [9], але при значеннях BER ≤ 10
−3

 і великих 

довжинах кодових комбінацій (кілька тисяч елементів), що є суттєвим обмеженням 

використання подібних кодів при зростанні ймовірностей канальних помилок.  Стандарт 

WiMAX передбачає обмін блоками від 576 до 2304 кодових елементів і використання 

квазіциклічних кодів при таких же значеннях BER, а також зворотний зв’язок для 

перезапитування блоків з виявленими помилками. При зростанні BER система може перейти 

в режим неперервного перезапитування і повторення, якщо не буде обмежень на їх кількість. 

В [10, 11] аналізуються модуляційні та кодові методи підвищення швидкості передачі, з 

метою наближення до межі Шеннона при суттєво довгих кодових послідовностях і відносно 

якісних каналах. Такий підхід орієнтований на комерційну ефективність подібних систем і не 

зможе задовольнити потреби військового зв’язку в екстремальних умовах зв’язку і 

використанні РЕБ. Певний аналіз умов виникнення та моніторингу помилок представлений в 

[12 − 14]. 

Метою статті є розробка методу оцінки ймовірнісних характеристик помилок різних 

кратностей, розділених стиками кодових комбінацій чи інших цифрових утворень, у 

залежності від якісних показників ліній (каналів) зв’язку, для подальшої розробки 

рекомендацій щодо захисту від помилок у таких умовах. 

Виклад основного матеріалу 

 Аналіз ймовірнісних даних кратностей помилок. Для біноміальної моделі каналу 

зв’язку ймовірність P(≥ 1, n) всіх кратностей помилок (від 1 до n) у кодовій комбінації 

довжини n визначається [3]: 

           
  

                , 

де   
  

  

         
 – біноміальний коефіцієнт, який визначає кількість варіантів розміщення 

помилок кратності і в межах кодової комбінації довжини n, p – ймовірність бітових помилок 

у каналі (лінії) зв’язку. 

Якщо відомі якісні показники лінії зв’язку (ймовірність р), то можна оцінити, в 

ймовірнісному плані, інтенсивність кожної кратності помилок Ркр(р) (рис. 1). Вважається, що 

помилки незалежні і рівномірно розподілені у часі, чому сприяє декореляція помилок за 

рахунок алгоритму перемішування інформаційних елементів блоку чи кількох блоків. 

Цифрами 1, 2, … позначені ймовірності кратностей помилок, сполуки цифр 12, 123, … 

відображають сумарну ймовірність відповідних кратностей, криві n1, n2 характеризують 

сумарну ймовірність всіх кратностей помилок при різних довжинах кодових комбінацій (n1 = 

31, n2 = 255). Як видно, криві характеризуються оптимумами, які зміщуються вправо і 

зменшуються за величиною при зростанні кратностей і та збільшенні ймовірності р.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимуми визначаються характером функції 
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Рис. 1. Ймовірнісні характеристики кратностей помилок 

Ркр(р) 
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                 , 

яка входить у ймовірнісні формули. Значення р, при якому функція досягає максимуму, 

визначається рівнянням:  
     

  
     

Розв’язанням рівняння є залежність: 

  
 

 
 . 

Таким чином, абсциси р максимумів кривих визначаються кратністю помилок і та 

довжиною кодової комбінації n. Для визначення точок максимуму кривих кількох кратностей 

можна отримати загальну формулу: 

  
  

    
 , 

де    – сума значень кратностей помилок, zi – кількість кратностей, які враховуються, 

наприклад, для кратностей 124 величина    = 1 + 2 + 4 = 7, zi = 3. 

Аналіз показує, що при р = 10
−2

 і n = 31 сумарна ймовірність 1, 2, 3-кратних помилок 

складає 99,91 % від ймовірності загальної кількості помилок, а при n = 255 – 72,6 %. 

Погіршення якості каналу до значення р = 5∙10
−2

 дає відповідно 91,6 %, 1,1∙10
−1

 % , а 

значенню р = 10
−1

 – 60,9 % і 8,9∙10
−7

 %. Як видно, зазначені кратності найбільш впливові при 

коротких кодових комбінаціях. Із зростанням n кількість кратностей, які необхідно 

враховувати, збільшується, так при n = 255 і р = 10
−2

 помилки кратностей 1 – 5 складають 

95,2 %, а погіршеному стану цього каналу до р = 5∙10
−2

 відповідає 1,1 % цих помилок. 

Аналіз процесу ділення кратностей помилок. Аналіз виконаємо на дворанговому 

цифровому ряду. Такий ряд характерний при використанні каскадного кодування двома 

кодами – внутрішнім і зовнішнім. Нехай на передавальній стороні інформаційна 

послідовність довжиною k, яка підлягає завадостійкому кодуванню, складається із певної 

кількості кодових комбінацій первинного коду довжиною kпк кожна (рис. 2).  

 

 

 

    

 

   

 

На приймальній стороні, при визначенні ймовірності помилок на алфавітний знак у 

повідомленні, яке отримує адресат, треба враховувати те, що різні кратності помилок у 

межах k завадостійкого коду по-різному “накривають” внутрішні кодові комбінації 

первинного коду, “діляться” на стиках цих комбінацій, зокрема, двократна помилка, 

попадаючи на стик, ділиться на дві однократні: одна попадає в першу кодову комбінацію, 

друга – у сусідню, або іншу. Тому, крім “своїх” однократних помилок, у кодову комбінацію 

попадають і “чужі” однократні помилки, які “відірвані” від інших кратностей. Процес  такого 

“ділення” може бути врахований для всіх кратностей помилок у межах довжини первинної 

кодової комбінації k, але прийнятна точність розрахунків досягається вже при врахуванні 4-5 

кратних помилок. Після декодування з виявленням чи виправленням помилок у межах 

послідовності довжиною k залишається певна кількість помилок. Виявити і виправити всі 

помилки у кодовій комбінації практично неможливо. Визначимо ймовірність помилок у 

кодових комбінаціях  первинного коду.  

     1. Ймовірність однократних  помилок у межах kпк визначається  наступними процесами:  

    а) однократні помилки на межі двох кодових комбінацій не діляться; загальна кількість  

варіантів розміщення однократних  помилок  у  межах k дорівнює   
 , а в межах kпк дорівнює 

    

 , що  складає  
    
 

  
  від загальної їх кількості; ймовірність Рпк1 однократних помилок у 

межах послідовності kпк визначається: 

k 

∙∙∙ kпк kпк kпк 

∙∙∙ 
t 

Рис. 2. Утворення однорідних послідовностей 

Стики 

кодових 

   комбінацій 
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                                                                         (1) 

    б) загальна кількість варіантів розміщення двократних помилок у межах k дорівнює   
 . Із 

них частина помилок ділиться на межі кодової комбінації первинного коду, утворюючи в 

кожному його розряді k − kпк разів однократні помилки. Кількість варіантів попадання 

результатів ділення на кожний розряд від 1 до kпк складає величину: 

                      

   

або частину  
          

 

  
  від усіх двократних помилок. Із врахуванням цього, ймовірність 

утворення однократних помилок у межах kпк за рахунок ділення двократних помилок, 

описується співвідношенням: 

        
          

 

  
         

де Рпа2 – ймовірність двократних помилок у межах послідовності k: 

       
                                                                           (2) 

     в) із трикратних помилок  одна попадає в межі kпк, а дві інші в різних сполуках попадають 

за межі kпк. Кількість таких сполук дорівнює         

 ,  що й визначає число однократних 

помилок, які попадають на кожний розряд кодової комбінації первинного коду. Із 

врахуванням усіх розрядів це число становить           

  або частину 

            
          

 

  
  

від усіх трикратних помилок. Тоді ймовірність утворення в межах кодової комбінації kпк 

однократних помилок за рахунок ділення трикратних визначається: 

        
          

 

  
         

де Рпа3 – ймовірність трикратних помилок  у межах послідовності k: 

       
                                                                   (3) 

    г) цей процес продовжується до врахування помилок граничних кратностей, зокрема, 

кратність помилок k − kпк характеризується   
      варіантами розміщень у межах k, які, при 

діленні на межі кодових комбінацій,  викликають k − kпк раз однократну помилку в кожному 

розряді комбінації kпк, а “відрізані” на один елемент кратності k − kпк − 1, попадають поза 

межі цієї кодової комбінації. Відповідна ймовірність визначається:  

            
          

       

  
     

                                   

де             − ймовірність k − kпк - кратних помилок у межах послідовності k: 

             
                     ;                          (4) 

    д)  кратність помилок  k − kпк + 1 викликає в кожному розряді комбінації kпк помилку по 

одному разу з ймовірністю: 

              
   

  
                       

е)  помилки кратності від k − kпк + 2 до k однократних помилок в межах kпк не 

викликають. 

Таким чином, ймовірність однократних помилок у кодовій комбінації довжини kпк  

простого коду за рахунок дії помилок кратностей 2, … , k − kпк + 1 в межах послідовності 

довжини k  і ділення їх на межі кодових комбінацій визначається:  

      
          

   

  
 

       
                                                        (5)    

де      – ймовірність помилок кратності і у межах послідовності k, визначається за 

формулами (2) – (4). Ймовірність (5) добавляється до ймовірності (1) власних помилок, які 

безпосередньо попадають у межі kпк, що формує повну ймовірнісну картину однократних 

помилок P1 у кодовій комбінації довжини kпк: 
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Р1 = Рпа1 + Рпк1.  

Графічному зображенню (рис. 2) отриманих ймовірностей однократних помилок (під 

загальним позначенням Р1п) відповідають криві: 1 – власні (не ділені) помилки, ф-ла (1); 2 – 

ділення двократної помилки, ф-ла (2); 3 – ділення трикратної помилки, ф-ла (3); криві 4 і 5 

відповідають діленню 4 і 5-кратних помилок відповідно. Як видно, із зростанням кратностей 

помилок їх вклад у ймовірнісну характеристику кодової комбінації kпк зменшується. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 2. Ймовірність двократних помилок в межах кодової комбінації kпк визначається: 

     а)  загальна кількість “чистих” (не за рахунок ділення) помилок, які попадають в межі k 

дорівнює   
 , а в межі kпк дорівнює     

 , що складає 
    
 

  
   частину від загальної їх кількості;  

ймовірність      появи двократних помилок в межах kпк визначається: 

         

                                                                 (6) 

  б)  із трикратних помилок за рахунок ділення дві попадають у межі кодової комбінації 

довжини  kпк, а одна в межі k − kпк. Кількість варіантів розміщення двократних помилок у 

межах kпк дорівнює     

 , і кожний із них повторюється k − kпк разів. 

Тоді ймовірність появи двократних помилок у межах kпк за рахунок ділення трикратних 

визначається: 

        
    

         

  
       

   
        

 

  
                              (7) 

де      – ймовірність трикратних помилок у межах послідовності k, визначається за 

формулою (3);  

    в)  за рахунок ділення чотирикратних: 

        
    

        
 

  
                                                                  (8) 

де      – ймовірність появи чотирикратних помилок у межах послідовності k: 

       
                                                                    (9) 

    г)  за аналогією враховується процес ділення помилок вищої кратності; для кратності  k − 

kпк отримаємо: 

           
 

    
        

       

  
     

            
    

        
 

  
     

              

де            – ймовірність появи помилок кратності       у межах послідовності k: 

             
                                                   (10) 

 

   д)  за рахунок ділення помилок кратності k − kпк + 1 отримаємо: 

 

Рис. 2. Сукупна ймовірність однократних помилок у кодовій комбінації 
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де              – ймовірність помилок кратності k – kпк + 1 у межах послідовності k:  

               
       

                                            (11) 

    е)  за рахунок ділення помилок кратності k − kпк + 2 отримаємо:  

              
    

 

 
 
                       

де              – ймовірність помилок кратності k – kпк + 2 у межах послідовності k: 

               
       

                                (12) 

    є) помилки кратності від k − kпк + 3 до k двократних помилок у межах kпк  не викликають. 

Таким чином, ймовірність двократних помилок у кодовій комбінації довжини kпк  

простого коду за рахунок дії помилок кратностей 3, … , k − kпк + 2 в межах послідовності 

довжини k і ділення цих помилок на межі кодових комбінацій визначається: 

      
    

        
   

  
 

       
         ,                                           (13)  

де      – ймовірність помилок кратності і у межах послідовності k, визначається за 

формулами  

(6) – (10). 

Ймовірність (13) добавляється до ймовірності (6) власних двократних помилок, які 

попадають безпосередньо у межі kпк, що формує повну ймовірнісну картину Р2 помилок у цій 

кодовій комбінації: 

Р2 = Рпа2 + Рпк2.  

Графічному зображенню (рис. 3) отриманих ймовірностей двократних помилок під 

загальним позначенням Р2п відповідають криві: 1 – власні (не ділені) помилки, ф-ла (6); 2 – 

ділення трикратної помилки, ф-ла (7); 3 – ділення трикратної помилки, ф-ла (8); крива 4 

відповідає діленню 4-кратної помилки. Як видно, із зростанням кратностей помилок їх вклад 

у ймовірнісну характеристику кодової комбінації kпк зменшується, також зменшується і 

стосовно ймовірностей однократних помилок. 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнення результатів. Співвідношення (5) і (13) дають можливість узагальнити 

процес утворення помилок у межах kпк. Ймовірність помилок Рпкj, j ϵ 2, kпк, утворених за 

рахунок ділення помилок вищої кратності, визначається: 

      
   

 
       

   

  
 

       
           

Враховуючи всі кратності помилок у межах kпк, отримаємо ймовірність Рпк помилки на 

алфавітний знак повідомлення: 

Рис. 3. Сукупна ймовірність двократних помилок у кодовій комбінації 
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         .                                    (14)       

Якщо код виправляє в межах послідовності k помилки кратності t, то друга сума в (14) 

розпочинається значенням кратності і = t + j. Якщо передбачається також виправлення 

помилок у межах kпк , зокрема, кратності tпк, то перша сума розпочинається значенням 

кратності j = tпк + 1. 

Доцільність врахування при розрахунках усіх помилок в обох сумах чи обмеження 

певним їх значенням залежить від вимог щодо ймовірності Рпк, зокрема, може бути 

прийнятним, щоб “внесок” кратностей, які відкидаються, в загальну ймовірність Рпк не 

перевищував 10% – це може бути досягнуто вже при врахуванні кратностей і = 4 − 5. На рис. 

4 крива 1 представляє сумарну ймовірність у кодовій комбінації всіх власних помилок, а 

крива 2 враховує також помилки за рахунок ділення помилок вищих кратностей на межі 

кодової комбінації. Як видно, вплив таких помилок на сумарну ймовірність проявляється при 

погіршенні якісних показників ліній зв’язку (р ≈ 10
−1

 … 10
−2

). Такий стан радіоліній може 

виникнути при радіоелектронному подавленні (РЕП), що ймовірно в сучасних умовах 

ведення бойових дій.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формула (14) може бути узагальнена на більш складні структурні цифрові утворення. 

Якщо цифрова послідовність Z-рангова, то для верхнього Z-го рангу, який містить всі інші 

ранги, ймовірність помилок кожної кратності Рпаі розраховується, виходячи із прийнятої 

для аналізу моделі каналу зв’язку, а для рангів  Z − 1, …, 2, які визначають  вкладені одна в 

одну послідовності, враховується також процес ділення кратностей помилок на межах 

рангів, що формує для кожного рангу додаткові ймовірності помилок, які можна визначити 

згідно приведених вище формул. На практиці широко використовуються дворангові 

системи, наприклад, при каскадному кодуванні, формуванні групового потоку Е1 та Т1 в 

базових системах з ІКМ (ІКМ-30, ІКМ-24) тощо. 

 

Висновки 

1. Рекомендації МСЕ не передбачають алгоритм функціонування цифрових систем при 

збільшенні ймовірностей помилок у лініях (каналах) зв’язку понад стандартизоване значення 

BER ≥ 10
−3

, що може привести до аварійного режиму функціонування із втратою зв’язку. 

Такий стан можливий у системах радіозв’язку в умовах радіоелектронного подавлення 

(РЕП), ймовірність якого в сучасних умовах ведення бойових дій висока. 

З огляду на це, запропонований метод оцінки ймовірностей помилок різних кратностей в 

структуризованих цифрових потоках при підвищених значеннях помилок на біт (BER >10
−3

) 

у каналах і лініях зв’язку. 

2. Зменшені значення BER (BER ≤ 10
−3

) послаблюють вимоги щодо алгоритмів 

функціонування цифрової апаратури та її складності, але в умовах погіршеного стану трактів 

обміну інформацією такий підхід недоцільний із-за необхідності використання різних 

функціональних рішень для випадків BER ≤ 10
−3

 (стандартизовані рекомендації) 
 
і BER >10

−3
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(спеціальні технічні рішення). Тому вважаємо, що зазначені рекомендації (для умов BER ≤ 

10
−3

) не можуть бути прийнятними для вітчизняних цифрових систем, які історично 

розроблялись (до розпаду СРСР) стосовно граничного значення BER = 10
−2

, і відповідно до 

цього значення створювалась спеціалізована апаратура. Зазначимо, що ця норма діє в РФ, 

тому протистояння у сфері зв’язку може мати негативні наслідки. 

3. Ймовірнісний діапазон помилок 10
−3

 … 10
−1

, особливо у межах 10
−2

 … 10
−1

, потребує 

корегування алгоритмів ведення інформаційного обміну порівняно із стандартизованими, 

враховуючи, що проявляються характерні особливості, які розглянуті вище, утворення 

помилок у кодових комбінаціях, специфіка використання завадостійкого кодування та 

функціонування систем зворотного зв’язку.  

4. Показано, що проявляється ефект ділення кратностей помилок різних кратностей на 

стиках кодових комбінацій, який веде до збільшення сумарної ймовірності помилок у межах 

кодової комбінації, що було мотивом представленого дослідження і визначення можливих 

варіантів підвищення вірогідності обміну інформацією в зазначених нестандартних умовах.  

5. Представлені вагові дані конкретних кратностей помилок і їх сукупності у загальній 

структурі помилок. Визначено, що найбільш впливовими є кратності помилок 1 … 5 (у 

залежності від значень ймовірності р бітових помилок у лініях (каналах) зв’язку), що 

необхідно враховувати при розробці алгоритмів підвищення завадостійкості обміну стосовно 

конкретних телекомунікаційних систем. Можливі адаптаційні рішення на основі 

моніторингу ліній (каналів) зв’язку, що ускладнює систему, але робить її більш стійкою і 

гнучкою стосовно пристосування до конкретної ситуації. 

6. Використання завадостійкого кодування доцільне, але кодові комбінації повинні бути 

коротшими, порівняно із стандартизованими значеннями, що знижує інформаційну 

ефективність кодових комбінацій (відношення кількості інформаційних елементів до їх 

загальної кількості у кодовій комбінації) та алгоритму в цілому, але спрощує реалізацію. 

 

Напрямки подальших досліджень 

Потребують подальшого дослідження методи підвищення вірогідності обміну 

інформацією у діапазоні бітових помилок р = 10
−2

 … 10
−1

, вибору параметрів відповідних 

алгоритмів, операцій над інформаційною послідовністю перед кодуванням і зворотного 

перетворення після декодування, особливостей функціонування зворотного зв’язку в умовах 

можливих інтенсивних перепитувань на повторення помилкових кодових комбінацій чи груп 

таких комбінацій, використання непарного числа повторень повідомлення по каналу або 

передачу на різних частотах, а також можливостей просторового розповсюдження 

радіохвиль, з наступним мажоритарним синтезом інформаційних кодових комбінацій на 

прийомі.  
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ЗАДАЧІ ПОКРИТТЯ ЦІЛЕЙ В БЕЗПРОВІДНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ 

ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Задачі покриття в бездротових сенсорних мережах військового призначення. Проведено аналіз задач 

покриття цілей в БСМ. Показано, що математична постановка задач покриття залежить від характеристик 

сенсорної мережі, її призначення і цільової функції. Для вирішення завдань покриття використовуються різні 

алгоритми, більшість з яких відноситься до класу NP-повних. Для отримання наближеного рішення можуть 

використовуватися жадібні, генетичні, мурашині алгоритми. 

Для тактичних БСМ характерна висока динаміка змін умов функціонування. Тому в подальшому 

пропонується розглянути систему управління тактичними БСМ, яка буде в реальному масштабі часу 

визначати поточну цільову функції управління сенсорної мережі, узгоджувати з цільовими функціями 

підсистем покриття, моніторингу та телекомунікацій залежно від тактичної ситуації в районі ведення 

бойових дій і наявних ресурсів мережі, формувати математичну постановку та шукати відповідне рішення. 

Ключові слова: покриття цілей, безпроводові сенсорні мережі, алгоритми покриття. 

Жук О. В., Романюк В. А. Задачи покрытия целей в беспроводных сенсорных сетях венного 

назначения. Проведен анализ задач покрытия целей в БСМ. Показано, что математическая постановка задач 

покрытия зависит от характеристик сенсорной сети, ее назначения и целевой функции. Для решения задач 

покрытия используются разные алгоритмы, большинство из которых относится к классу NP-полных. Для 

получения приближенного решения могут использоваться жадные, генетические, муравьиные алгоритмы. 

Для тактических БСМ характерна высокая динамика конфигураций условий функционирования. 

Поэтому в дальнейшем предлагается рассмотреть систему управления тактическими БСМ, которая будет в 

реальном масштабе времени определять текущую целевую функцию управления сенсорной сети, 

согласовывать с целевыми функциями подсистем покрытия, мониторинга и телекоммуникаций в зависимости 

от тактической ситуации в районе ведения боевых действий и имеющихся ресурсов сети, формировать 

математическую постановку и искать соответствующее решение. 

Ключевые слова: покрытие целей, беспроводные сенсорные сети, алгоритмы покрытия. 

Zhuk O., Romaniuk V. Target coverage problems in wireless sensor networks for military purposes. The main 

tasks of covering targets in wireless sensor networks are considered, mathematical statements of optimization problems 

are described and the main algorithms for their solution are considered. 

The analysis of the tasks of covering the goals in the BSM is carried out. It is shown that the mathematical 

formulation of coverage problems depends on the characteristics of the sensor network, its purpose and objective 

function. Various algorithms are used to solve coverage problems, most of which belong to the class of NP-complete. 

To obtain an approximate solution, greedy, genetic, ant algorithms can be used. 

Tactical BSM is characterized by high dynamics of configurations of conditions of functioning. Therefore, in the 

future, it is proposed to consider a tactical BSM control system, which will determine in real time the current target 

control function of the sensor network, coordinate with the target functions of coverage, monitoring and 

telecommunications subsystems, depending on the tactical situation in the combat area and the available network 

resources, form mathematical setting and look for an appropriate solution. 

Key words: target coverage, wireless sensor networks, coverage algorithms. 

 

Постановка завдання в загальному вигляді. Безпровідні сенсорні мережі (Wireless 

Sensor Network) – розподілені мережі, що складаються з маленьких вузлів (сенсорів), 

з інтегрованими функціями моніторингу параметрів навколишнього середовища, обробки і 

передачі даних [1]. Переваги технологій бездротових сенсорних мереж (БСМ) можуть бути 

ефективно використані для вирішення прикладних задач в різних сферах людської 

діяльності: моніторингу навколишнього середовища, критичної інфраструктури, медицині, 

розвідці і т. ін. 

Наприклад, БСМ військового призначення призначені для збору та ідентифікації 

інформації про стан об’єктів і параметрів поля бою (факти перетину зон охорони та 

застосування зброї, маршрути переміщення, координати знаходження техніки і 

військовослужбовців, рівні хімічного або радіоактивного зараження й т. ін.), охорони 
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об’єктів, віддаленого спостереження за полем бою, забезпечення ситуаційної обізнаності 

командирів тощо. Вузли цих мереж повинні адаптуватися до частих змін умов покриття, 

топології мережі та маршрутів передачі даних, інтенсивності трафіка й ефективно 

використовувати обмежені мережеві ресурси. В таких умовах забезпечити завдання покриття 

сенсорами області моніторингу та інформаційний обмін з завданою якістю неможливо без 

ефективної системи управління мережею [2]. Основними функціями системи управління 

БСМ є: розгортання, покриття, моніторинг та передача даних. Однією з основних задач 

функціонування БСМ є задача покриття, яка залежно від типу покриття поділяється на 

покриття цілі (точки), площі (зони, сектора), бар’єру. 

Аналіз останніх публікацій. Задачам покриття цілей БСМ присвячено значна кількість 

робіт [2–11]. У статтях [3; 4] запропонований широкий огляд різних моделей покриття, 

математичних постановок задач і загальні алгоритми розв’язання задач покриття зон, цілей, 

бар’єрів в БСМ. В [3; 5] показано, що задача пошуку максимальної кількості  множин 

покриття є NP-складною, запропоновано ряд евристик при використанні жадібного 

алгоритму її рішення. В [6] проводиться аналіз обчислювальної складності жадібних 

алгоритмів пошуку множин покриття при різних евристиках пошуку рішень. Представлені 

результати проведених експериментів. В [7] для збільшення часу функціонування мережі 

запропоновано алгоритм складання плану активності/пасивності множин покриття вузлів. В 

[8] розглядається математична постановка оптимізації часу функціонування покриття мережі 

з секторальною діаграмою спрямованості моніторингу в вузлах. В [9] авторами 

розглядається алгоритм пошуку покриттів цілей з імовірнісним розташуванням вузлів та 

ймовірнісною моделлю моніторингу. В [10] запропоновано генетичний, а в [11] – мурашиний 

алгоритми пошуку множин покриття. 

Мета статті: аналіз математичних постановок задач покриття цілей БСМ при різних 

методах розміщення сенсорних вузлів і розгляд алгоритмів їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Будемо розглядати БСМ з наступними особливостями: 

– вузли сенсорної мережі стаціонарні та в процесі функціонування не змінюють свого 

розташування; 

– передача інформації з мережі відбувається через одну або кілька базових станцій; 

– всі вузли, за винятком базової станції, мають обмеження на ресурс енергії, який 

зазвичай вимірюють у кількості часових раундів, протягом яких сенсорний вузол може 

перебувати в активному стані; 

– в процесі функціонування БСМ сенсорний вузол може перебувати в активному стані 

(моніторинг, прийом, передача) або в стані сну (низька витрата енергії батарей). 

Передбачається, що сенсор може покривати область (успішно вести в ній 

спостереження), обмежену колом з радіусом R з центром в місці розташування сенсора. 

Величина R називається радіусом моніторингу. Вважається, що втрати енергії сенсорного 

вузла на моніторинг обернено пропорційні площі моніторингу (покриття). 

Назвемо покриттям плоскої області моніторингу S таку сукупність кіл C, що кожна 

точка (ціль) області належить хоча б одному з них. Визначимо щільність покриття як 

відношення площі всіх кіл C до площі області S. 

При даному типі покриття цілі моделюються як множина точок області, що 

покриваються радіусом моніторингу сенсорних вузлів. Дані області моніторингу 

визначаються типом сенсорів і відповідають фізичній природі виявлення подій. 

Завдання покриття та їхня математична постановка сильно залежать від типів, 

параметрів сенсорних вузлів і вимог до покриття (рис. 1). 

В першу чергу, вони визначаються типом сенсорів, які можуть бути: 

однорідні та неоднорідні – сенсорний вузол може мате декілька типів сенсорів та вести 

моніторинг одного або декількох параметрів (кожен з яких має свій радіус моніторингу), 

володіти різною енергоємністю батарей і потужністю передавачів тощо; 

стаціонарні (не змінюють свого розташування) або мобільні (мають можливість 

переміщення – сенсори-роботи або сенсори на БпЛА); 
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оснащені системою позиціонування або її не мають. 

Тип покриття визначається технічними можливостями сенсорних вузлів і залежить від 

виду ділянок моніторингу: зона, ціль або бар’єр. Для покриття сенсорні вузли можуть 

розгортатись детермінованим (територія, на якій будуть розміщені сенсорні вузли, 

контролюється та доступна) або випадковим (ворожа, забруднена, недоступна територія) 

способом за допомогою військовослужбовців, роботів (БпЛА) або спеціальних гармат. 

Технічні можливості сенсорів з моніторингу можуть бути змодельовані різними 

моделями покриття [3]: диск, сектор; порогова або затухаюча (фізична модель, яка враховує 

залежність ймовірності виявлення події від відстані між сенсором і об’єктом моніторингу). 

Для підвищення ймовірності виявлення цілі, її ідентифікації або підвищення надійності 

функціонування мережі може ставитись завдання її k-кратного покриття сенсорами. 

Вимоги моніторингу можуть задавати необхідність постійного спостереження і, 

відповідно, покриття та/або спостереження в певні відрізки часу (наприклад, для економії 

енергії батарей). У цьому випадку говорять про розклад або план покриттів. 

Цільовими функціями системи управління БСМ при покритті можуть бути: 

максимальне число покритих цілей при заданій кількості сенсорів; 

мінімальна кількість вузлів, що покривають задану кількість цілей; 

максимізація часу функціонування вузлів, які забезпечують необхідне покриття та інші. 

Крім цього, дані цільові функції покриття повинні бути узгоджені з цільовими 

функціями управління інших підсистем: 

моніторингу – максимум ймовірності виявлення цілі (мінімум помилкових 

спрацьовувань), мінімум генерації трафіку моніторингу та інші; 

телекомунікацій – побудова зв’язної та оптимальної топології (за критеріями – мінімум 

потужностей передач вузлів, мінімум вузлів-ретрансляторів, мінімальний діаметр графа 

мережі тощо), маршрутів (забезпечення конкретного типу трафіку з заданою якістю – 

найкоротших, з мінімальною затримкою, з заданою пропускною спроможністю, з 

максимальною енергією батарей вузлів тощо), забезпечення самого процесу передачі з 

заданою якістю на різних рівнях еталонної моделі взаємодії відкритих систем (фізичному, 

канальному та інших рівнях); 

управління витратою енергоресурсу – максимізувати ефективність витрати енергії 

вузлів, максимізувати час функціонування мережі, мінімізувати дисбаланс витрати енергії 

між різними вузлами тощо. 

 

 
Параметри БСС, які впливають на завдання покриття 

Тип сенсорів 

- однокритеріальні 

- багатокритеріальні 

- чітка  

- нечітка  

За математичною  

постановкою 

- лін. програм. 

- нелін. прогр.  

- централізовані 

- децентралізовані  

- однорідні 

- стаціонарні 

- з мобільними 

   вузлами 

-без системи 

 позиціонування  

- із системою  

  позиціонування 

Тип покриття 

- зона 

- бар’єр  

Цільові функції 

- із врахуван. зв’язності 

- цілі 

- постійне 

Модель покриття 

- детерміно- 

   ване 

- випадкове 

- сектор 

- затухаюча 

- k-покриття 

- тимчасове 

 (згідно з пла-

ном) 

- max Т функціонування 

- max покритих цілей  

           

- із врахуванням вимог 

   моніторингу 

- із врахуванням вимог  

    з топології 

- із врахуванням вимог  

    щодо якості маршрутів 

- із врахуванням вимог 

   щодо якості передачі 

- неоднорідні 

- диск 

- min вузлів покриття 

           

- порогова 

Алгоритми 

реалізації 

- повний перебір 

- жадібні  

- генетичні 

- мурашині 

- інші  

 

Рис. 1. Параметри БСМ, які впливають на завдання покриття 

В якості обмежень виступають ресурси мережі – кількість вузлів, можливі засоби і час 

їхньої доставки, енергоресурс батарей вузлів і час їхньої роботи, обчислювальна 
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продуктивність вузлів, потужності передавачів, множина алгоритмів управління мережею 

й т. ін. 

За математичною постановкою розрізняють задачі лінійного та нелінійного 

програмування, однокритеріальної  і багатокритеріальної оптимізації, чіткої або нечіткої 

постановки. 

Алгоритми реалізації покриття діляться на централізовані (рішення з покриття 

приймається центром управління мережею і доводиться до вузлів-виконавців) або 

децентралізовані (вузли, які беруть участь у покритті, кооперують свої дії для забезпечення 

покриття із заданою якістю). 

Зрозуміло, що для БСМ різного призначення будуть ефективні для застосування різні 

рішення з покриття (тип, модель покриття, цільова функція, математична постановка й 

алгоритм рішення). Розглянемо основні приклади математичної постановки задач покриття 

цілей і можливі алгоритми їх вирішення. 

1. Оптимізація детермінованого розміщення сенсорних вузлів [3]. Детерміноване 

розміщення використовується при розгортанні сенсорної мережі на території, що 

контролюється, при невеликій розмірності мережі. Метою детермінованого розміщення є 

знаходження оптимального розташування сенсорних вузлів (серед можливих місць 

розташування) для мінімізації кількості сенсорів (відповідно й вартості мережі) при 

задоволенні вимог покриття.  

Допущення: кількість та місцезнаходження цілей відомі до розміщення сенсорних 

вузлів; кількість місць для розміщення вузлів обмежено. 

Позначимо індексами i  =1…I зону, а j = 1…J ціль.  

Нехай 





.інше,0

,місціврозміщеновузол  сенсорнийякщо,1 i
xi

 
Нехай ij  – булева зміна, яка визначає, чи може ціль j  покрита сенсором, 

розташованим в місці i : 






.інше,0

,місцівогорозташовансенсорадопомогоюзапокритацільякщо,1 ij
ij

 

Задача розміщення мінімальної кількості сенсорних вузлів для покриття всіх цілей 

може бути сформульована як задача цілочисельного лінійного програмування: 




I

i

ixMin
1 ,

                                                          (1) 

Jj
I

i
ij ,...,1,0умовіпри

1




                                                  (2) 

                    
  Iixi ,...,1,1,0                                                    (3) 

Обмеження (1) визначає вимогу покриття всіх цілей хоча б одним сенсорним вузлом.  

Дана загальна постановка задачі лінійного цілочисельного програмування мінімізації 

вартості може враховувати ряд додаткових обмежень. Наприклад, для побудови зв’язної 

топології треба враховувати граничну відстань між сенсорними вузлами для забезпечення їх 

зв’язності або навпаки усувати близьке сусідство вузлів.  

За умови наявності та розміщення сенсорних вузлів B  типів (кожен тип вузла має свою 

вартість bc  та радіус моніторингу br , Bb ,...,1  – збільшення радіусу моніторингу 

призводить до збільшення витрат енергії вузлів). Відповідно, )(iDb  – множина цілей, які 

можуть бути покрити сенсорними вузлами типу b, розміщеними на ділянці i : 

IirjidjiD bb ,...,1},),(|{)(  , 
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де ),( jib  – Евклідова відстань між ділянкою i  і ціллю j ; 
b

ix  – сенсорний вузол типу b , розміщений у місці i :  

;
.інше,0

,ділянцінарозміщеносенсорякщо,1






i

xb
i  

Крім цього, кожна ціль повинна бути покрита не менш ніж k  сенсорними вузлами. 

Тоді для даних умов цільова функція задачі з мінімізації загальної вартості розміщення 

сенсорних вузлів має вигляд: 
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В обмеженнях: кожна ціль покрита не менш ніж k сенсорними вузлами (4), кожна 

ділянка може бути зайнята не більше ніж одним сенсорним вузлом (5). 

Іншими цільовими функціями можуть бути: 

– максимальна кількість покритих цілей заданою кількістю сенсорних вузлів; 

– мінімізація мережевої вартості при мінімальному коефіцієнті покриття; 

– мінімізація витрат енергії та ін. 

При використанні секторальних моделей побудови покриття іншою цільовою функцією 

є оптимізація кутів моніторингу сенсорних вузлів для максимального покриття цілей [8].  

Всі ці задачі розміщення є задачами оптимізації та можуть бути сформульовані як 

задачі математичного програмування.  

Алгоритми рішення. Повний перебір. При рішенні задач покриття для БСМ малої 

розмірності можна розглянути всі ділянки та отримати глобальний оптимум. При наявності 

n  доступних ділянок, можемо кожного разу вибирати i  місць для розміщення сенсорних 

вузлів та розраховувати вартість розміщення. Кількість всіх можливих ділянок дорівнює 

12 n . Тобто розрахункова складність для повного пошуку (перебору) експоненціально 

зростає разом з кількістю доступних ділянок. Тому оптимальне рішення може бути отримано 

для невеликої розмірності мережі. 

Жадібні алгоритми розміщення сенсорних вузлів. Задачу розміщення мінімальної 

кількості сенсорних вузлів для покриття дискретних цілей можливо записати у вигляді 

канонічної задачі знаходження множин покриття (МП) [3]. Сенсорний вузол може бути 

розміщений тільки в одній з доступних ділянок та покривати хоча б одну ціль, якщо вона 

розміщена на даній ділянці. Крім того, всі цілі можуть бути покрити, якщо всі доступні 

ділянки заняті сенсорними вузлами.  

Позначимо: X – кінцева множина цілей, місце розташування яких відоме, F  – 

сімейство підмножини X , FS  – елементи сімейства підмножини. Кількість елементів F  – 

кількість доступних місць для розміщення сенсорних вузлів. Кожен елемент F  відповідає 

множині цілей, які можуть бути покриті, якщо сенсор розташовано в одному місці.  

Припустимо, що S  покриває деяку кількість цілей. Цільовою функцією задачі є пошук 

підмножини мінімального розміру FC  , елементи якої покривають всі цілі 
CS

SX


 . Для 

рішення задачі знаходження множин покриття C  можливо використати класичний жадібний 

алгоритм, який має поліномінальну складність. Він на кожному кроці вибирає множину S , 

яка покриває найбільшу кількість елементів, які залишились непокритими. 



Вісник ВІТІ. Комунікаційні та інформаційні системи.  Випуск № 2 – 2021 

═══════════════════════════════════════════════════════ 

45 

 

Creturn

SCC

SUU

USмаксимізуєthatFSвибратиdo

ØUwhile

ØC

XU

.7

.6

.5

..4

.3

.2

..1

















 

Множина U  на кожному кроці включає в себе кількість цілей, які непокриті. Множина 

C  містить побудоване покриття. Рядок 4 описує жадібний процес прийняття рішення.  

Підмножина S  вибирається, якщо вона покриває найбільшу кількість непокритих 

елементів. Після вибору S  його елементи (вже покриті цілі) видаляються з U , S  

поміщається в C . По завершенню роботи алгоритму множина C  містить підсімейство F , 

яке покриває 

X . Кількість ітерацій кроків 3–6 обмежені значенням min  FX ,  та можуть бути 

реалізовані в часі за  FXO , . 

Загалом, алгоритм називається жадібним, якщо він ділить задачу на підзадачі, які 

потрібно вирішувати на послідовних етапах, і завжди бере найкраще локальне рішення на 

кожному етапі. Жадібне рішення, прийняте на кожному етапі, може залежати від рішень, 

прийнятих до теперішнього моменту, а не від майбутніх рішень. Робота алгоритму 

завершується при досягненні оптимального порога або виконання заданої кількості етапів.  

На сьогодні запропоновано багато варіантів побудови жадібного алгоритму для 

рішення задач розміщення сенсорних вузлів [3–8]. Наприклад, ми можемо нормалізувати 

вартість розміщення сенсорів типу в місці на jb nc , jn  – кількість непокритих цілей, які 

можуть бути покриті, якщо сенсор типу b розміщений в місці i. На етапі прийняття рішення 

вибирається місце, яке вимагає найменшої нормованої вартості, і розподіляється по типу 

сенсора з найменшою нормованої вартістю. Потім знову покриті цілі видаляються з 

множини непокритих цілей, процес припиняється, коли покриті всі цілі. 

Недолік звичайного жадного алгоритму полягає в тому, що на початковому етапі він 

вибирає всі хороші точки, а в кінці змушений «проводити зачистку», тобто добирати решту 

вершини з малими вартостями. Авторами статті пропонується модифікувати даний алгоритм: 

кілька початкових вершин задавати примусово (критичні вузли з покриття, зв’язності, 

ресурсу енергії), незалежно від їхньої вартості, а наступні вершини вибирати відповідно до 

жадібної стратегії. 

Інші алгоритми розв’язання задачі покриття цілей. Завдання покриття цілей може 

бути вирішена покриттям типу «решітки» [11]. Сенсори розташовуються в точках решітки та 

радіус моніторингу дорівнює довжині решітки. Завдання – мінімізувати число сенсорних 

вузлів при покритті всіх точок при різних радіусах моніторингу (вартості сенсорів). 

Доведено, що ця задача відноситься до класу NP-повних. 

Можуть бути враховані інші моделі покриття зон, такі як дискова загасаюча модель і 

моделі покриття для виявлення подій [3]. Наприклад, з моделлю покриття для виявлення 

подій загальна ймовірність виявлення повинна бути більше, ніж зумовлений поріг для всіх 

цілей, і завданням є розміщення найменшого числа сенсорів для досягнення таких вимог 

виявлення. Це завдання розміщення вузлів може бути вирішено з використанням 

модифікованого жадібного алгоритму. 

Крім жадібних алгоритмів можуть бути застосовані деякі інші відомі алгоритми для 

знаходження наближених рішень: генетичні алгоритми [10] (евристичний метод випадкового 

пошуку, заснований на принципі імітації еволюції біологічної популяції), мурашині 

алгоритми [11] та інші. 



Вісник ВІТІ. Комунікаційні та інформаційні системи.  Випуск № 2 – 2021 

═══════════════════════════════════════════════════════ 

46 

2. Максимізація часу функціонування сенсорної мережі при покритті цілей та 

ресурсних обмеженнях. При випадковому розгортанні сенсорні вузли розкидаються в 

області моніторингу навколо кожної цілі. У такому випадку ціль може бути покрита більш 

ніж одним сенсорним вузлом, а сенсор може покривати більше однієї цілі. Так як кількість 

сенсорів в БСМ істотно перевищує мінімально необхідну для збирання і обробки даних, 

функції всієї сенсорної мережі може виконувати підмножина її вузлів. Тому сенсорна мережа 

поділяється на множини покриття (задовольняють вимоги до покриття), які активуються в 

різні моменти часу. Тоді загальний час функціонування мережі Т дорівнює сумі часів 

функціонування всіх множин покриття (МП). Мета – максимізувати час функціонування 

мережі Т за рахунок оптимального розподілу вузлів сенсорної мережі на МП з визначенням 

інтервалів їх функціонування при покритті всіх цілей. 

Розглянемо простий приклад покриття цілей. Мережа розгорнута випадковим чином і 

складається з 6 сенсорних вузлів та 4 цілей (рис. 2а). При використанні дискової моделі 

покриття кожна з цілей z2 і z4 покрита двома сенсорними вузлами, а кожна з цілей z1 і z3 

покриті трьома сенсорними вузлами. На рис. 2б показаний дводольний граф для опису 

зв’язків покриття між сенсорами і цілями. 

Наприклад, в сенсорній мережі можна по черзі активувати множини покриття 

 6311 ,, sssC   в один інтервал часу та  5422 ,, sssC   в інший інтервал часу. Так як цілі в 

різні інтервали часу покриті множиною 1C або 2C , то, відповідно, Т збільшиться. 
 

1S  

1S  

1S  

1S  

1S  

1S  

Z1 

z2 
Z3 

Z4 

S2 

S1 

S3 

S4 

S5 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

Z1 

Z2 

Z3 

Z4 

а) б) 
  

Рис. 2. Приклад покриття цілей 

Розглянемо сенсорну мережу, що складається з N сенсорних вузлів й M цілей. Нехай 

 NssS ,...,1  – множина сенсорних вузлів, а  MzzZ ,...,1  – множина цілей. 

Використовується дискова модель покриття, активний сенсорний вузол покриває всі цілі в 

радіусі моніторингу. Сенсорний вузол може покривати декілька цілей, а цілі можуть бути 

покрити декількома сенсорними вузлами.  

Позначимо: 

 isZ  – множина цілей, які покрити вузлом is , його потужність  isZ  визначає 

кількість покритих цілей;  

 
jzS  – множина вузлів, які покривають ціль jz , його потужність  jzS  – кількість 

вузлів, які покривають ціль jz .  

C – набір підмножин Z. I-й елемент в C – це цілі, які покрити сенсором is , так що 

  )(,...,1 NsZsZC  . Наприклад, для мережі на рис. 1:    213 , zzsZ  ,   23 sZ , 

   6543 ,, ssszS  ,   33 zS ,             5454322111 ,,,,,,,,, zzzzzzzzzzC  . 

Назвемо підмножину сенсорів покриттям множини, якщо вона покриває хоча б одну 

ціль. Позначимо: Ck – k-е множина покриття та його потужність kC  дорівнює кількості 

сенсорів в kC ; ),( ki Cs  – булева функція для позначення приналежності сенсора is  к 

множині kC  ( 1),( ki Cs , якщо ki Cs  , інакше 0),( ki Cs ). Використаємо  kC  для 
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позначення набору цілей, які покрити множиною покриття kC , та  kC  для позначення 

кількості покритих цілей. Для рис. 1 множина покриття складається з сенсорів 1s , 
3s  й  

6s , 

його потужність 

31 C . Множина цілей, які покриті 1C  –    43211 ,,, zzzzC  , а 41 C . 

Завдання знаходження максимальної множини покриттів (ММП) для повного 

покриття цілей. Вимога покриття всіх цілей означає, що цілі повинні бути покриті в усі 

інтервали часу –   ZCk   для всіх множин покриття kC . 

Позначимо 0),( kik Cse  – величину витрат енергії сенсором is , коли він працює в 

інтервалі часу kt та входить в покриваючу множину kC . Зазначимо, якщо 0),( kik Cse , то це 

означає ki Cs  . i

K

k

kik ECse 
1

),( , де iE  – начальна енергія сенсора is .  

Дано: набір C  підмножин на кінцевої множині цілей Z. 

Необхідно: знайти графік роботи (розклад) для множин покриття KCCC ,...,, 21  в 

інтервали часу Kttt ,...,, 21  для максимізації 


K

i

kt
1

, так щоб кожна множина покриття 

покривала всі цілі   ZCk   для всіх kC  та кожний сенсор не витрачав більше енергії, ніж 

його початкове значення i

K

k

kik ECse 
1

),(  для всіх is .  

Задача знаходження максимальної множини покриттів (ММП) є NP-повною задачею 

[5].  

Спочатку розглянемо найпростішу задачу знаходження ММП, при якій всі сенсорні 

вузли мають однаковий час функціонування в одиницю часу, а всі цілі необхідно покривати 

хоча б одним сенсором весь час. 





K

k
ktTMax

1

 





K

k
kki tCs

1

1),(умовіпри   для всіх is  (обмеження енергії); 

  ZCk   для всіх kC  (обмеження з покриття); 

 1,0),( ki Cs  для всіх is  в kC  (додаткові обмеження). 
 

Обмеження енергії означає, що кожен сенсорний вузол не може бути активний більше 

ніж один інтервал часу. Обмеження покриття означає, що кожна ціль повинна бути покрита 

хоча б одним сенсором в кожному циклі роботи множин покриття. 

В цій оптимізаційній задачі елементи kki tCs ),(  нелінійні. Можна перетворити її в 

задачу лінійного програмування, встановивши   kkiik tCsx , , де 0ikx  або 1 kik tx . 

Крім цього, обмеження повного покриття видозмінюються –  


jzSi kik tx для всіх Zz j  . 

Тоді задача лінійного програмування записується в наступному вигляді: 





K

k
ktTMax

1

 





K

k

ikx
1

1  для всіх is  

 




jzSi

kik tx  для всіх Zz j     Kk ,...,2,1  
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10  kik tx . 

 

Однак число підмножин покриттів K  невідомо, і повинно бути заданим для отримання  

лінійного рішення даної задачі. 

Завдання максимізації часу життя мережі при наявності покриттів, що не 

покривають всі цілі. До цього ми розглядали варіанти покриття всіх цілей в будь-який 

момент часу. Але в реальній ситуації не завжди необхідно покривати всі цілі. Тобто в 

розклад роботи множин покриттів можна іноді включати покриття, що не покривають всі 

цілі. 

Це завдання знаходження набору (значення K-визначене) з допустимим порушенням 

повного покриття. Мета – мінімізувати кількість множин з частковим покриттям цілей при 

збільшенні тривалості функціонування мережі. Однак, це дві суперечливі цільові функції. 

Для вирішення одну з їх цільових функцій можемо перевести в розряд обмежень. Наприклад, 

ми можемо встановити межу мінімального час функціонування мережі, а потім мінімізувати 

число множин, які не охоплюють всі цілі. Або встановити граничну кількість множин, які не 

охоплюють цілі, а потім максимізувати час життя мережі. 

Час функціонування мережі визначається як 



K

k
ktT

1

. Час повного не покриття 

визначається як   



K

k

kk CZt
1

, а середній коефіцієнт не покриття –

   
 


K

k

K

k

kkk tCZt
1 1

/ .  

Дано: множина C  й кінцева підмножина Z . Позитивне ціле число K  та граничний час 

функціонування мережі 0T .  

Необхідно: побудувати план роботи мережі   KktC kk ,...,2,1,,   для набору K-

покриттів KCCC ,...,, 21  з часовими інтервалами Kttt ,...,, 21  так, щоб час функціонування 

мережі був не менш ніж T , Tt
K

k
k 

1

 при мінімізації інтервалів часу (кількості множин), які 

не покривають всі цілі –   



K

k

kk CZt
1

. 

При обмеженні  



K

k
kik Cst

1

1,  для всіх is  и kC ;   1, ki Cs , якщо сенсор is  

входить в множину kC ;   0, ki Cs  інакше. 

Ця задача також NP-повна. Ми можемо сформулювати її як задачу лінійного 

програмування та вирішити за допомогою модифікованого жадібного алгоритму [13]. 

Максимізація часу функціонування мережі при покритті цілей і забезпечення 

вимог мережевої зв’язності. До цього ми розглядали завдання максимізації часу життя БСМ 

maxТ при покритті цілей без врахування необхідності забезпечення зв’язності мережі. Такі 

завдання можуть бути застосовані до мереж, в яких всі сенсорні вузли можуть відправляти 

дані моніторингу безпосередньо до БС. Розглянемо більш реальну ситуацію, коли розгорнуті 

сенсорні вузли здійснюють моніторинг цілей та передають цю інформацію по маршруту за 

допомогою ретрансляції через сусідні сенсорні вузли. В цьому випадку час функціонування 

мережі визначається мінімальним зі значень: часу функціонування вузлів, що забезпечують 

визначене покриття, або часу функціонування зв’язного дерева, що забезпечує маршрути 

передачі. 
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Нехай:  NssS ,...,1  NS   та  MzzZ ,...,1   MZ   позначає множину 

розгорнутих сенсорних вузлів і множину цілей відповідно, R – базова станція. 

Допущення: всі вузли-джерела мають однакову швидкість генерації даних, кожне 

джерело генерує фіксовану кількість біт – )(tB  в інтервалі часу t . У кожному інтервалі та 

його межах стан (активний /сон і джерело/ретранслятор) вузла залишається без змін. 

Позначимо: se  – енергія, яка витрачається джерелом для створення 1 біта даних; 
re  – енергія, яка витрачається ретранслятором для прийому 1 біта даних; )(det  – енергія, яка 

витрачається сенсорним вузлом (джерелом або ретранслятором) для відправки 1 біта 

інформації в приймач на відстань d  метрів; ct dbade )(  – енергія, яка залежить від 

відстані передачі, де a  – енергія передавача; b  – енергія підсилювача передавача; 

c – коефіцієнт ослаблення сигналу. Для спрощення використаємо te  для представлення 

)(det  – для заданої пари відправник – адресат. Джерело витрачає енергію )(tBes   на 

моніторинг цілей та )(tBet   – для передачі даних моніторингу в активний інтервал t . 

Енергія, яка витрачається ретранслятором, буде залежати від кількості біт прийому та 

передачі.  

Назвемо k  – деревом покриття, яке забезпечує покриття всіх цілей та зв’язність всіх 

активних сенсорних вузлів з БС. В дереві покриття k  назвемо вузол is  потомком другого 

вузла 'is , якщо вузол is  використовується вузлом 'is  для ретрансляції своїх даних до БС. А 'is  

предком is . k  володіє наступними властивостями: коренем дерева є БС, кожен лист дерева 

– вузол-джерело, кожна ціль безпосередньо спостерігається хоча б до одним вузлом-

джерелом в цьому дереві. 
s

kC  и r

kC  – множина джерел та множина ретрансляторів в інтервалі kt  відповідно. 

Множина активних вузлів – r

k

s

kk CCC  , множина вузлів джерел-ретрансляторів – r

k

s

k CC  . 

Будемо використовувати  k
r
k

s
kk RCC ,  для позначення побудованого дерева 

маршрутизації в інтервалі kt , де k  – множина ребер, які з’єднують активні сенсорні вузли 

та базову станцію.  

Нехай ),( kisD   – кількість джерел серед потомків сенсора 'is  в цьому дереві покриття 

k . Якщо сенсорний вузол 'is  – лист, тобто 'is  не має потомків, то 0),( ' kisD . Відповідно, 

s
kk CRD  ),( . Виходячи з зазначеного, для цього дерева покриття k , яке працює в 

інтервалі kt , витрати енергії для сенсорного вузла is  дорівнюють: 























.,0

,,),()()()()(

,та,),()()(

,та,)()(

),(

r
k

s
ki

r
k

s
kikik

tr
k

ts

s
ki

r
kikik

tr

r
ki

s
kik

ts

kik

CCs

CCssDtBeetBee

CsCssDtBee

CsCstBee

Tse




  (6) 

Витрати енергії сенсорного вузла в стані сну дорівнюють нулю. Енерговитрати 

джерела – )()( k

t

k

s tBetBe  , ретранслятора – ),()()(  ik
tr sDtBee , тому що в нього є 

),( kisD   потомків. Джерело + ретранслятор витрачає енергію для моніторингу, 

ретрансляції та передачі – ),()()()()( kik
tr

k
ts sDtBeetBee  .  

Хоча деталі дерева повинні бути визначені, ця енергетична модель неявно гарантує 

вимоги до зв’язності мережі. Крім цього, вона також опосередковано включає правило 

збереження потоку за допомогою кількості потомків. 
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Необхідно: знайти план ),( kk t  дерев покриття K ,...,1  з робочими інтервалами 

Ktt ,...,1  для максимізації 


K

k

kt
1

.  

Кожне дерево покриття  k
r
k

s
kk RCC ,  складається з вершин та ребер. Вершини 

кожного дерева покриття складаються з вузлів джерел s

kC , вузлів ретрансляторів r

kC  та БС 

R ; ребра k  вказують маршрути від джерел до БС. Крім цього, кожне дерево покриття 

покриває всі цілі   s
k

s
k CZC всіхдля , й кожний сенсор не потребляє більш енергії, ніж 

його начальна iki

K

k
k Ese 



),(
1

 для всіх is , iE  – начальна енергія is . 

У цьому визначенні число інтервалів позначено K . Визначена початкова енергія і 

мінімальний часовий інтервал, K  має кінцеве значення, але невідоме. Завдання є NP-повним 

[14]. Для його вирішення ми можемо використовувати модифіковані жадібні алгоритми [14]. 

Основна ідея евристик алгоритму полягає в тому, щоб спочатку побудувати 

енергозберігаюче дерево маршрутизації від кожного вузла до БС, а потім застосувати 

жадібний підхід для вибору вузла як джерела. За допомогою дерева маршрутизації з 

урахуванням витрат енергії вузол, якщо він обраний як джерело, може визначати загальне 

енергоспоживання для генерації даних. Для жадібного вибору джерела необхідно 

враховувати кількість непокритих цілей і загальне споживання енергії для передачі даних. 

Крім того, дерево маршрутизації необхідно оновлювати після кожного кроку вибору джерел. 

Процес вибору завершується, якщо всі цілі покриті. 

Висновки. У статті проведено аналіз задач покриття цілей в БСМ. Показано, що 

математична постановка задач покриття залежить від характеристик сенсорної мережі, її 

призначення і цільової функції. Для вирішення завдань покриття використовуються різні 

алгоритми, більшість з яких відноситься до класу NP-повних. Для отримання наближеного 

рішення можуть використовуватися жадібні, генетичні, мурашині алгоритми. 

Для тактичних БСМ характерна висока динаміка змін умов функціонування. Тому в 

подальшому пропонується розглянути систему управління тактичними БСМ, яка буде в 

реальному масштабі часу визначати поточну цільову функцію управління сенсорної мережі, 

узгоджувати з цільовими функціями підсистем покриття, моніторингу та телекомунікацій 

залежно від тактичної ситуації в районі ведення бойових дій і наявних ресурсів мережі, 

формувати математичну постановку та шукати відповідне рішення. 
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АНАЛІЗ ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ 

КОМПЛЕКСІВ БОЙОВОГО ЕКІПІРУВАННЯ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ 

 
На сьогоднішній день постає нагальна потреба в оснащенні Збройних Сил України новими комплексами 

бойового екіпірування, що дозволить зберегти життя і здоров’я військовослужбовців та забезпечить ефективне 

виконання поставлених завдань. 

Завдання укомплектування відповідними телекомунікаційними засобами, розпізнавання, засобами обробки і 

відображення інформації, орієнтування і навігації та елементів їх енергозабезпечення (зарядні пристрої, джерела 

живлення, засоби перетворення і передачі електроенергії, засоби контролю працездатності компонентів системи) 

комплексу бойового екіпірування військовослужбовця ЗС України, є досить важливим та актуальним науково-

практичним завданням. 

В даній статті проведено аналіз досвіду створення, експлуатації та напрямів розвитку комплексів бойового 

екіпірування провідних країн світу та надано пропозиції щодо впровадження основних принципів побудови комплексів 

бойового екіпірування для Збройних сил України. 

Ключові слова: комплекс бойового екіпірування, концепція С4ISR автоматизовані системи управління боєм, 

модульний принцип. 
 

Ивченко Н.Н., Билый А.А., Татарчук В. В., Федоров А.Г. Анализ опыта создания, эксплуатации и 

направлений развития комплексов боевой экипировки ведущих стран мира 

На сегодняшний день возникает насущная необходимость в оснащении Вооруженных cил Украины новыми 

комплексами боевой экипировки, что позволит сохранить жизнь и здоровье военнослужащих и обеспечит 

эффективное выполнение поставленных задач. 

Задача укомплектования соответствующими телекоммуникационными средствами, средствами 

распознавания, обработки и отображения информации, ориентирование, навигации и элементов их энергообеспечения 

(зарядные устройства, источники питания, средства преобразования и передачи электроэнергии, средства контроля 

трудоспособности компонентов системы) комплекса боевой экипировки военнослужащего Вооруженных сил 

Украины, есть довольно важным и актуальным научно-практическим заданием. 

В данной статье проведён анализ опыта создания, эксплуатации и направлений развития комплексов боевой 

экипировки ведущих стран мира и предоставлены предложения относительно внедрения основных принципов 

построения комплексов боевой экипировки для военнослужащих Вооруженных Сил Украины. 

Ключевые слова: комплекс боевой экипировки, концепция С4ІSR, автоматизированные системы управления 

боем, модульный принцип. 

 

M.Ivchenko, A.Biliy, V.Tatarchuk, A.Fedorov, Analysis of experience in the creation, operation and development of 

combat equipment complexes in leading countries of the world. 

At present, there is an urgent need to equip the Armed Forces of Ukraine with new combat equipment that will save the 

lives and health of servicemen and ensure the effective fulfilment of the tasks assigned. 

Task of providing appropriate telecommunications, information recognition, processing and display, orientation, 

navigation and power supply elements (charging devices, power supply, means of conversion and transmission of electric power, 

means of monitoring the capacity for work of the components of the system) complex of combat equipment of a serviceman of the 

Armed Forces of Ukraine, there are quite important and topical scientific and practical tasks. 

This article analyzes the experience of creation, Proposals have been made for the introduction of basic principles for the 

construction of combat equipment complexes for servicemen of the Armed Forces of Ukraine. 

Keywords: combat equipment complex, C4IISR concept, automated combat control systems, modular principle. 

 
Постановка завдання в загальному вигляді 

На сьогоднішній день постає нагальна потреба в оснащенні Збройних сил України (далі – ЗС 

України) новими комплексами бойового екіпірування (далі – КБЕ), що дозволить зберегти життя і 

здоров’я військовослужбовців та забезпечить ефективне виконання поставлених завдань. 

Основною проблемою, на розв’язання якої спрямована Концепція створення комплексу 

бойового екіпірування військовослужбовця Збройних сил України на підставі наказу 

Міністерства оборони України від 10.12.14 року № 827, є відсутність на озброєнні ЗС 

України сучасних комплексів бойового екіпірування військовослужбовця [4]. 
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В той же час в сучасні вимоги до КБЕ увійдуть компоненти, що повинні збільшувати 

ефективність окремого солдата та його живучість за допомогою сучасних технологій, в тому 

числі засобів зв’язку, розпізнавання, обробки і відображення інформації, орієнтування і 

навігації, а також забезпечення тривалої автономної роботи. 

Наявні зразки екіпірування військовослужбовця ЗС України не відповідають вимогам 

сучасної збройної боротьби та не дозволяють військовослужбовцю ЗС України вирішувати 

бойові завдання щодо обробки і відображення інформації, взаємодії з іншими 

військовослужбовцями (підрозділами), орієнтування і навігації, а особливо автономно 

тривалий проміжок часу. 

Значне технологічне відставання та відсутність належних виробничих потужностей 

вітчизняних підприємств для створення елементів комплексу бойового екіпірування 

військовослужбовця ЗС України не дозволяють виконати завдання перетворення окремого 

солдата, військовослужбовця ЗС України, в самостійну тактичну одиницю, включену у єдину 

інформаційну (інформаційно-бойову) мережу. 

Відсутність фінансування пошукових досліджень, за даною тематикою, для потреб ЗС 

України унеможливлює проведення науковими установами держави відповідних дослідних 

робіт і, як наслідок, провокує значне відставання у розвитку комплексу бойового 

екіпірування військовослужбовця ЗС України. 

Враховуючи вищезазначене, завдання укомплектування відповідними 

телекомунікаційними засобами, розпізнавання, обробки і відображення інформації, 

орієнтування і навігації та елементів їх енергозабезпечення (зарядні пристрої, джерела 

живлення, засоби перетворення і передачі електроенергії, засоби контролю працездатності 

компонентів системи) комплексу бойового екіпірування військовослужбовця ЗС України, є 

досить важливим та актуальним науково-практичним завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

При проведенні аналізу попередніх досліджень в даній області можливо виділити той 

факт, що в умовах ведення гібридних війн, провідні країни світу постійно вдосконалюють 

власні програми щодо створення комплексів бойового екіпірування. Кожна з цих програм 

має національні особливості, залежно від визначених доктрин щодо застосування збройних 

сил, науково-технологічних,  економічних та стану промислового розвитку країн [1-3, 5]. 

Водночас, їх головною спільною рисою є перетворення окремого військовослужбовця на 

полі бою у високозахищену бойову одиницю, інтегровану до єдиного інформаційно-

бойового простору. 

Метою статті є аналіз досвіду створення, експлуатації та напрямів розвитку 

комплексів бойового екіпірування провідних країн світу та надання пропозицій щодо 

впровадження основних принципів побудови комплексів бойового екіпірування для 

військовослужбовців Збройних Сил України. 

Виклад основного матеріалу 

При проведенні аналізу комплексів бойового екіпірування провідних країн світу 

необхідно виділити проєкт “Land Warrior” (США) – який розпочато раніше інших, в даний 

час досягнуто найбільших результатів [2, 5].  

“Land Warrior” є КПК з процесором ARM XScale і операційною системою 

Linux. Навігація здійснюється за допомогою GPS, а зв’язок – по захищеному 

протоколу. Якщо ж зв’язок із супутниками GPS пропаде, за орієнтацію на місцевості починає 

відповідати резервний датчик Dead Reckoning Module. 

В 2005 році програма “Land Warrior” була об’єднана з проєктом “Future Force Warrior”, 

який був націлений на створення комплексу “Land Warrior II” з абсолютно новими 

(“футуристичними”) технологіями. Незважаючи на їх об’єднання, програма “Future Force 

Warrior” розглядається як перспективна і буде фінансуватися навіть в разі закриття проєкту 

“Land Warrior”. Одним з ключових елементів комплекс “Future Force Warrior” стане костюм-

екзоскелет, що забезпечує захист солдата і підвищення його фізичних можливостей за 

рахунок електромеханічних “м’язів”. Буде розроблено новий шолом [3]. Головна його 
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перевага – зниження ваги на 40% за рахунок нових матеріалів. У шолом будуть інтегровані 

набори сенсорів, нові окуляри з приладом нічного бачення і тепловізором, а також 

“підсилювачі зображення” (Image Intensifiers). Шолом буде пов’язаний з датчиками на зброї, 

на окуляри солдата буде проєктуватися те, що видно через її приціл. Крім того, шолом 

оснастять системою візуальної аугментації (Integrated Visual Augmentation 

System). Зображення перед очима солдата буде доповнюватися корисною інформацією – від 

стану його здоров’я до візуальних “підказок” на місцевості.  Наступний крок – об’єднання 

всіх різних підсистем шолома в єдине ціле, інтеграція системи управління 

електроживленням, цифрових датчиків, цифрового і голосового зв’язку. Планується робота 

над зниженням негативного впливу світла, шуму і надлишкового тиску (наприклад, при 

вибухах). Всі датчики – нашоломні, на зброї, на тілі, можливо, і в тілі – збиратимуть і 

накопичуватимуть дані, від психологічного стану і рухів тіла, до точності стрільби та 

ефективності дій групи. На даний момент формулюються параметри для оцінки і 

вирішується питання зі зберіганням даних. 

Один з напрямів розвитку в рамках проєкту “Future Force Warrior” є підвищення 

ситуаційної поінформованості бійців і зростання можливостей розвідки [7]. В даний час в 

США проводяться дослідження над створенням сучасних інструментів, які повинні 

допомогти бійцям працювати в умовах придушення противником системи навігації GPS і 

засобів зв’язку. Американські військові випробовують нові мініатюрні безпілотники, які 

здобули популярність як “нано-дрони”. Навчання бійців проводиться за самими різними 

сценаріями, з якими солдати можуть зіткнутися в реальних бойових умовах. Безпілотник 

повинен стати першим подібним пристроєм, який буде доступним військовим на рівні 

відділення і нижче. По суті, інформацією з нього зможе користуватися і окремий 

військовослужбовець. Поява безпілотного літального апарату на такому низькому рівні має в 

перспективі знизити втрати, поранення і травми з боку військовослужбовців, так як 

безпілотник істотно підвищить їх ситуативну обізнаність про бойову обстановку, взявши на 

себе розвідувальні функції. 

Проєкт “FELIN” (Франція) – розпочато майже відразу після початку робіт в США 

над проєктом “Land Warrior”. Розробник – акціонерна компанія SAGEM (Société 

d'Applications Générales d'Électricité et de Mecanique S.A.), Франція.  

“FELIN” – абревіатура від “Fantassin a Equipement et Liaisons Integres”, що в перекладі з 

французької означає “Інтегровані обладнання і засоби зв’язку піхотинця” (рис. 1).   

У комплекс входить [5]: 

захисне обмундирування; 

переносна електронна платформа (на базі портативного комп’ютера); 

особиста зброя; 

бойовий шолом з вбудованою системою зв’язку і оптоелектронною системою обробки 

та відображення інформації; 

багатофункціональний інфрачервоний бінокль; 

індивідуальні засоби енергоживлення, що забезпечують роботу комплексу протягом 24 

годин. 

Вага комплекту КБЕ – до 25 кг, вартість – близько 45 тисяч доларів. 

Система “FELIN” складається майже з 90 окремих елементів, які дозволяють 

створювати комплект в 16 різних комплектаціях, в залежності від бойового призначення, 

інтеграції тощо.  Цілісна система складається із окремих підсистем, зокрема:   

Підсистема індивідуального призначення: 

захисне обмундирування із підвищеними захисними характеристиками (від вологи, 

вогню, засобів масового ураження, комах тощо), а також засоби індивідуального 

броньованого захисту – жилет-розгрузка, на який монтуються  броньовані пластини, система 

оптичного, електронного та радіотехнічного обладнання (персональний комп’ютер, засоби 

зв’язку, інтерфейс “людина-машина”, GPS-приймач тощо), рюкзак із ємкістю для води, 
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запасні магазини для штурмової автоматичної гвинтівки HK 416F (з 2018 року поетапно 

надходить у війська замість штурмової гвинтівки FAMAS) та ручні гранати; 

переносна електронна платформа – побудована на базі цифрового інтерфейсу 

“FireWire” та має відкриту структуру, що дозволяє додавати нові зразки радіоелектронного 

обладнання. Все електронне обладнання підключене до переносної електронної платформи. 

Система підключається через USB 2.0. Ця відкрита шина даних забезпечує сумісність 

обладнання; 

 

 
Рис. 1. Склад основного обладнання КБЕ “FELIN” 

 

особиста зброя – представлена у трьох варіантах: автоматична штурмова гвинтівка HK 

416F  (калібр 5,56 мм), легкий кулемет FN Minimi (калібр 5,56 мм) та снайперська гвинтівка 

FR-F2 (калібр 7,62 мм). Зброя обладнана прицілами денного та нічного бачення з 

електрооптичними підсилювачами яскравості (рядові солдати) або інфрачервоні приціли 

(командири підрозділів), удосконаленими засобами ціленаведення та малогабаритною 

відеокамерою. Приціли пов’язані з системою зв’язку, тому отримані цільові зображення, 

переглянуті через приціли зброї, можуть передаватися в цифровому режимі в реальному часі 

через мережу зв’язку “FELIN”. Відеоприціл дозволить солдату простягнути зброю і цілитися 

за рогом, не піддаючи своє тіло лінії видимості ворога; 

бойовий шолом, який складається з трьох компонентів: захисний бойовий шолом із 

захисною маскою для використання у разі застосування противником засобів масового 

ураження; система зв’язку, яка побудована на базі технології DECT (Digital Enhanced 

Cordless Telecommunications) та оптоелектронна система, яка, в свою чергу, включає 

нашоломну камеру, інформаційний дисплей на базі технології OLED (відображає графічну, 

текстову та відеоінформацію), а також комунікаційну систему (радіостанція будь-якого 

військовослужбовця підключена до 2-х систем одночасно – рівень відділення та рівень 

взводу, існує можливість проведення аудіо-конференції); 

набір навушників, який включає в себе засоби передачі інформації та прийому 

повідомлень, побудованих на основі технології якісного зв’язку. Бійці підтримують зв’язок з 

використанням мікрофону та навушників, які працюють через так званий “канал стійкого 

зв’язку” (передача через вібрацію кісток). Ця технологія зменшує зовнішній шум, сприяє 

прихованості, не потребує розміщення мікрофону перед ротом оператора. Остеомікрофон 

вловлює мову, відчуваючи вібрацію кісток у черепі користувача.  Навушники відокремлені 

від шолому, оператор залишається в контакті, коли він буває без шолому. Вони можуть 
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носитися та використовуватися під час застосування респіраторної маски. Окрім того, це 

рішення дозволяє носити захисні заглушки для вух і забезпечує зв’язок навіть при носінні 

цього набору захисних заглушок. Зазначені компоненти вмонтовані у смугу, що кріпиться на 

голові оператора, і яка може пристосовуватися за його бажанням; 

індивідуальні засоби енергоживлення (забезпечують роботу комплексу протягом 24 

годин). 

Підсистема спеціального призначення: 

термінальна інформаційна система – розрахунковий пристрій, інтерфейс “людина-

машина”, адаптер для підключення радіостанції; 

багатофункціональний інфрачервоний бінокль з неохолоджувальним телевізійним 

каналом, безпечним для зору лазерним далекоміром та цифровим магнітним компасом (для 

командирів взводів); 

кофр для складування та перенесення елементів комплексу “FELIN”.  

Підсистема колективного призначення:  

система підзарядки акумуляторних батарей; 

спеціальне обладнання на броньованій техніці для підзарядки акумуляторних батарей, 

що використовується у підрозділах, які оснащені системами “FELIN”. 

Персональний засіб радіозв’язку з системою глобального позиціонування (GPS), який 

закріплений на шоломі окремого солдата, забезпечує голосовий зв’язок та передачу даних в 

піхотній інформаційній мережі (RIF). RIF (infantry information network) –  це мережа передачі 

голосу та даних, яка з’єднує солдата з іншими піхотинцями відділення та з командиром 

взводу. Командир взводу підключений до інформаційної системи управління боєм “SITEL” 

(Système d'Information Terminal Elémentaire), яка розроблена SAGEM. Система “SITEL” 

встановлюється на транспортні засоби [5, 6]. 

Програмне забезпечення системи “FELIN” забезпечує широкий спектр послуг від 

попередження про місце розташування до здійснення обміну інформацією в мережі, навігації 

та підтримки в прийнятті тактичних рішень.  

Географічна інформаційна система (Sagem Map Viewer – SMV), або система читання 

карт була розроблена для виконання завдань системи керування і зв’язку C4I. Географічна 

інформаційна система базується на багатьох відкритих інструментах і відкритих джерелах, 

бібліотеках. SMV забезпечує підтримку майже п’ятдесятьох векторних форматів та понад 

сотні растрових форматів. Зазначене дозволяє отримувати: 

растрові зображення (USRP/ASRP, tiff, CADRG, CIB); 

вектор (VMAP 0, 1 та 2); 

місцевість (DTED 0, 1 та 2); 

Оператор карти забезпечує всі потреби у навігації: 

орієнтування; 

компас;  

збільшення;  

вимірювання дистанції; 

уточнення та відображення координат користувача та маршрутів інших членів 

команди;  

відслідковування маршрутів.  

Система управління тактичною ситуацією (Tactical situation management, TSM) дає 

можливість об’єктивно відображати тактичну обстановку шляхом нанесення і додавання 

позначок своїх військ або військ противника, малюванням, кресленням, або додаючи 

текстову інформацію. Ці дані автоматично поширюються серед користувачів системи, з 

використанням радіомережі. 

Система навігації,  використовуючи магнітний цифровий компас (Digital Magnetic 

Compass – DMC) та інформацію GPS, забезпечує бійцю можливість пересування за 

маршрутом (інформація щодо пересування, оцінка дистанції до наступного маршруту, точки, 

оціночний час прибуття тощо). 
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Система навігації надає можливість бійцю здійснювати управління шляхами та 

маршрутами, включаючи визначений перелік  дій: 

створити та відобразити один або кілька маршрутів з включенням характеристик 

(загальна довжина, коментарі, висота, профіль та інше); 

внести зміни, модифікувати позиції, маршрути, змінити назви тощо; 

коригувати маршрути та координати точок (створення, внесення змін, віддалення, 

перенесення); 

активувати один з маршрутів (тільки один з маршрутів може бути активований у 

визначеному часі);   

здійснити навігацію вздовж активного маршруту, використовуючи відслідковування 

перевізника; 

відправити та отримати  інформацію щодо маршрутів та точок за допомогою 

повідомлень.  

Система управління передачею зображень забезпечує отримання та передачу 

зображень через радіомережу, якщо дані є доступними, вони відображаються на тактичному 

інтерфейсі. 

Проєкт “IdZ” (Infanterist der Zukunft), Німеччина – також розпочато майже відразу 

після початку робіт в США над проєктом “Land Warrior”.  

Розробник – європейська корпорація аерокосмічної промисловості “EADS” (European 

Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V., Європейський авіакосмічний і оборонний 

концерн), з 2014 року – європейська публічна компанія “Airbus Group”. 

Поточна версія комплексу екіпірування цього проєкту іменується  

“IdZ-ES” (Expanded System). Абревіатура “IdZ” означає “піхотинець майбутнього” (Infanterist 

der Zukunft). Комплект являє собою модульну конструкцію. 

Продовженням системи “IdZ” є система нового покоління “Warrior 21”. 

“Warrior 21” буде представляти із себе модульну систему, сумісну з розробками і 

технологіями інших програм озброєння, як, наприклад, система командування та 

управління “FAUST”, “FIS Heer” (інформаційна система майбутнього), “SatComBW” 

(супутникова система зв’язку Оборонних сил Німеччини), А400М (новий європейський 

стандарт повітряних сил), NH90 (багатоцільові військові вертольоти середнього розміру) і 

проєкт безпілотних літальних апаратів. “Warrior 21” адаптується відповідно до потреб 

збройних сил, але при цьому в першу чергу грунтується на системі “IdZ”.  

Проєкт “FIST” (Future Integrated Soldier Technology, технології інтегрованого 

солдата майбутнього), Великобританія 

Британський проєкт солдата майбутнього на сьогоднішній день є найтривалішим і 

дорогим з усіх поточних європейських проєктів з даної тематики. Етап проєктування було 

розпочато в 1994 році, розгортання проєкту було призначено на 2009, 2010 і 2015, а до 2020 

року планувалася повна бойова готовність комплекту екіпіровки. Вартість одного 

комплекту “FIST” перевищує 70 000 фунтів стерлінгів з усіма додатковими  опціями, що 

приблизно в три рази дорожче за інші європейські аналоги. Система “FIST” складається з 

різних електронних систем (в тому числі електронно-оптичні перетворювачі, лазерний 

далекомір, локатори мети, система карт, глобальна навігаційна 

супутникова система (ГНСС) і ряд інших інформаційно-комунікаційних систем), 

обмундирування, захисного шолома (з системою захисту і вбудованими інфосистемами), 

особистої броні з розширеною системою озброєння. Система “FIST” була розроблена для 

поліпшення функцій системи C41 (управління, зв’язок, комп’ютери та розвідка), 

мобільності, живучості і стійкості бійця. Через велику кількість електронного обладнання, 

була проблема автономного джерела живлення. В проєкті відійшли від ідеї використання 

єдиного інтегрованого центрального джерела живлення. Більшість електронних елементів в 

системі потребують власного джерела живлення і, як наслідок, можливе використання ряду 

різних акумуляторів у системі. Ключовою частиною британського інтегрованого “солдата 

майбутнього” є підсистема зв’язку. Зв’язок між військовослужбовцями підрозділу 
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забезпечується за допомогою невеликого шифрувального радіо. При втраті зв’язку з 

солдатом, мережева система забезпечує резервні канали зв’язку. Передача голосових та 

інших даних здійснюється безпосередньо від командного центру до бійця.  Солдат 

оснащується системою супутникової навігації та приладом розрахунку шляху. На дисплеї 

шолома для збільшення ситуаційної обізнаності відображаються карти. Система “солдата 

майбутнього” включає в себе штурмову гвинтівку SA80 і, в залежності від потреби, 

гранатомет M203. До перерахованої зброї підключаються підсистеми спостереження, 

виявлення і ціленаведення. Особлива увага приділяється бойовому екіпіруванню і 

бронезахисту з точки зору зручності, камуфляжу і мобільності (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Варіативність поєднання елементів КБЕ 

 

Проєкт “COMFUT” (COMbatiente FUTuro or Future Warfighter), Іспанія 

 

Система “COMFUT” ґрунтується на системі управління в режимі реального часу, що 

надається кожному солдату.  

Комплект екіпірування “COMFUT” включає [8]:  

портативний комп’ютер;  

шолом; 

камера на шоломі;  

нічні датчики;  

бронежилет, оснащений високотехнологічними елементами, такими як радіо, батареї, 

електронні модулі;  

рюкзак, інтегрований в бронежилет;  

захисний костюм високого комфорту;  

вогнепальна зброя. 
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Система “COMFUT” використовує технології німецької системи “IdZ”. 

Інформаційно-комунікаційна підсистема містить радіотермінал та портативний 

комп’ютер. Радіо має функцію відстеження GPS і призначене для передачі голосу та даних. 

Це забезпечує спілкування між бійцями відділення і пов’язує їх з вищим командним складом. 

Бездротовий портативний комп’ютер надає солдатам інформацію про позиції союзних і 

ворожих військ та напрямок, в якому вони рухаються.  

Підсистема ефективності стрільби – це оптична система зброї, яка покращує здатність 

солдата виявляти ворога завдяки такому обладнанню, як термокамера, лазерні вказівники та 

підсилювачі зображення. Датчики зброї інтегровані за допомогою бездротового з’єднання з 

козирком, встановленим на шоломі. Це дозволяє солдату цілитися і стріляти з-за прикриття, 

не маючи необхідності виявляючи себе. 

Проєкт “ISSP” (Integrated Soldier System Project), Канада 

 

Розробник – компанія “Rheinmetall Canada” (дочірня компанія німецької “Rheinmetall 

AG”). 

Модульна солдатська система (“ISS”) інтегрується в систему підтримки сухопутних 

командувань канадських збройних сил [6]. Використовуються технології швецької компанії 

“Saab AB” (дисплей та енергосистема) та датської компанії “Invisio Communications A/S” 

(гарнітура). Як головний підрядник, компанія “Rheinmetall Canada” відповідає за розробку та 

інтеграцію системи, управління програмами та інтегровану логістику. 

Система “ISS” базується на тактичній системі управління боєм (програмне 

забезпечення) компанії “Saab AB”. 

Проєкт “ANOG”, Ізраїль 

Розробник – компанія “Elbit Systems”, Ізраїль 

Система “ANOG” створена за модульним принципом та призначена для використання в 

міських та польових умовах [9]. 

Система “ANOG” інтегрується в автоматизовану систему керування боєм армії Ізраїлю 

“DAP” (Digital Army Program – програма цифрової армії), розроблену компанією “Elbit 

Systems”. “DAP” – це апаратні та програмні засоби, створені на основі концепції  C4ISR 

(Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, 

управління, зв’язок, комп’ютери, спостереження та рекогносцировка).  

Основою системи “ANOG” є  персональний цифровий блок (PDU) – переносний 

комп’ютер в поєднанні з ручним дисплеєм (переглядачем), радіостанцією, окуляром-

дисплеєм, гарнітурою, мобільною бездротовою локальною мережею (WLAN) та 

навігаційною системою. Всі елементи вбудовані в спорядженну систему та бронежилет. 

Модульна комп’ютерна система 

Розроблена “Elbit Systems”, працює на базі подвійного процесора RMI під управлінням 

операційної системи Windows CE, підтримує одночасно два дисплеї 1920 × 1200 пікселів. 

Система має два мережеві адаптери Ethernet (LAN), п’ять портів USB, стандартний 

послідовний порт RS232, аудіо, кодек VOIP та док-інтерфейс волоконної локальної мережі. 

До переносного комп’ютера через порт USB підключається ручний переглядач, 

розроблений компанією “ITL Optronics” (Ізраїль), 85% акцій якої належать “Elbit Systems”. В 

ручному переглядачі використовується OLED міні-дисплей (800 × 600 пікселів) від 

корпорації “eMagin” (США) із широким полем зору (34 градусів). У пристрій вбудований 

датчик прямої видимості, що дозволяє автоматично орієнтувати зображення або 

карту. Переглядач важить 300 грам.  

Для командирів підрозділів передбачений 8-дюймовий портативний РК-дисплей (800 

× 600 пікселів) із сенсорним екраном. В дисплеї використовується стійке до відблисків 

покриття, що дозволяє роботу з ним при сонячному освітленні.  

Модульний комп’ютер важить 0,7 кг (без батарей).  

Комп’ютерна система споживає 6,5 Вт, комплектується двома зовнішніми змінними 

літієво-полімерними батареями, достатніми для безперервної роботи протягом 4 - 5 годин.  

http://universal_en_ru.academic.ru/732041/Command
http://universal_en_ru.academic.ru/780147/Control
http://universal_en_ru.academic.ru/738507/Communications
http://universal_en_ru.academic.ru/753434/Computers
http://universal_en_ru.academic.ru/1393439/Intelligence
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Гарнітура. Іншим елементом системи “ISS” є програмована гарнітура “QuietOps”, 

розроблена компанією “Sylinx” (США). Гарнітура підтримує два радіоприймачі, застосовано 

як пасивне, так і активне шумозаглушення, що забезпечує захист від надмірних шуму та 

тиску, спричинених пострілами або вибухами. Побічною перевагою “QuietOps” є їх здатність 

покращувати слух до “надзвичайного” рівня та підтримка “режим шепоту”. Обидві функції 

можуть бути дуже конструктивними для засідки та прихованих операцій. 

Зв’язок. Комунікаційне обладнання системи “ISS” складається з декількох систем: 

тактичний маршрутизатор (розширена військова бездротова локальна мережа), 

розроблений “Elbit Systems”. Пристрій сконфігурований як стандартна плата для 

переносного комп’ютера; 

тактична радіостанція PRC710 “Elbit Systems/Tadiran”. Система також може 

використовувати військову стільникову мобільну мережу. Коли доступні кілька шлюзів, 

“ISS” автоматично вибере найбільш підходящий. Крім того, вся система динамічно 

спрямовує кожне повідомлення по оптимальному маршруту; 

навігаційна система, що забезпечує ефективну навігацію в районах, де не можна 

покластися на GPS. Система використовує комбіновані датчики, такі як гіроскоп, компас, 

акселерометри та інші датчики, щоб визначити місце розташування. Система кріпиться до 

солдатського спорядження і буде продовжувати визначати точне місце розташування 

протягом декількох годин після втрати GPS контакту. Його точність визначається як функція 

пройденої відстані без GPS-посилання. Він ефективний протягом всієї бойової діяльності 

солдата, включаючи біг, ходьбу, повзання або спринт. 

Cистеми спостереження, розвідки та збору цілей. Система просторової орієнтації, 

розроблена компанією “ITL Optronics” – для командирів взводів та сержантів. Система має 

вбудований лазерний далекомір, цифровий компас та монокулярний денний канал, який 

також можна використовувати з нічним переглядачем. На вбудованому дисплеї 

відображаються дальність і цілі, навігаційні засоби та “наведення” до призначених цілей або 

місць, а також карти. 

Система збору цілей “Cobra” (“ITL Optronics”) – для командирів взводів, 

використовується неохолоджуваний тепловізор із вбудованим лазерним далекоміром, 

електронний компас та GPS з неохолоджуваним тепловим прицілом, ефективним на відстані 

понад 1000 метрів. Вага такої системи менше одного кілограма. 

Cистема збору теплових цілей “Coral-CR” (“Elbit Systems”) – для командирів рот і 

батальйонів, а також офіцерів та спостерігачів у взводах. “Coral-CR” є ручною, 

охолоджувальною системою збору теплових цілей з використанням детектора 480×384, що 

працює в смузі 3 - 5 мкм. Використовуючи безперервне збільшення, систему можна 

ефективно використовувати до 5 кілометрів. Як система збору цілей, “Coral-CR” інтегрує 

цифровий магнітний компас, GPS та внутрішній дисплей, що дозволяє ефективно 

спостерігати, ідентифікувати та отримувати координати цілі в режимі реального 

часу. Система важить 3,4 кг, включаючи акумулятори. 

Інші пристрої спостереження включають “систему безперервного спостереження”, 

“стрілку спостереження”. Зі стандартної гвинтівки М-16 може бути випущена стріла на 

відстань до 70 метрів у межах прямої видимості з ціллю. Стрілка може працювати протягом 

чотирьох годин, передаючи відеопотоки, вибрані камерою, дистанційно керованою 

оператором. Іншим пристроєм формування зображень є  “Eyeball” (“очне яблуко”), яке 

штурмова група викидає в обмежений простір. Розробляється також невеликий робот 

“EyeDrive”, який зможе рухатися, позиціонувати себе та розвідувати обмежені простори за 

допомогою дистанційного керування. 

Система управління вогнем забезпечує ефективність пострілів з гранатометів. 

Система, розроблена компанією “ITL Optronics”, використовує дисплей із прозорим екраном, 

що відображає контрольовану комп’ютером точку прицілювання, розраховану комп’ютером 

системи, подану датчиками, включаючи лазерний далекомір та датчики нахилу. Комп’ютер 

обчислює балістичну криву, необхідну для попадання в ціль, і відповідно встановлює точку 
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прицілювання. Крім того, система підтримує вдосконалені програмовані гранати, 

встановлюючи програмовані за часом запобіжники для детонації із затримкою у часі. 

Російська Федерація: Модульний комплекс бойового екіпірування “Ратник” 

Прикладом іншого ґатунку є російські спроби створити власний проєкт бойового 

екіпірування “солдата майбутнього” (рис. 3). 

Створювався “Ратник” (так назвали цей проєкт у Росії) на основі двох прототипів — 

російського “Барміца” та французької системи FELIN. Росіяни також пішли більш дешевим 

“модульним” шляхом, передбачаючи в подальшому модернізацію свого проєкту, 

використавши з обох прототипів вдалі рішення щодо компонування комплексу. На сьогодні 

у складі російського комплексу десять так званих “підсистем”, що теоретично дозволяють 

підвищити ефективність на полі бою російського військовослужбовця, у декілька разів.  

 

  
 

Рис. 3. Комплекс бойового екіпірування “Ратник” (Росія) 

 

Утім на практиці використовуються тільки основні підсистеми (зв’язок, позиціонування і 

слабо розвинена система розвідки та відображення інформації). Отже, російська бойова 

система “солдата майбутнього” під назвою “Ратник” складається з таких основних засобів  

[7, 9]: 

арамідний комбінезон з волокна “Алютекс”; 

комплект захисту з бронежилетом у розширеній (вага до 15 кг) або в стандартній 

комплектації (вага до 9 кг) та багатошарового шолома; 

систему управління “Стрілець”, у складі якої засоби зв’язку, цілевказання, обробки і 

відображення інформації, розпізнавання, що дозволяє передавати на командний пункт 

інформацію про місцезнаходження солдата; 

окремий комунікатор, який визначає координати військовослужбовця за допомогою 

ГЛОНАСС і GPS; 

набір засобів енергозабезпечення (доволі габаритні елементи живлення, морозостійкі, 

забезпечують до 12–14 годин роботи), а також модульний зарядний пристрій; 

захисні окуляри, здатні витримувати влучення осколків розміром 6 мм, що летять зі 

швидкістю 350 м/с; 

щитки наколінні і ліктьові суглоби; 

фільтри для очищення води, автономні джерела тепла; 
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автомат, кулемет або снайперську гвинтівку, оснащені прицілом нічного бачення і 

тепловізійною системою прицілювання, а також коліматором (на додаток до прицілу може 

встановлюватися зорова труба 3-кратного збільшення або монокуляр нічного бачення); 

в окремих випадках є так званий відеомодуль для стрільби з укриття; 

в окрему підсистему життєзабезпечення комплексу входять рюкзаки різного типу, а 

також розвантажувальний жилет на 24 кг ваги, маскувальні комплекти, складна 

теплоізолююча прокладка, зимовий утеплювач, вентильована футболка, жилет з відсіками 

для боєприпасів, килимок, плащ, шапка-феска, підшоломник, протимоскітна сітка; 

складні намет та спальний мішок; 

спеціальний ніж “Джміль”. 

Також планувалося оснащати комплекс датчиками розпізнавання бойових машин і 

солдатів “свій-чужий”. Прилад дозволить відрізняти союзників від супротивників в умовах 

бою незалежно від їхнього обмундирування та маскування. 

Повна вага комплексу становить до 22 кілограмів у розширеній комплектації (без 

бойового запасу і зброї) зі штурмовим варіантом бронежилета 6Б43. У базовому варіанті вага 

становить до 17 кілограмів з базовим варіантом бронежилета 6Б43. 

Напрямок подальших досліджень 

В зв’язку з стійкою світовою тенденцією, щодо розвитку інформаційних технологій, 

значна увага розробників КБЕ приділяється дослідженню можливості нарощування 

елементів телекомунікаційного обладнання КБЕ, збільшенню функціоналу існуючих систем, 

елементів живлення, забезпечуючи тим самим все більший час автономної роботи 

енергозалежних елементів КБЕ. 

Тому, вважаю за необхідне, напрямок подальших досліджень проводити саме в розрізі 

дослідження можливості використання телекомунікаційного обладнання в складі базового 

перспективного комплексу бойового екіпірування військовослужбовців ЗС України. 

Висновки 

З аналізу досвіду створення, експлуатації та напрямів розвитку КБЕ, в тому числі 

використання елементів телекомунікаційного обладнання, збройних сил провідних країн 

світу, можливо виділити наступні фактори: 

1. Головною тенденцією проектів по вдосконаленню систем бойового екіпірування 

військовослужбовців збройних сил провідних країн світу є розробка озброєння та 

застосування телекомунікаційного обладнання нового покоління, оснащеного засобами 

інтелектуального управління з підвищеним ступенем автономності та надійності 

функціонування в різних умовах бойової обстановки. 

2. До складу сучасного екіпірування військовослужбовця входить широкий набір 

засобів, які за функціональними ознаками умовно можна об’єднати в п’ять систем: 

система ураження (стрілецька зброя, холодна зброя, ручні гранати, гранатометні 

засоби ближнього бою, набої, засоби прицілювання, піротехнічні засоби); 

система захисту (засоби індивідуального бронезахисту, засоби захисту від уражаючих 

чинників зброї масового ураження і нелетальної зброї, засоби попередження про небезпеку); 

система управління (засоби зв’язку, засоби розвідки, засоби розпізнавання, засоби 

обробки і відображення інформації, засоби орієнтування та навігації); 

система енергозабезпечення (зарядні пристрої, джерела живлення, засоби 

перетворення і передачі електроенергії, засоби контролю працездатності системи 

енергозабезпечення); 

система життєзабезпечення (індивідуальне бойове спорядження (розвантажувальна 

система, налокітники та наколінники тощо), інженерні засоби, речове майно, продовольство, 

медичні засоби і засоби моніторингу фізіологічного стану військовослужбовця). 

3. Підвищення функціональності спорядження досягається “модульним принципом” 

побудови КБЕ. Головна перевага “модульності” КБЕ – це можливість комбінувати набір 

аксесуарів, необхідних для вирішення конкретного бойового завдання. “Модульний 

принцип” передбачає можливість додавання нових елементів екіпірування, доопрацювання 
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(модернізації) окремих підсистем. При цьому, окремі елементи КБЕ можливо 

використовувати як самостійні пристрої [8].  

4. В рамках системи управління військами солдат розглядається як бойова система 

самої нижньої ланки управління, що реалізує з мінімальними витратами і високою 

ефективністю дві основні функції управління: 

отримання окремим військовослужбовцям повної інформації про бойовий простір 

його дій і відповідних їй бойових завдань; 

забезпечення вищого командування інформацією про бойову обстановку в районі 

ведення бою і ступеня реалізації поставлених солдату бойових завдань. 

5. Системи бойового екіпірування збройних сил провідних країн світу створені у 

відповідності до концепції С4ISR – Command, Control, Communications, Computers, 

Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (управління, зв’язок, комп’ютери, розвідка, 

спостереження, рекогносцировка) і інтегровані в автоматизовані системи управління боєм, 

збудованих за архітектурою С4ISR. 

6. Системи управління КБЕ будуються на базі вибраного цифрового інтерфейсу та 

мають відкриту архітектуру, що дозволяє додавати нові зразки радіоелектронного 

обладнання. 

7. Основою систем управління сучасного екіпірування військовослужбовця (“серцем 

системи”) є персональний цифровий блок (кишеньковий персональний комп’ютер, 

портативний комп’ютер, переносний комп’ютер). В деяких системах комп’ютер і 

радіостанція об’єднані в індивідуальний комунікатор військовослужбовця (електронну 

платформу).  
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ЗАХИЩЕНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ЗБРОЙНИХ СИЛ 

УКРАЇНИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВАРІАНТИ ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

 
У статті автори проводять аналіз діючої системи електронного документообігу Збройних Сил 

України, технологію її побудови, надійність функціонування, супроводу та пропонують шляхи її подальшого 

розвитку для підвищення  ефективності та забезпечення безперервності управління Збройними Силами 

України. 
У Збройних Силах України функціонує  система електронного документообігу (далі СЕДО), яка була 

прийнята на озброєння Наказом Міністра оборони України від 16.06.2015р. №270 та  налічує понад 12 тисяч 

робочих місць. Силами фахівців ГШ ЗС України підтримується цілодобове  функціонування системи її 

адміністрування, супровід та необхідна модернізація. У СЕДО накопичено біля двох мільйонів документів, які 

надійно зберігаються на серверах баз даних у вигляді поточних документів, документів внесених до тек, 

створених у відповідності до номенклатури  справ та архівів.   

Поступово паперовий документообіг у Збройних Силах  переводиться в електронний і станом на 2021 

рік СЕДО ЗСУ належить до одних з найбільших систем електронного документообігу в Україні.  

Та це не  може бути підставою для зменшення зусиль з її подальшого розвитку та критичної  оцінки 

наявних проблем. 

Таких проблем, як надійність функціонування, швидкодія системи, темпи впровадження СЕДО в 

підрозділах Збройних Сил та підготовка фахівців для роботи з системами електронного документообігу і їх 

супроводу на всіх рівнях функціонування системи. 

Ключові слова: система електронного документообігу, паперовий документообіг, номенклатура справ, 

адміністрування системи. 

Клименко В.М., Шестопалов М.М., Успенский А.А. Защищенная система электронного 

документооборота Вооруженных Сил Украины.  

В статье авторы проводят анализ действующей системы электронного документооборота 

Вооруженных Сил Украины, технологию ее построения, надежность функционирования, сопровождения и 

предлагают пути дальнейшего развития для повышения эффективности и обеспечения непрерывности 

управления Вооруженными силами Украины. 

В Вооруженных Силах Украины функционирует система электронного документооборота (далее 

СЕДО), принятая на вооружение Приказом Министра обороны Украины от 16.06.2015г. №270 и насчитывает 

более 12 тысяч рабочих мест. Силами специалистов ГШ ВС Украины поддерживается круглосуточное 

функционирование системы ее администрирования, сопровождение и необходимая модернизация. В СЕДО 

накоплено около двух миллионов  документов, которые надежно хранятся на серверах баз данных в виде 

текущих документов, документов внесенных в папки, созданные в соответствии с номенклатурой дел и 

архивов. 

Постепенно бумажный документооборот в Вооруженных Силах переводится в электронный и на 2021 

год СЕДО ВСУ относится к одним из крупнейших систем электронного документооборота в Украине. 

Но это не может быть основанием для уменьшения усилий по дальнейшему развитию и критической 

оценке имеющихся проблем. 

Таких проблем как надежность функционирования, быстродействие системы, темпы внедрения СЕДО 

в подразделениях Вооруженных Сил и подготовка специалистов для работы с системами электронного 

документооборота и их сопровождения на всех уровнях функционирования системы. 

Ключевые слова: система электронного документооборота, бумажный документооборот, 

номенклатура дел, администрирование системы. 

V. Klymenko., M. Shestopalov, O. Uspenskyi  Protected electronic document management system of the 

Armed Forces of Ukraine 

In the article, the authors analyze the current electronic document management system of the Armed Forces of 

Ukraine, the technology of its construction, the reliability of functioning, maintenance and propose ways of further 

development to increase the efficiency and ensure the continuity of control of the Armed Forces of Ukraine. 

The Armed Forces of Ukraine has an electronic document management system (hereinafter EDMS), which was 

adopted by the Order of the Minister of Defense of Ukraine dated 16.06.2015. №270 and has more than 12,000 jobs. 

The specialists of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine support the round-the-clock functioning of the 

system of its administration, support and necessary modernization. EDMS  has accumulated about two million 

documents that are securely stored on database servers in the form of current documents, documents entered into 
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folders created in accordance with the nomenclature of cases and archives. Gradually, paper document management in 

the Armed Forces is being translated into electronic and as of 2021, the SEDO of the Armed Forces of Ukraine is one 

of the largest electronic document management systems in Ukraine. 

But this cannot be a reason to reduce efforts for its further development and critical assessment of existing 

problems. 

Problems such as the reliability of the system, the speed of the system, the pace of implementation of  EDMS  in 

the Armed Forces and the training of specialists to work with electronic document management systems and their 

support at all levels of the system. 

Key words: electronic document management system, paper document management, nomenclature of cases, 

system administration. 

Постановка завдання у загальному вигляді. Діюча система електронного 

документообігу Збройних Cил України побудована з застосуванням класичної трирівневої 

клієнт-серверної архітектури. На момент розробки  та впровадження системи у 2015 році 

такий вибір був  доцільним, зважаючи на випробувану у багатьох країнах світу 

працездатність та ефективність зазначеної архітектури. Вибрана програмно-технічна 

платформа СЕДО також не викликала сумнівів у забезпеченні необхідних параметрів 

системи, а саме серверна операційна система «Microsoft Server»,  СКБД  «ORACLE»,   

прикладне програмне забезпечення з електронного документообігу «АСКОД» та відповідна  

система захисту. 

Зазначені архітектура інформаційної системи, серверна операційна система та 
прикладне програмне забезпечення мали забезпечити робочі процеси з управління та роботу 

з документами у структурних підрозділах Збройних Cил України, зображених на Рис. 1.  

На перших етапах функціонування СЕДО у ЗС України, схема автоматизації  робочих 

процесів системи управління та обробки службових документів зображеної на Рис. 2.  цілком 

справлялась з поставленою задачею. Впроваджена система електронного документообігу 

надала можливість відпрацювати основні елементи та етапи електронної обробки 

документів, визначити вузькі місця процесів автоматизації і головним досягненням стало 

психологічне сприйняття СЕДО працівниками структурних підрозділів збройних сил, як 

системи, що дійсно допомагає їм у роботі з документами.  
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Рис. 1.  Класичний розподіл робочих процесів Workflow ієрархічної системи управління та  

обробки службових  документів 
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Побудована система електронного документообігу на протязі усього часу існування 

забезпечувала готовність до функціонування системи (надійність), яка розраховується по 

наступній формулі [3]:   

 

К г. СЕДО = К г. СЕДО центр *  К г.спд * ∑ К г.арм                            (1) 
 

де:  К г. СЕДО – коефіцієнт готовності СЕДО  ЗСУ; К г. СЕДО центр – коефіцієнт 

готовності  СЕДО ГШ ЗСУ К г.спд – коефіцієнт готовності системи передачі даних;   

К г. арм – коефіцієнт готовності автоматизованого робочого місця користувача. 
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Рис. 2.  Схема автоматизації виконання  робочих процесів Workflow ієрархічної системи 

управління та  обробки службових  документів 
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Аналіз статистичних показників роботи системи електронного документообігу 

Збройних сил України з часу її створення  показує стабільний ріст кількості користувачів, 

організацій, зареєстрованих та вихідних документів на 30–50 % щорічно.  

Аналізуючи схему автоматизації виконання  робочих процесів Workflow Рис. 2, 

необхідно відмітити, що усі процеси були зосереджені на одному центральному ядрі 

системи. Тобто робота з документами усіх структурних підрозділів здійснюється  

паралельно, в центрі  системи, звичайно при забезпеченні логічного  розмежування 

документів між підрозділами.  При незначних обсягах документів, що обробляються така 

схема цілком працездатна і не потребує модернізації. Але при постійному зростанні 

документів, що обробляються, збільшенні кількості користувачів СЕДО та підключенні 

територіально віддалених підрозділів ЗСУ до системи, виникають проблеми з надійним та 

безперервним функціонування СЕДО. Збільшення  потужностей центрального ядра системи 

(збільшення оперативної пам’яті, числа процесорів, об’ємів накопичувачів і т.і.) нажаль не 

змогло кардинально змінити ситуацію. Здійснивши аналіз діючої схеми СЕДО, для її 

модернізації, на наш погляд, необхідно застосувати багаторівневу архітектуру СЕДО ЗСУ, 

яка зображена на Рис. 3. Головна ідея модернізації полягає у розподіленні робочих процесів 

Workflow в автоматизованій системі по видам Збройних сил України а саме: Сухопутних 

військ, Військово-повітряних сил, Військово-морських сил, Десантно-штурмових сил та Сил 

спеціальних операцій, з  об’єднанням частини процесів на рівні центрального ядра СЕДО у 

Головному штабі ЗС України. Після проведення модернізації забезпечується розподіл 

робочих процесів в інформаційній системі   між  центральним ядром СЕДО  та ядрами СЕДО  

по видам збройних сил. Така багаторівнева архітектура СЕДО забезпечить зменшення 

навантаження на ядра системи і додатково підвищить надійність системи та її «живучість». 
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Рис. 3.  Схема модернізації СЕДО ЗС України з використанням багаторівневої архітектури 

Головна ідея модернізації полягає у розподіленні робочих процесів Workflow в 

автоматизованій системі по видам Збройних сил України а саме: Сухопутних військ, 

Військово-повітряних сил, Військово-морських сил, Десантно-штурмових сил та Сил 

спеціальних операцій, з  об’єднанням частини процесів на рівні центрального ядра СЕДО у 

Головному штабі ЗС України. Після проведення модернізації забезпечується розподіл 
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робочих процесів в інформаційній системі   між  центральним ядром СЕДО  та ядрами СЕДО  

по видам збройних сил. Така багаторівнева архітектура СЕДО забезпечить зменшення 

навантаження на ядра системи і додатково підвищить надійність системи та її «живучість» 

Готовність до функціонування модернізованої системи (надійність)  розраховується по 

наступній формулі [ 3 ]:   

 К г.спд * К г. СЕДО1 * ∑ К г.арм 

 К г.спд * К г. СЕДО2 * ∑ К г.арм 

К г. СЕДО = К г. СЕДО  *             К г.спд * К г. СЕДО3 * ∑ К г.арм                        (2) 

 К г.спд * К г. СЕДО4 * ∑ К г.арм 

 К г.спд * К г. СЕДО5 * ∑ К г.арм 

де:  К г. СЕДО – коефіцієнт готовності СЕДО  ЗСУ; К г. СЕДО центр – коефіцієнт 

готовності  СЕДО ГШ ЗСУ; К г. СЕДО1 – коефіцієнт готовності  СЕДО Сухопутних військ; 

К г. СЕДО2 – коефіцієнт готовності  СЕДО Повітряних сил; К г. СЕДО3 – коефіцієнт 

готовності  СЕДО Військово-морських сил; К г. СЕДО4 – коефіцієнт готовності  СЕДО 

Десантно-штурмових військ; К г. СЕДО5 – коефіцієнт готовності  СЕДО Сил спеціальних 

операцій; К г.спд – коефіцієнт готовності системи передачі даних;  К г. арм – коефіцієнт 

готовності автоматизованого робочого місця користувача. 

Необхідно враховувати те, що структура управління у Збройних Силах в основному є 

вертикальною, основні робочі процеси також мають відповідний розподіл і лише частина 

цих процесів виконується на рівні Міністерства оборони та   ГШ ЗС України.   

Існуюча архітектура СЕДО Збройних Сил є централізованою і якій притаманні 

недоліки, які були зазначені вище. Запропонований варіант модернізації розвантажить 

центральне ядро СЕДО зменшить вимоги до його програмно-технічного комплексу. 

Наступною перевагою такої модернізації є розбудова територіально розподіленої системи 

електронного документообігу на основі створюваних інформаційних підсистем (ІПС), що 

призведе до збільшення її надійності та швидкодії. 

З метою забезпечення безперервності функціонування СЕДО, при здійсненні 

модернізації  також необхідно приділяти увагу створенню дублюючого серверного ядра ІПС  

кожного виду Збройних Сил, з розміщенням їх на запасних командних пунктах (як приклад), 

а також використовувати захищену корпоративну  телекомунікаційну мережу Збройних Сил 

у якості транспортного середовища.  

На певному етапі модернізації СЕДО доцільним є також забезпечення функціонування 

робочих місць  СЕДО  у двох режимах автономному та мережевому. Автономний режим має 

забезпечити роботу користувача СЕДО при аварійній зупинці системи з подальшим 

перенесенням даних до ядра системи після відновлення працездатності. 

Сучасному  стану розвитку інформаційних технологій  характерна інтеграція 

інформаційних систем, яка надає можливість створювати уніфіковані робочі місця для 

обробки інформації, отримувати відповіді на єдиний запит з різних баз даних не 

замислюючись де вони знаходяться. Інтеграція інформаційних систем насамперед  

здійснюються  для оптимізації здійснюваних заходів на етапах  експлуатації та супроводу ІС. 

Необхідно також  враховуючи те, що недостатні кроки у питаннях інтеграції ІС сприяють  не 

раціональній витраті  ресурсів та  знижують ефективність інформатизації в цілому.  
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Враховуючи викладене вище, доцільно при про веденні модернізації системи 

електронного документообігу  здійснити часткову інтеграцію інформаційних систем 

«СЕДО» та «Персонал». Інтеграція полягає в тому, що зазначені системи використовують 

єдину організаційно-штатну структуру ЗСУ, в обох системах відображаються переміщення 

кадрів по посадах та інше,  але ця інформація обробляється в ІС  паралельно та ще й зі 

значним запізненням у СЕДО. Тому інтегруючи ведення  організаційно-штатної  структури в  

ІС «СЕДО» та «Персонал»  можливо досягати певних переваг. 

У зв’язку з припиненням роботи електронної пошти у ЗСУ іншим напрямком інтеграції 

інформаційних систем є модернізація  системи електронного документообігу  в напрямку 

електронних комунікацій, яка надасть можливість обміну файлами у тому числі аудіо та 

відео паралельно з  обробкою документів. 

Підготовка персоналу.  Важливу  роль у використанні любої інформаційної системи 

займає справа підготовки персоналу, особливо при експлуатації  складних інформаційних 

систем, до яких також належить Захищена система електронного документообігу ЗСУ.   

На базі Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

щорічно з 2016 року проводяться курси  підвищення кваліфікації з питань забезпечення та 

організації електронного документування управлінської інформації для працівників та 

військовослужбовців Збройних Сил України. На курсах слухачі вивчають теоретичні 

матеріали з діловодства,  особливо його електронної форми, документацію інформаційної 

системи, отримують практичні навички по роботі з СЕДО на учбовій системі «АСКОД», 

розгорнутої у ВІТІ.  

З 2016 року було підготовлено біля 200 військовослужбовців та працівників Збройних 

Сил України.  На курсах широко  застосовуються сучасні методи навчання – презентації, 

аудіо та відео матеріали. Особливу роль відіграють підготовлені  відеоінструкції, які слухачі 

можуть використовувати як під час проходження курсів так і на своїх робочих місцях. 

Відеоінструкції підготовлені за  напрямками роботи з СЕДО, прийом та відправка 

кореспонденції, обробка нормативно-розпорядчих документів, робота з резолюціями, 

кваліфікованим електронним підписом та інше. 

Висновок  Діюча система електронного документообігу не в повній мірі розкриває 

можливості ефективного управління діловими процесами за рахунок автоматизації та знижує 

темпи впровадження системи. 

Здійснення модернізації системи електронного документообігу у Збройних Силах 

України є актуальним та доцільним. 

Запропоновану модернізацію, з використанням багаторівневої архітектури, необхідно 

проводити поетапно з врахуванням фінансових можливостей та можливого тимчасового 

створення  ядра СЕДО для декількох видів Збройних Сил  у залежності від умов та ситуації, 

що виникає на час впровадження. 
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АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ 

СТРУКТУРНОЮ ЖИВУЧІСТЮ ТКМ 

 
Модернізація Збройних Сил України відбувається в багатьох напрямках,  телекомунікаційні технології 

які застосовуються в ЗСУ не виняток. Зміна ставлення до телекомунікаційних систем та мереж, в цілому   

виявляє проблему своєчасного підвищення стійкості мереж у зв’язку з постійним підвищенням вимог до якості 

їх функціонування. Особливої уваги на теперішній час, враховуючи досвід ООС, потребує необхідність 

вдосконалення методів упередження та нейтралізації негативних впливів на телекомунікаційні мережі, які в 

наш час постійно вдосконалюються та міняють формат. Збільшується кількість випадків негативних впливів 

на телекомунікаційні мережі, які наносять шкоду не тільки фізичній структурі мережі, а й логічній. Тому 

розгляд питання оцінки підвищення живучості не тільки в аспекті структурної живучості, а й в аспекті 

продуктивності програмного управління різнорідним трафіком. Додатково необхідно приділити увагу безпеці 

функціонування з’єднань та передачі інформації по ним. 

Метою даної статті є аналіз найбільш актуальних методів та методик забезпечення та  підвищення 

необхідного рівня живучості та системи підтримки прийняття рішень в управлінні структурною живучістю 

ТКМ для подальшої оптимізації більш вдалої комбінації методів та створення вдосконаленої методики для 

підвищення ефективності у вирішенні проблем пов’язаних з забезпеченням необхідного рівня живучості 

телекомунікаційних мереж та систем.  

При дослідженнях живучості можливо використовувати ряд різних теоретичних підходів і, таким 

чином, застосування різних методів аналізу: системний підхід, теоретико-ігрових, імовірнісних, 

детермінованих, графо-аналітичних. Імовірнісний і детермінований підходи є найбільш розробленими для 

технічних цілей,  а тому є перспективними для вдосконалення та оптимізації. 

Ключові слова: аналіз методів підвищення живучості, живучість системи зв’язку, радіорелейний та 

тропосферний зв’язок. 

 
Masesov M.O., Pantas I.O., Pantas S.O. Analysis of the decision support system in managing the structural 

survival of TCN. 

Modernization of the Armed Forces of Ukraine is taking place in many areas, telecommunication technologies 

used in the Armed Forces are no exception. The change of attitude to telecommunication systems and networks, in 

general, reveals the problem of timely increase of stability of networks in connection with constant increase of 

requirements to quality of their functioning. At present, taking into account the experience of environmental protection, 

the need to improve methods of prevention and neutralization of negative impacts on telecommunications networks, 

which are currently constantly improving and changing the format. The number of cases of negative effects on 

telecommunication networks is increasing, which harm not only the physical structure of the network, but also the 

logical one. Therefore, consideration of the issue of assessing the increase in survivability not only in terms of 

structural survivability, but also in terms of productivity of software management of heterogeneous traffic. Additionally, 

you need to pay attention to the security of the operation of the connections and the transmission of information on 

them. 

The aim of this article is to analyze the most relevant methods and techniques to ensure and improve the 

required level of survivability and decision support systems in the management of structural viability of TCM to further 

optimize a better combination of methods and create improved methods to improve efficiency in solving problems. 

survivability of telecommunication networks and systems. 

In the study of survivability it is possible to use a number of different theoretical approaches and, thus, the use of 

different methods of analysis: systems approach, game-theoretic, probabilistic, deterministic, graph-analytical. 

Probabilistic and deterministic approaches are the most developed for technical purposes, and therefore are promising 

for improvement and optimization. 

Keywords: analysis of methods to increase survivability, survivability of the communication system, radio relay 

and tropospheric communication. 

 

Масесов Н.О. Пантась И.О Пантась С.О. Анализ системы поддержки принятия решений в 

управлении структурной животности ТКС. 

Модернизация Вооруженных Сил Украины происходит во многих направлениях, телекоммуникационные 

технологии, применяемые в ВСУ, не исключение. Изменение отношения к телекоммуникационным системам и 

сетям, в целом, выявляет проблему своевременного повышения устойчивости сетей в связи с постоянным 

повышением требований к качеству их функционирования. Особое внимание в настоящее время, учитывая 

опыт ООС, требует необходимость усовершенствования методов предотвращения и нейтрализации 

негативных влияний на телекоммуникационные сети, которые в наше время постоянно совершенствуются и 
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меняют формат. Увеличивается количество случаев негативных воздействий на телекоммуникационные 

сети, которые наносят ущерб не только физической структуре сети, но и логической. Поэтому 

рассмотрение вопроса оценки повышения живучести не только в аспекте структурной живучести, но и в 

аспекте производительности программного управления разнородным трафиком. Дополнительно необходимо 

уделить внимание безопасности функционирования соединений и передаче информации по ним. 

Целью данной статьи является анализ наиболее актуальных методов и методик обеспечения и 

повышения необходимого уровня живучести и системы поддержки принятия решений в управлении 

структурной живучестью ТКМ для дальнейшей оптимизации более удачной комбинации методов и создания 

усовершенствованной методики для повышения эффективности решения проблем связанных с обеспечением 

необходимого уровня. живучести телекоммуникационных сетей и систем. 

При исследованиях живучести можно использовать ряд различных теоретических подходов и, таким 

образом, применение различных методов анализа: системный подход, теоретико-игровых, вероятностных, 

детерминированных, графо-аналитических. Вероятностный и детерминированный подходы наиболее 

разработаны для технических целей, а потому перспективны для совершенствования и оптимизации. 

Ключевые слова: анализ методов повышения живучести, живучесть системы связи, радиорелейная и 

тропосферная связь. 

Вступ. Забезпечення якісним зв'язком є нагальною потребою сьогодення. Сучасні 

телекомунікаційні системи (ТКС) являють собою надскладні та тісно взаємопов’язані 

комбінації високотехнологічних рішень – засоби телекомунікацій, автоматизації,  системи 

логістики, та досягнення безлічі дослідників в області інформаційних технологій. Окремо 

слід відзначити таку складову як система управляння зв'язком яка забезпечує, відповідно, 

належне функціонування системи зв’язку в цілому.  

Актуальна динаміка змін застосування технологій та засобів телекомунікацій, які 

відбуваються в сучасному суспільстві, особливо у сфері зв’язку спеціального призначення, 

вимагає підвищення чутливості даної системи до цих змін, а особливо до несприятливих 

впливів, як природних так і антропогенних. Природні несприятливі впливи завжди сталі, при 

врахуванні даних факторів важливу роль має місце та час, а от антропогенні впливи слід 

досліджувати постійно, так як вони розвиваються та змінюються прямопропорційно 

розвитку телекомунікацій. 

Дослідження в даній області вказують на необхідність своєчасної актуалізації методів 

та методик оцінки та підвищення живучості ТКС за допомогою яких можливе забезпечення 

якісного функціонування ТКС за рахунок оптимізації підходів до планування та 

застосування як безпосередньо телекомунікаційного обладнання так і системи в цілому. 

Аналіз методів  та методик у відкритих джерелах, приведений у статті [1],  вказує на те 

що дослідження в даній області проводять вузьке коло вітчизняних дослідників.  

Враховуючи те, що властивості складної системи як цілого не є сумою властивостей її 

складових, що можливе виникнення нових комбінованих властивостей, застосовуючи,  

відповідно, розроблені або вдосконалені методи й методики та рішення в плануванні ТКС 

можливо забезпечити відповідність характеристик ТКС заданим, тим самим забезпечити 

виконання поставлених завдань для ТКС на якісному рівні. 

Особливе значення для критично важливих телекомунікаційних систем та їх елементів 

має поняття живучості системи зв’язку: згідно ДСТУ В 3265-95 [2] п. 8.7 живучість – 

здатність системи військового зв’язку забезпечувати управління військами (силами) в умовах 

дії зброї противника; згідно військового стандарту ВСТ 01.112.001-2006 [3], є складовою 

стійкості, яка відноситься до основних показників якості телекомунікаційних систем. 

Взаємозв’язок та залежність різних характеристик (властивостей) системи військового 

зв’язку, в тому числі живучості, наведено на рисунках 1 та 2.  

Як видно, в різних чинних керівних документах поняття та визначення даної 

характеристики та її приналежність до групи характеристик дещо відрізняється. В деяких 

працях дана розбіжність в підходах надає можливість розглядати поняття живучості мереж 

та систем зв’язку більш широко, й визначити проблематику області досліджень більш точно. 

В пострадянських країнах підхід до характеристик системи зв’язку аналогічний підходу 

в Україні. 
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Основні характеристики системи військового звязку

Якість системи Бойова готовність

Тривкість мобільність пропускна спроможність безпека

Готовність

Готовність каналу вторинної мережі

Функціональна сумісність

Живучість завадотривкість надійність електромагнітна сумісність

Завадозахищеність

Мобільність Пропускна спроможність Безпека Протирозвідкова захищеність Імітостійкість
 

Рис.1 Показники якості системи військового зв’язку (згідно ДСТУ В 3265-95) 

 

 

Основні характеристики системи військового зв'язку і автоматизації 

Якість системи

Бойова готовність 

Функціональна сумісність

Стійкість 

Мобільність 

Пропускна спроможність 

Безпека 

Завадостійкість 

Живучість 

Надійність 

Завадозахищеність 

Електромагнітна сумісність

Розвідзахищеність Імітостійкість 

 
Рис.2  Основні характеристики системи військового зв’язку і автоматизації  

(згідно військового стандарту ВСТ 01.112.001-2006) 

 

Поняття живучості, як однієї з характеристик системи зв’язку НАТО, як такої немає. В 

ряді країн, які входять до даного військового-політичного блоку існують визначені вимоги 

до системи зв’язку – в загальному вигляді система зв’язку повинна мати зв’язну топологію, 

яка залежить від актуальної оперативної обстановки, характеру місцевості, завдань всіх 

підрозділів бойового порядку, умови виконання завдань підрозділами не повинні викликати 

істотних змін в організації зв’язку. 

Для розуміння планування та організації зв’язку у країнах – учасниках НАТО слід 

зазначити, що основними особливостями процесу управління військами, бойовими 

системами і озброєнням є: 

- значна інформаційна потреба органів управління; 

- підвищена мобільність підрозділів і частин; 

- висока динаміка переміщень угруповань військ у цілому; 

- розосереджене розгортання військ на територіях, розділених силами супротивника; 

- інтеграція систем зв’язку, навігації, розвідки й автоматизації й ін.; 

- єдиний інформаційний простір для всіх його учасників; 

- орієнтація на безпосередніх учасників бойових дій (автоматизація рівнів батальйон – 

рота – взвод – окремий солдат); 

- децентралізація процесів управління ресурсами мережі [4]. 

Постановка проблеми. Аналіз бойового застосування сучасного телекомунікаційного 

обладнання в ході бойових дій на сході України виявив низку проблем. Однією з критичних 
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проблем виявилась неготовність системи забезпечити виконання покладених на неї завдань в 

умовах ведення бойових дій та застосування радіоелектронного подавлення та боротьби 

противником. Після початкового етапу оперативної заміни обладнання старого парку на 

обладнання, адекватне вимогам часу та ситуації, гостро постала проблема узгодження роботи 

даного обладнання, а також неготовність особового складу до його застосування. Під час 

проведення аналізу даного процесу увагу привертає проблема зниження рівня живучості 

телекомунікаційних систем та мереж через неврахування деяких факторів, як приклад – 

вирішення проблеми відновлення працездатності та обслуговування телекомунікаційного 

обладнання, виконання якої дасть змогу оперативного реагування на позаштатні ситуації та 

відновлення працездатності ланок ТКС, які того потребують; своєчасного узгодження 

програмного забезпечення телекомунікаційного обладнання для коректної роботи засобів 

зв’язку. Виходячи з наведених прикладів, методи та методики за допомогою яких 

розраховувалась живучість в ТКС необхідно переглянути, та замінити на нові або 

удосконалити ті, які існують з врахуванням отриманого досвіду активної інтеграції 

різноманітного обладнання в наявну ТКС та досвіду забезпечення необхідного рівня якості 

зв’язку в умовах ведення бойових дій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В процесі розвитку та реформування ЗСУ 

в наш час, для визначення напрямів розвитку  ЗС,  термінів  виконання  завдань 

реформування  і  потрібних  ресурсів  у Міністерстві   оборони   України   та   ЗС 

впроваджується  оборонне  планування  на основі спроможностей (ОПОС). Дане планування 

здійснюється з метою  забезпечення  можливості  створення  в особливий   період   

угруповання   військ, здатного виконувати завдання щодо відбиття агресії противника. 

Відповідно  до  мети  реформування (розвитку)  ЗС  спроможності,  які необхідно 

враховувати  під  час  оборонного  планування, мають характеризувати здатність 

угруповання військ виконувати завдання за призначенням, тобто  під  час  оборонного  

планування необхідно    враховувати    спроможності угруповання   військ.  Необхідність   їх 

оцінювання  під  час  оборонного  планування потребує    розроблення    відповідного 

методичного підходу. Відповідно до даного методичного підходу є необхідність розробки 

методик оцінювання спроможностей  угруповання  військ  для застосування   її   під   час   

планування реформування (розвитку) ЗС.[5] В своєму інтерв’ю 27.04.2021 єдиному 

національному інформаційному агентству України УКРІНФОРМ, командувач Військ зв’язку 

та кібербезпеки ЗСУ Євген Степаненко, звернув увагу на реформування і створення нових 

структурних підрозділів військ зв’язку, яке відбувається згідно натівських принципів. 

Відмінністю від структури військ зв’язку НАТО є те, що у складі командування Військ 

зв’язку та кібербезпеки є таке поняття, як «військовий провайдер» – постійно діюча система 

зв’язку (стаціонарна компонента), яка функціонує постійно в Збройних Силах України у 

стаціонарному вигляді: це стаціонарні вузли зв’язку, волокно-оптичні, радіорелейні та 

тропосферні лінії зв’язку, лінії прямого зв’язку, лінії прив’язки тощо, мережі й напрямки 

радіозв’язку. Це якраз та постійно діюча система зв’язку, яку треба утримувати та розвивати. 

Також він наголосив про те що розвиток та підтримка даної компоненти є однією з ключових 

задач Військ зв’язку та кібербезпеки.[6] В роботах [7, 8] було досконально розглянуто 

питання аналізу живучості мереж зв’язку в умовах деструктивних інформаційних впливів. В 

даних роботах наведена класифікація інформаційних атак в інформаційних мережах та 

методи їх виявлення. Широко розглянуті питання, які пов’язані з живучістю та надійністю 

мобільних систем зв’язку та запропоновані моделі структурної надійності в мобільних 

мережах передачі даних.  
В роботі [9] автор досяг значних результатів в удосконаленні трьох методів підвищення 

структурної живучості та вперше розробив кількісну оцінку живучості ТКМ, значенню якої 

(рівному «1») відповідає зважена за пріоритетами вимог сума пропускних спроможностей 

маршрутів обслуговування вимог в умовах нормального (без несприятливих впливів (НВ)) 

функціонування телекомунікаційної мережі (ТКМ), зміна значення якої в умовах НВ надає 

можливість визначити міру працездатності ТКМ. Завдяки чому отримали подальший 



Вісник ВІТІ. Комунікаційні та інформаційні системи.  Випуск № 2 – 2021 

═══════════════════════════════════════════════════════ 

74 

розвиток методи реалізації системи прийняття рішень в управлінні структурною живучістю 

ТКМ, використання яких надає можливість керувати процесом прийняття рішень з метою 

безвідмовного функціонування ТКМ в умовах НВ. Також розроблено програмне 

забезпечення системи підтримки прийняття рішень в управлінні структурною живучістю 

(СППРУСЖ), що реалізує удосконалені методи підвищення структурної живучості . 

Дана система, представлена на рисунку 3 варта розгляду та вдосконалення тому що 

представляє собою універсальний інструмент який базується на комбінуванні визначених 

методів підвищення живучості телекомунікаційних мереж зображено на рисунку 4. 

 
Рис.3 Система підтримки прийняття рішень в управлінні структурною живучістю ТКМ 

 
Рис.4 Методи розрахунку структурної живучості СППРУСЖ 
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Розроблена система підтримки прийняття рішень в управлінні структурною живучістю 

ТКМ, шляхом аналізу інформації керує процесом прийняття рішень з метою безвідмовного 

функціонування ТКМ аналізує велику кількість інформації. Враховуючи зміни в умовах 

використання телекомунікаційного обладнання, особливо в сучасних умовах ведення 

бойових дій та різноманіттю несприятливих впливів, які вносять корективи в 

функціонування ТКС необхідно розширити кількість або змінити деякі методи даної системи 

для коректної системи в наш час. Враховуючи реалії сьогодення, в контексті збройної агресії 

Російської Федерації, проведення ООС, особливої уваги потребує аналіз досліджень які 

проводяться російськими вченими та дослідниками. Автори в роботах [10,11] приводять 

аналіз наявних в наш час засобів ураження, які здатні найбільш ефективно вражати 

радіоелектронні засоби, як найважливіші елементи системи. Сформульовані особливості 

системи військового зв’язку РФ, як об’єкта озброєння, проблемні питання забезпечення 

необхідного рівня живучості та шляхи їх вирішення, а також необхідно звернути увагу на те, 

що поняття живучості системи зв’язку розглядається в моменті збройного протистояння двох 

угрупувань з відповідними цілями з кожного боку. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Подальша оптимізація методів та 

створення вдосконаленої методики для підвищення ефективності у вирішенні проблем 

пов’язаних з забезпеченням необхідного рівня живучості телекомунікаційних мереж та 

систем є перспективним напрямком наукових досліджень. Вирішення поставленої 

проблематики однозначно підвищить ефективність оцінки живучості що, в свою чергу, 

підвищить якість обслуговування в ТКС в цілому. Для системи військового зв’язку поняття 

живучості є одним з ключових, тому що від забезпечення високих показників даної 

характеристики пропорційно залежить можливість військових підрозділів виконувати 

завдання за призначенням на високому професійному рівні при якісній роботі системи 

управління.  
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ПОБУДОВА МЕРЕЖИ FANET З ПРИЙНЯТТЯМ КОЛЕКТИВНОГО  

РІШЕННЯ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙНУ 

 
Технологічний розвиток та перспективи застосування систем з ройовим інтелектом актуалізує 

питання підвищення ефективності і безпеки досягнення консенсусу між елементами рою. В теперішній час, 

більшість досліджень практично не враховують проблеми інформаційної безпеки при досягненні консенсусу 

між елементами рою, побудованого на основі мережі FANET, при наявності безпілотних літальних апаратів 

(БпЛА) з довільно несправними або з ворожими намірами. Під час побудови системи з ройовим інтелектом та 

виконання завдань, БпЛА багато взаємодіють один з одним. Коли вони працюють у ненадійному чи ворожому 

середовищі, питання забезпечення автентифікації між БпЛА є особливо важливими. Однак, у багатьох 

практичних програмних застосунках під час дослідження зовнішнього середовища роєм одного або декількох 

шкідливих БпЛА може бути достатньо, щоб дозволити поточним механізмам досягнути консенсусу та 

вивести систему з ройовим інтелектом з ладу. 

Ключові слова: автентифікація, блокчейн, безпілотні літальні апарати, смарт-контракт. 

 

Панченко И.В., Мальцева И.Р., Петрова Д.В., Остапчук В.Н. Построение сети FANET c принятием 

коллективного решения на основе технологии блокчейна. 

Технологическое развитие и перспективы применения систем с роевым интеллектом актуализирует 

вопросы повышения эффективности и безопасности достижения консенсуса между элементами роя. В 

настоящее время большинство исследований практически не учитывают проблемы информационной 

безопасности при достижении консенсуса между элементами роя, построенного на основе сети FANET, при 

наличии беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) с произвольно неисправными или с враждебными 

намерениями. При построении системы с роевым интеллектом и выполнении задач БпЛА много 

взаимодействуют друг с другом. Когда они работают в ненадежной или враждебной среде, вопросы 

обеспечения аутентификации между БпЛА особенно важны Однако во многих практических программных 

приложениях при исследовании внешней среды роем одного или нескольких вредоносных БпЛА может быть 

достаточно, чтобы позволить текущим механизмам достичь консенсуса и вывести систему с роевым 

интеллектом из строя. 

 

Panchenko, I.Maltseva, D.Petrova, V.Ostapchuk. Building a FANET network with a collective decisio I.n 

based on blockchain technology. 
Technological development and the prospects for the use of systems with swarm intelligence actualizes the issues 

of increasing the efficiency and safety of reaching consensus between the elements of the swarm. Currently, most 

studies practically do not take into account information security problems when reaching a consensus between the 

elements of a swarm built on the basis of the FANET network, in the presence of unmanned aerial vehicles (UAVs) with 

arbitrarily malfunctioning or with hostile intentions. When building a system with swarm intelligence and performing 

tasks, UAVs interact a lot with each other. When they operate in an unreliable or hostile environment, the issues of 

ensuring authentication between UAVs are especially important. However, in many practical software applications, 

when exploring the external environment, a swarm of one or more malicious UAVs may be enough to allow the current 

mechanisms to reach consensus and disable the system with the swarm intelligence. 

 

Вступ 

Група БпЛА може взаємодіяти з різними мережевими середовищами, у тому числі зі 

складною багаторівневою архітектурою, показаною на рис. 1. За рівнями мережі 

поділяються: для висотних БпЛА (HAU) – понад 20 км, середньовисотних БпЛА (MAU) – до 

11 км та маловисотних БпЛА (LAU) – до кількох кілометрів. 

Основний матеріал 

У процесі створення групи, БпЛА можуть ефективно обмінюватися даними один з 

одним та з наземною станцією, якщо вони функціонують в одній групі, а також можуть 

використовувати зовнішнє мережеве середовище. Саме при підключенні до зовнішньої 

мережі, з’єднання стає ненадійним, що називається слабким зв’язком. Ці зміни стану 

мережевого підключення вносять великі технічні проблеми при розробці моделей 

автентифікації для БпЛА. 
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Для забезпечення конфіденційності, достовірності та безпеки передачі даних існують 

відповідні протоколи маршрутизації, які подано в таблиці 1. [1] Ця категорія захищених 

протоколів маршрутизації розроблена відповідно до особливостей  

FANET (рис.2.) [2]. 
 

 
 

Рис.1. Багаторівнева мережева архітектура FANET 

 

SUANET (Secure UAV Ad-hoc NETwork) [3] – цей протокол безпечної маршрутизації 

призначений для мереж FANET, він використовую стратегію управління ключами, в якій 

декілька ключів розміщуються між БпЛА для забезпечення конфіденційності, автентифікації 

та виконання вимог цілісності. 

PASER (Position-Aware Secure and Efficient mesh Routing) [4] – це безпечний протокол 

маршрутизації, він базується на криптографічних функціях які забезпечують обмін пакетами 

у мережі. Даний протокол може швидко виявляти ворожі БпЛА, які намагаються зламати 

процес маршрутизації або несанкціонована приєднатись до мережі. 

SUAP (протокол спеціальної маршрутизації безпечних БпЛА) [5] це безпечний 

протокол маршрутизації для мереж FANET, який побудований на AODV [3]. Мета SUAP – 

забезпечити питання автентифікації в мережі та питання виявлення та запобігання атакам. 

AODV-SEC (Ad hoc On-Demand Distance VectorSecure) [5] – це захищена версія 

видатного AODV. Використовується інфраструктура з відкритим ключем та сертифікати з 

безумовним ступенем довіри. Мета даного протоколу маршрутизації забезпечити певний 

рівень автентифікації між вузлами що здійснюють обмін.  
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Рис.2. Захищені протоколи маршрутизації. (a) Протокол SUANET. (b) Протокол PASER.  

(c) Протокол SUAP. (d) Протокол AODV-SEC. (e) Протокол SRPU 

 

Таблиця 1 
 

  Маршрути-

зація 
Щільність Складність Переваги Недоліки 

1 
SUANET (Secure UAV 

Ad-hoc NETwork) 
Динамічна Середня Висока 

Підвищення 

безпеки та якості 

з’єднання 

Недостатня 

стабільність з’єднання 

2 

PASER (Position-Aware, 

Secure, and Efficient 

mesh Routing) 

По запиту Висока Середня 

Забезпечення 

масштабування 

та безпеки 

Висока ресурсоємність 

і ступінь затримки 

з’єднання 

3 
SUAP (Secure UAV Ad 

hoc routing Protocol) 
По запиту Висока Середня 

Несприйнятли-

вість масовій 

кількості атак 

Низька мобільність 

мережі 

4 

AODV-SEC (Ad hoc 

On-Demand Distance 

VectorSecure) 

По запиту Висока Середня 
Безпечний 

процес 

виявлення 

Використовує складну 

обробку 

5 
SRPU (Secure Routing 

Protocol for UAVs) 
По запиту Висока Середня 

Підвищує 

механізми 

безпеки 

Висока ресурсоємність 

 

На превеликий жаль, розглянуті вище захищені протоколи маршрутизації для БпЛА в 

основному зосереджені на тому, як покращити безпеку та знизити обчислювальні витрати 

[3]. 

Щоб вирішити питання з обмеженістю обчислювальних ресурсів БпЛА, доцільно 

розглянути технологію блокчейн через її децентралізацію та розподіл інформації. 

Це дозволяє отримати виграш через більш надійну та легку автентифікацію, та 

зберігати ідентифікаційну інформацію пристроїв, яка надійно зберігається в блоці, щоб 

полегшити запит під час автентифікації та вирішити проблему при відмові з’єднання з 

централізованим сервером. 
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Аналіз літератури, який присвячений питанням застосування ройових технологій 

показав, що для використання рою БпЛА на практиці необхідно вирішити ряд задач, однією 

з яких є забезпечення інформаційної безпеки досягнення консенсусу. Слід зазначити, що при 

заявленій високій відмовостійкості системи БпЛА з ройовим інтелектом, більшість 

досліджень не розглядають проблеми безпеки колективного прийняття рішень, які 

виникають внаслідок наявності БпЛА з некоректною поведінкою (ворожих БпЛА), яке може 

бути наслідком як поломок, так і цілеспрямованої атаки. Однак у багатьох практичних 

реалізаціях програмного забезпечення одного або декількох таких шкідливих БпЛА може 

бути достатньо, щоб вивести з ладу роботу всього рою, шляхом нав’язування хибних або 

недоцільних альтернатив під час досягнення консенсусу при колективному прийнятті 

рішення. Вказані особливості актуалізують питання розробки захищених алгоритмів 

досягнення консенсусу в системах з ройовим інтелектом. 

Цілі використання алгоритмів досягнення консенсусу в блокчейн-системах також 

подібні з цілями колективного прийняття рішення в системах з ройовим інтелектом. По-

перше, блокчейн є розподіленою системою прийняття рішень, яка призначена для роботи в 

умовах недостатності довіри між сторонами, що відповідає умовам роботи систем з ройовим 

інтелектом. По-друге, блокчейн-системи мають вбудовані механізми підтримки актуальності 

інформації, і таким чином, системи з ройовим інтелектом, які побудовані із застосуванням 

таких технологій, не вимагають додаткових вузлів для підтвердження записів. В-третіх, 

втрата окремого БПЛА не повинна представляти загрози для процесу досягнення 

консенсусу, так само як втрата окремого вузла децентралізованої блокчейн-системою. 

Щоб адаптуватися до динамічного мережевого середовища та низької якості з’єднання, 

з якими може стикатися БпЛА, необхідно поділити автентифікацію БпЛА на автентифікацію 

при побудові групи в зовнішній мережі та внутрішньо групову автентифікацію з двоетапною 

структурою автентифікації. 

Автентифікація на основі блокчейну для створення групи. 

При надходженні завдання, система визначає найбільш надійний БпЛА, що 

функціонуватиме в якості вузла mUAV. Потім mUAV, який отримує завдання від наземної 

станції керування, почне створювати групу, орієнтовану на завдання. При цьому mUAV 

повинен забезпечити безпеку приєднання до інших БпЛА за допомогою протоколів 

автентифікації на основі блокчейн. 

Процес використання технології блокчейну для захисту мережі FANET від 

несанкціонованого доступу показано на рис.3. 

 

 
 

Рис.3. Процес автентифікації та ініціалізації БпЛА при створені групи на основі блокчейну 
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Кроки процесу такі: 

0 крок. Коли mUAV отримує завдання, він генерує попередній загальний ключ SK для 

цієї групи та завдання на кожен БпЛА вибираються таким чином: 
 

Ticket_to_A = (GrpID|IDa|sign(GrpID, IDa)), 
 

де, GrpID є унікальним ідентифікатором групи БпЛА, створеної mUAV, який є 

загальнодоступним; 

IDa – це приватна ідентифікація, що генерується mUAV для UAVa; 

sign(GrpID, IDA) – підпис із закритим ключем mUAV. 
 

1 крок. Після знаходження відкритого ключа UAVa через блокчейн mUAV 

використовує цей відкритий ключ, шифрує та відправляє (Ticket, TS1) на UAVa. 

2 крок. Після того, як UAVa розшифровує повідомлення своїм закритим ключем, він 

оцінює час та підпис TS1, потім отримує відкритий ключ mUAV через блокчейн, перевіряє 

підпис у завданні і, після підтвердження справжності, завдання зберігає GrpID та IDA. 

3-4 кроки. БпЛА викликає смарт-контракт, завантажує (ticket, sign (ticket)), а потім 

смарт-контракт використовує відкритий ключ БпЛА для перевірки підпису, а потім 

використовує відкритий ключ mUAV для перевірки підпису в квитку. Після підтвердження 

їх правильності смарт-контракт записує H(GrpID, IDa) блокчейн. 

5 крок. mUAV викликає смарт-контракт пошуку існування H(GrpID, IDa). 

6 крок. Якщо результат пошуку на кроці 5 існує, mUAV надсилатиме зашифровані 

повідомлення, включаючи попередній загальний ключ SK та тимчасову мітку TS2, 

використовуючи загальнодоступні ключі UAVa. 

Внутрішньогрупова автентифікація 

Спрощена процедура автентифікації та ініціалізації БпЛА при створені групи на основі 

блокчейну (рис.4). Передбачається робота тільки з мережею групи. 

  
 

Рис.4. Процес внутрішньогрупової аутентифікації та ініціалізації БпЛА  

на основі блокчейну 

 

Кроки процесу наступні: 

1 крок. UAVa шифрує свій IDa та тимчасову мітку TS1 за допомогою попереднього 

загального ключа SK та відправляє на UAVb. 

2 крок. UAVb розшифровує повідомлення та перевіряє мітку часу TS1, обчислює хеш 

(GrpID, IDa), а потім робить порівняння та підтвердження існування UAVa. 

3 крок. Після того, як UAVb успішно підтвердив існування UAVa, він шифрує 

(IDb, TS2) та відправляє його на UAVa. 

4 крок. Після того, як UAVa розшифровує повідомлення, він перевіряє мітку часу TS2 

та обчислює хеш (GrpID, IDb), потім виконує пошук у списку та перевіряє результати. 
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Якщо результат перевірки є вірним, відбувається процес переходу до етапу комунікації. 

UAVa та UAVb зберігають ідентифікатори один одного в локальному кеші, що зручно для 

швидкої перевірки наступного разу. 

Цей протокол автентифікації відрізняється високою надійністю. Також можна зберігати 

інформацію про БпЛА групи розподіленим чином, уникаючи проблеми відмови з’єднання. 

Коли завдання ініціюється, створюється група довірених БпЛА, орієнтована yf 

завдання. Автентифікація між БпЛА та mUAV виконується шляхом виклику смарт-

контракту блокчейну. Смарт-контракт автоматично підтверджує справжність БпЛА та 

записує результат підтвердження до блоку. Усі мережні вузли можуть підтвердити, що 

автентифікація ідентичності успішна, запитуючи блокчейн. З одного боку, блокчейн відіграє 

роль центру сертифікації, виконуючи безпечну автентифікацію БпЛА децентралізованим 

способом. З іншого боку, всі ідентифікатори БпЛА зберігаються у вигляді хеш-значень у 

блокчейні, і усі БпЛА також використовують ідентифікатор. 

Якщо ж зловмисник зчитує автентифікаційну інформацію при спробі підключення до 

групи БпЛА, він може отримати тільки ідентифікатор групи і хеш-значення БпЛА. Зрештою, 

кожна група виконує завдання лише один раз. Після завершення завдання група автоматично 

розпускається і всі дані про автентифіковані пристрої, квитки, токени та інші сертифікати 

автентифікації всіх БпЛА групи знищуються. Це забезпечує безпечну маршрутизацію при 

створенні групи БпЛА та виконанні поставлених групі завдань. 

Висновок 

Таким чином, запропонований концептуальний підхід для захисту мережі FANET від 

несанкціонованого доступу полягає у використанні процедури автентифікації БпЛА при 

створенні групи на основі блокчейна, який поділяє автентифікацію БПЛА на групову 

автентифікацію та внутрішньогрупову автентифікацію з двоетапною автентифікаційною 

структурою є актуальним і потребує поглибленого дослідження.  
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ПІДХОДИ ДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ, 

ЩО ПОБУДОВАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Перехід у світ гібридних хмарних інформаційно-телекомунікаційних систем (далі – ІТС) для організації-

користувача неминуче пов’язаний із формуванням нового мислення щодо захисту інформації. Трансформація 

операційних процесів та споживання даних в хмарних середовищах, при всіх очікуваних плюсах, може 

відбуватися з деякою млявістю через відсутність нових знань та підходів щодо захисту інформації в таких 

ІТС із врахуванням характерних особливостей щодо способів отримання, споживання і обробки даних. 

Огляд підходів починається з формування структури забезпечення нормативно-правової відповідності 

елементів керування інформаційною безпекою вимогам юрисдикцій різного рівня з однієї сторони (на рівні 

функціонального призначення організації) та продовжується втіленням цільового набору елементів керування 

інформаційною безпекою у відповідних технічних реалізаціях з іншої сторони. Другий елемент підходу 

пропонується формувати із двох частин: забезпечення захисту, який орієнтований на дані, із моделлю захисту 

Zero Trust та досягнення безперервного виявлення інцидентів. І, нарешті, останній компонент – 

культурологічний, який полягає у вихованні в організації-користувача множини фахівців, які володітимуть 

філософією захисту, в основі якої лежать процеси DevSecOps, що є універсальною мовою спілкування 

протягом всього циклу безпеки: спостереження, виявлення, розслідування і реагування. Мета такого підходу – 

виявлення збоїв в системі безпеки на ранніх стадіях розробок, що і дозволить забезпечити комплексну гібридну 

безпеку хмарних рішень. Трансформація у хмарні технології буде здійснюватись більш впевнено у випадку 

формування культури, в якій безпека розглядається повсюдно і завчасно. А керування ідентифікацією та 

доступом, мережевою безпекою, безпекою даних та застосунків, контейнерів та кінцевих точок 

здійснюватиметься таким чином, щоб інформаційна безпека могла демонструвати відповідність 

регуляторним вимогам в безперервному режимі.  

Ключові слова: хмарні технології, безпека інформації хмарних обчислень, комплексна гібридна безпека 

хмарних обчислень. 

Радченко Н. Н., Дикий А. В., Паламарчук Н. А., Паламарчук С. А., Бондаренко О. Е. Подходы к 

защите информации в информационно-телекоммуникационных системах, построенных с использованием 

облачных технологий. Переход в мир гибридных облачных информационно-телекоммуникационных систем 

(далее – ИТС) для организации-пользователя неизбежно связан с формированием нового мышления по защите 

информации. Трансформация операционных процессов и потребления данных в облачных средах, при всех 

ожидаемых плюсах, может происходить с некоторой вялостью из-за отсутствия новых знаний и подходов по 

защите информации в таких ИТС с учетом характерных особенностей способов получения, потребления и 

обработки данных. 

Обзор подходов начинается с формирования структуры обеспечения нормативно-правового 

соответствия элементов управления информационной безопасностью требованиям юрисдикций разного 

уровня с одной стороны (на уровне функционального назначения организации) и продолжается реализацией 

целевого набора элементов управления информационной безопасностью в соответствующих технических 

реализациях с другой стороны. Второй элемент подхода предлагается формировать из двух частей: 

обеспечения защиты, ориентированного на данные, с моделью защиты Zero Trust и достижения непрерывного 

обнаружения инцидентов. И, наконец, последний компонент – культурологический, заключающийся в 

воспитании в организации-пользователе множества специалистов, обладающих философией защиты, в основе 

которой лежат процессы DevSecOps, являющиеся универсальным языком общения на протяжении всего цикла 

безопасности: наблюдение, выявление, расследование и реагирование . Цель такого подхода – выявление сбоев в 

системе безопасности на ранних стадиях разработок, что позволит обеспечить комплексную гибридную 

безопасность облачных решений. Трансформация в облачные технологии будет осуществляться более 

уверенно в случае формирования культуры, в которой безопасность рассматривается повсеместно и 

своевременно. А управление идентификацией и доступом, сетевой безопасностью, безопасностью данных и 

приложений, контейнеров и конечных точек будет осуществляться таким образом, чтобы информационная 

безопасность могла демонстрировать соответствие регуляторным требованиям в непрерывном режиме. 

Ключевые слова: облачные технологии, безопасность информации облачных вычислений, комплексная 

гибридная безопасность облачных вычислений. 
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N. Radchenko, A. Dikiy, S. Palamarchuk, N. Palamarchuk, O. Bondarenko Approaches to information 

security in information telecommunication systems built using cloud technologies. The transition to the world of 

hybrid cloud information and telecommunications systems (ITS) for the user organization is inevitably associated with 

the formation of new thinking about information security. The transformation of operational processes and data 

consumption in cloud environments, with all the expected advantages, may occur with some sluggishness due to lack of 

new knowledge and approaches to information security in such ITS, taking into account the characteristics of methods 

of data acquisition, consumption and processing. 

The review of approaches begins with the formation of the structure of regulatory compliance of information 

security controls to the requirements of jurisdictions of different levels on the one hand (at the level of functional 

purpose of the organization) and continues with the implementation of the target set of information security controls in 

relevant technical implementations on the other. The second element of the approach is proposed to be formed of two 

parts: providing data-oriented protection with the Zero Trust protection model and achieving continuous incident 

detection. And finally, the last component - culturological, which is to educate the user organization many professionals 

who will have a philosophy of protection, which is based on the processes of DevSecOps, which is a universal language 

of communication throughout the security cycle: observation, detection, investigation and response . The purpose of 

this approach is to detect failures in the security system in the early stages of development, which will ensure 

comprehensive hybrid security of cloud solutions. Transformation into cloud technologies will be more confident in the 

case of the formation of a culture in which security is considered everywhere and in advance. And the management of 

identification and access, network security, security of data and applications, containers and endpoints will be carried 

out in such a way that information security can demonstrate compliance with regulatory requirements in a continuous 

mode. 

Keywords: cloud technologies, information security of cloud computing, complex hybrid security of cloud 

computing. 

 

Постановка завдання у загальному вигляді. Інновації в сфері інформаційно-

комунікаційних технологій є рушійною силою соціально-економічних змін та основою 

конкурентоспроможності будь-якої країни на світовій арені. З метою забезпечення 

ефективного функціонування оптимальної моделі розвитку та управління процесів 

військово-політичне керівництво багатьох країн, як інструмент, застосовує інформаційні 

технології, які побудовані за можливостями хмарних обчислень. Використання останніх у 

сфері державних послуг стало тенденцією всіх розвинених країн світу. Організація-

користувач завдяки впровадженню хмарних технологій отримує ряд переваг, а разом з ними і 

низку питань, які потребують вирішення, і пов’язані не лише з традиційними ризиками 

безпеки обчислювальної системи, підключеної до Інтернету, але й тими, що випливають із 

природи віртуалізації та багаторівневості хмарних ІТС. Відповідно, питання захисту 

інформації з локальних ІТС виросли до тих, в яких використовуються технології з 

розподіленими процесами та даними у хмарних середовищах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Разом із розвитком хмарних технологій 

еволюціонують і принципи забезпечення безпеки інформації, що відображається в 

публікаціях. 

В [1] автори акцентують увагу на розробці стратегічного плану забезпечення безпеки 

організації для зведення до мінімуму ризиків, які створюються інноваційними рішеннями. 

У плані, перш за все, повинно наголошуватися, що забезпечення безпеки інформації повинно 

здійснюватися за рахунок поінформованості про ситуацію, ефективного та дієвого 

управління безпекою та операціями, а також шляхом створення і підтримки динамічної 

системи безпеки і протидії. Епоха ізольованих рішень, націлених на захист окремих 

інформаційних систем, з моменту перенесення процесів у хмарні середовища закінчилася. 

Зазначено, що нові підходи повинні передбачати попереджувальні стратегії, в рамках яких 

виявляються і відпрацьовуються перші ознаки небезпеки, проводиться активне тестування, 

аналізуються поведінкові тенденції, а інструменти і методи протидії атакам постійно 

оновлюються відповідно до змін мислення хакерів і методів, які вони застосовують. З метою 

забезпечення централізованого управління, стандартизації і швидкого прийняття рішень 

щодо інформаційної безпеки (далі – ІБ) в масштабі організації, необхідне цілісне (360 

градусів, 24/7) уявлення про всю мережеву інфраструктуру організації, її ІТ-ресурси, процеси 

та події. 
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Цікавим є дослідження [2] щодо підходів, які використовувались при переведенні 

державних секторів управління різних країн на «хмарні» технології та стан справ з цих 

питань в Україні. Автором висвітлюються підходи, тенденції і досвід переведення 

управлінських процесів державних секторів у хмарні середовища в таких країнах, як: США, 

ЄС, Південно-Східна Азія, деякі країни СНД. З матеріалу випливає, що винаходити щось 

нове у впровадженні хмарних технологій немає потреби, достатньо адаптувати найбільш 

виважений варіант для українських реалій.  

В [3] розглянуто досвід створення хмарної інформаційної системи Республіки Білорусь 

(далі – РБ) і переходу державних організацій на республіканську платформу РБ в контексті 

існуючого законодавства про інформатизацію та захист інформації. Указом Президента РБ 

від 23 січня 2014 р. № 46 прийняте рішення щодо створення республіканської платформи, як 

програмно-технічного комплексу розподіленої обробки даних, який реалізує технології 

хмарних обчислень і забезпечує взаємодію із зовнішнім середовищем. Основні 

характеристики наведені в [3]. Перехід державних органів і державних організацій на 

республіканську платформу відбувся у 2018 році і мав чотири етапи. 

Загалом, через те, що ресурси хмар поділяються між різними користувачами-

фігурантами процесів, користувачі-зловмисники можуть використовувати вразливі місця 

віртуалізації для здійснення атак на дані та застосунки інших користувачів хмарних ІТС. 

Крім того, користувачі хмар володіють обмеженим контролем над своїми даними у хмарі, а 

постачальники хмарних послуг отримують надмірні права щодо контролю даних 

користувачів, включаючи отримання права доступу до контенту користувача, контроль над 

редагуванням прав доступу, а також у хмарних обчисленнях між різними постачальниками 

хмарних послуг можуть переміщуватися дані користувача. Відповідно, стає зрозумілою 

стурбованість організації-користувача щодо безпеки інформації, яка може бути 

розподіленою або сумісною, але з відповідальністю, яка все одно у кінцевому результаті 

покладатиметься на власника критичних даних. Особливо це відчутно у державному секторі, 

коли відсутність переконаності в регуляторних наслідках переводу робочих процесів і даних 

у хмару, а також у виборі правильної моделі керування завданнями, які пов’язані із безпекою 

інформації в хмарних ІТС, стає однією із головних причин повільного впровадження 

інновацій. 

Для організації-користувача, яка знаходиться на самих ранніх етапах переходу на 

хмарні технології, важливими стають відповіді на такі питання, як: 

здійснення контролю відповідності регуляторним вимогам при переході на хмарні 

технології, оцінка ризиків та здійснення керування ними; 

за допомогою якої моделі захисту можливо забезпечити конфіденційність, яка повинна 

базуватися в деяких випадках на повній відсутності довіри до будь-кого, навіть користувачів 

у середині ІТС, не говорячи про зовнішні хмарні середовища, в яких споживаються критичні 

дані користувача і які можуть фізично розміщуватись в центрах обробки даних різних країн; 

наскільки є успішною боротьба із кібернетичними загрозами в гібридному 

мультихмарному середовищі, здійснення безперервного моніторингу загроз і реагування на 

них; 

включення безпеки інформації в дорожню карту впровадження хмарних інновацій 

організації. 

У зв’язку з тим, що багато організацій не володіють стратегічним розумінням того, як 

можна звести до мінімуму загрози безпеці в умовах можливостей, що відкриваються при 

переході в хмарне середовище, робота щодо огляду підходів до захисту інформації в ІТС на 

основі хмарних технологій вважається актуальною. 

Метою статті є огляд підходів до захисту інформації в хмарних ІТС.  

Виклад основного матеріалу. На сьогодні захист інформації – достатньо розвинена 

галузь науки і техніки, що пропонує широкий спектр різноманітних засобів захисту та 

технологій [4]. Безпеку системи не можна придбати і встановити, її потрібно постійно 

підтримувати. Займатись цим повинні керівники, відділи ІБ, ІТ-менеджери та адміністратори 
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безпеки у сформованому правовому полі, з урахуванням особливостей функціонування 

організації. Захист на потрібному рівні можливий лише за умови комплексного вжиття 

нормативно-правових, організаційних та інженерно-технічних заходів. В епоху «до хмарних 

технологій» комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю 

створювалася для кожної конкретної ІТС.  

Процес взаємин у хмарних середовищах відбувається в нормативно-правовому полі, що 

визначається правилами та нормативно-правовими документами різного рівня юрисдикції, 

які враховуються тією чи іншою мірою і при забезпеченні безпеки у хмарних ІТС [5]: 

1. Міжнародний (глобальний): ISO/IEC, PCI DSS, AICPA SOC. 

2. Міждержавний (форуми і консорціуми): Cisco, Cloud Security Alliance, Privacy Sield 

Framework. 

3. Регіональний: Європейські організації (ETSI, CEN/CENELEC, ENISA, EBA, CDPR); 

Північна Америка (FFIEC, FDIC, OSFI BSIF); Азіатсько-Тихоокеанський регіон (FISC). 

4. Національний (закони та державні стандарти, відомчі нормативні документи, 

керівництва, інструкції): США (NIST); Великобританія (FCA, National Cyber Security Centre); 

Австралія (APRA). 

Наведемо основні рамкові нормативи в Україні, які здійснюють юридичне забезпечення 

захисту інформації:  

Закон України «Про захист інформації в ІТС» (зі змінами); 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373 «Про 

затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних 

та ІТС» (зі змінами); 

НД ТЗІ 3.7-003-05 Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту 

інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі (зі змінами); 

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України від 16 травня 2007 року № 93 «Про затвердження Положення про державну 

експертизу в сфері технічного захисту інформації» (зі змінами); 

Проєкт Закону України від 20 вересня 2016 року «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обробки інформації в системах хмарних обчислень», 

підготовлений до 2-го читання; 

Проєкт Закону України від 20 грудня 2019 року № 2655 «Про хмарні послуги» вносить 

розмежування, регулює правові відносини між учасниками відносин у сфері хмарних послуг 

(користувачем та надавачом хмарних послуг; надавачом послуг центру обробки даних; 

органами державної влади), і які пов’язані з обробкою та захистом даних при використанні 

технології хмарних обчислень. Законопроєкт підготовлений до 2-го читання, користувачам 

залишається сподіватись, що він буде прийнятий з огляду на останні домовленості між 

Міністерством цифрової трансформації України та Microsoft (у 2020 році підписаний 

меморандум про співпрацю, однією із пріоритетних цілей якого є створення та розвиток 

хмарної інфраструктури Azure на території України [6]).  

Принципи захисту інформації, які закладені в діючій нормативній базі України, 

характеризуються розробками для «до хмарних» технологій, і які висувають вимоги до 

захисту інформації в «локальних ІТС», де були зрозумілі умови обробки інформації в 

системі, межі відповідальності учасників, зони, які контролюються, та місця зберігання 

інформації. «Локальні ІТС» (інформаційні, інформаційно-телекомунікаційні та інші системи) 

є однаковими за принципами побудови технологічних платформ, хоч і різними за 

призначенням, а захист інформації в них забезпечується шляхом впровадження комплексних 

систем захисту інформації (далі – КСЗІ) на відповідність вимогам у сфері технічного захисту 

інформації [15]. Спроби масштабування та адаптування ІТС під нові функціональні процеси 

призводять до ускладнення та подорожчання систем (включаючи і вартість послуг безпеки). 

При цьому, переваги технології хмарних обчислень очевидні: економічність, швидкість, 

еластичність, універсальність доступу. Однак зростає актуальність визначення вимог до 

захисту інформації при використанні хмарних обчислень. Чи вирішують задачу правового 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2006-%D0%BF
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI01021V.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI01021V.html
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забезпечення захисту інформації при використанні хмарних технологій вітчизняні 

нормативно-правові акти? Чи враховують досвід міжнародних стандартів та найкращих 

практик у цій сфері? Чи потребує вітчизняне законодавство гармонізації із нормами 

європейського законодавства у сфері захисту у випадку інтеграції України в ЄС? 

Відповідаючи на ці питання, можливо сказати, що в Україні досі залишається 

відкритим процес формування нормативно-правової бази врегулювання відносин у сфері 

використання хмарних послуг. В майбутньому було б доцільно розвивати законодавство в 

напрямку популяризації хмарних систем, їх використання без остережень, а саме: посилити 

вимоги до тих з них, які використовуються державними органами, запровадити 

відповідальність державного органу за зберігання персональних даних і службової 

інформації в хмарі, визначити особливості надання адміністративних послуг за допомогою 

хмарних обчислень. Усе це створить правовий фундамент для розбудови якісно нової 

інформаційної інфраструктури держави [7]. 

Frame work. Підхід Frame work [8] полягає у здійсненні робіт щодо приведення 

елементів керування існуючої політики безпеки до вже відпрацьованого каркасу нормативів, 

рівнів створених стандартів для хмарних обчислень. Це реалізація так званої ітеративної 

методології управління ІБ та управління ризиками (рис. 1).  

Чітка структура 

елементів 

керування 

інформаційною 

безпекою

Контроль узгодження із елементами управління, оцінка, перевірка та звітність (в тому числі і для 

третіх, четвертих сторін)

Технологія та 

впровадження

Безпека та управління дотриманням вимог || Opієнтири || Pеалізація підходу DevSecOps || 

Впровадження під час виконання || Керування положенням безпеки у хмарі || Управління 

вразливістю на основі ризиків || Загартовування

Елементи керування 

розроблені під 

цільові процеси 

організації-

замовника

1.

 Сфокусоване 

управління 

ризиками та 
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2. 

Розширення 
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3. 

Покращення 

автентифікації 
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4. 
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захист 

робочого 
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5
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уніфікованої 
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та стійкість

6. 

Операційні 

відмінності

7.

 Активний 

моніторинг та 

реагування

Базові елементи 

керування

International Organization for Standardization (ISO), Payment Card Industry (PCI), National Institute of 

Standards and Technology (NIST), Center for Internet Security (CIS), Cloud Security Alliance (CSA), 

System & Organization Controls (SOC)

Елементи 

керування 

регіональних 

правил

Великобританія: 

FCA, PRA

Північна Америка: 

FFIEC, FBA, OSFI
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 EBA, GDPR, 

країни
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Рис. 1. Структура забезпечення нормативно-правової відповідності на різних рівнях  

 

Головна ідея полягає в тому, що організація-користувач не складає Звіт кожного разу, 

коли проводиться аудит відповідності регуляторним вимогам, а підтримує стан постійної 

відповідності зазначеним вимогам і отримує повідомлення лише про якісь відхилення. Базові 

елементи керування випливають із глобальних, галузевих та регіональних рівнів стандартів 

для хмарних обчислень (див. рис. 1), і які приводяться у відповідність із національними 

(діючими у визначеній країні) нормативними актами про захист даних. Потім ця 

консолідована структура керування оцінюється шляхом порівняння із тим набором елементів 

керування, який вже є у складі ІБ організації-користувача. Очевидно, в такий спосіб 

визначаються розриви між тим цільовим набором елементів керування або процесів, що 

існує, і тим, якого ще необхідно досягти.  

На цій базі визначаються заходи щодо пом’якшення (або унеможливлення) негативних 

наслідків, впроваджуються нові елементи керування разом із новими процесами, змінюються 



Вісник ВІТІ. Комунікаційні та інформаційні системи.  Випуск № 2 – 2021 

═══════════════════════════════════════════════════════ 

87 

ті, що існують в тих місцях, де це необхідно. Після забезпечення елементів керування і 

усунення розривів визначається операційна і кінцева відповідальності за впровадження 

елементів керування між різними зацікавленими сторонами, які діють разом з організацією-

користувачем (його сервісні партнери, поставники хмарних технологій і т. д.). Потім 

елементи керування переводяться в технічну реалізацію керування в публічних та приватних 

хмарних середовищах. Тут, як правило, можливо застосовувати машинне навчання та такі 

методи аналізу, які здійснюють налаштування елементів керування саме під потреби 

організації-користувача, галузі чи країни з метою створення неперервного процесу, який 

автоматизується засобами забезпечення безпеки відповідно до регуляторних вимог. Кінцевий 

результат – чітка структура елементів керування, що відповідає унікальним потребам 

організації-користувача та відповідає вимогам регуляторів і вимогам керування ризиками з 

можливістю зниження цих ризиків, до того ж враховує  сторони, що взаємодіють. 

Zero Trust. У світлі вище наведеного, цікавим є впровадження технічних реалізацій 

керування безпекою на прикладі архітектури Zero Trust [9]. Ідея підходу полягає в тому, що 

збереження та обробка даних здійснюється при повній відсутності довіри до будь-кого 

(стратегія «нульової довіри»), навіть до користувачів у середині ІТС організації, тобто, 

кожен користувач, пристрій або процес повинні підтверджувати свої права на роботу з 

даними щоразу, коли вони запитують доступ до будь-якого ресурсу всередині або за межами 

хмарної ІТС (рис. 2). Мова йде про Data-центричний захист, що підсилений контекстом і 

який передбачає вивчення характеру та розміщення даних, а потім розробку набору 

елементів керування, направлених на виявлення та попередження загроз для мережевої 

ідентифікації та доступу, безпеки застосунків і захисту даних із забезпеченням керування 

загрозами протягом всього життєвого циклу безпеки: спостереження, виявлення, 

розслідування і реагування [9; 10]. 
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Рис. 2. Приклад архітектури Zero-Trust 
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Також, доцільно звернути увагу на застосування «платформовового» підходу. Його 

суть полягає в реалізації принципів мультихмарності, відкритості, простоти, компоновки за 

допомогою певної платформи (а не за рахунок ізольованого використання окремих продуктів 

чи інструментів захисту), які дозволяють реалізувати як унікальні ситуації, так і особливості 

організацій. 

Платформа може звести воєдино всі різноманітні інструменти (рис. 3), які 

забезпечують безпеку незалежно від того, якими постачальниками надавались продукти 

захисту і в яких комбінаціях. Вони мають спільну ціль – захист інформаційних ресурсів 

організації. Платформа повинна бути мультихмарною, тому що гібридна хмара – це не тільки 

те, що знаходиться у локальному середовищі організації, але й у зовнішніх середовищах. В 

результаті фахівцям ІБ організації-користувача прийдеться взяти певну кількість 

інструментів, які надаються постачальником, свої власні інструменти чи можливості для 

оцінки ризиків і об’єднати їх з метою отримання максимальної віддачі від платформи, яка 

застосовується. Коли виконуються всі ці речі, організація-користувач очікувано досягає 

визначеного рівня комплексної безпеки даних і керування загрозами. 

Як показано в [8], платформовий підхід допомагає на всіх етапах життєвого циклу 

безпеки. Він не лише полегшить керування загрозами, але й забезпечить контроль і 

керування відповідності нормативним вимогам у всій екосистемі робочих процесів, 

незалежно від того, де вони відбуваються, в локальному, гібридному чи мультихмарному 

середовищах. 
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Рис. 3. Платформа мультихмарної безпеки 

 

Це підводить нас до наступного елемента підходу. Що таке практика, яка 

масштабується, допомагає забезпечити побудову захисту навколо даних на рівні із постійним 

керуванням загрозами і забезпеченням відповідності регуляторним вимогам і яка дозволяє 

керувати розпорядчими елементами ІБ?  

DevSecOps. У підході DevSecOps (рис. 4), скорочено від development, security і 

operations (розробка, безпека та операції), мова йде про впровадження основних механізмів 

безпеки на всіх етапах життєвого циклу програмного забезпечення (далі – ПЗ) від 

проєктування, тестування, інтеграції і передачі в користування. 

Контроль цих процесів зміщується у ранній етап DevSecOps (так звана концепція 

«зсуву вліво», де фахівці DevSecOps виявляють і усувають ризики та загрози безпеці на 

ранніх етапах розробки ПЗ). Підхід спрямований не так на виявлення вразливостей, як на 

запобігання їхній появі, що вигідно відрізняється від того, який практикувався до DevSecOps, 

коли контроль безпеки був заключним процесом і здійснювався у кінці розробки, і команда 

безпеки виступала не як учасник процесу розробки ПЗ, а як контрольний чи наглядовий 

орган, який висував вимоги до ПЗ і перевіряв якість в кінці релізу. Це класичний підхід, в 
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якому питання безпеки не враховувались в процесі розробки ПЗ, а доопрацьовувалися у 

кінці, і лише з появою методик Agile і DevSecOps ситуація змінилася.  
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Рис. 4. Керування сучасною безпекою за допомогою підходу DevSecOps  

 

Оскільки безпека це не лише поєднання інженерно-технічних рішень і нормативних 

вимог, а перш за все, люди, які і є її носіями, то організаціям необхідно докладати зусиль 

щодо об’єднання в одну спільноту фахівців з розробки, експлуатації та нормативного 

контролю, що покращує здатність оперативно реагувати на інциденти і проблеми 

комплексно. Важливим є й розширення прав і можливостей співробітників організації при 

формуванні культури безпеки протягом всього життєвого циклу діяльності організації, в якій 

безпека розглядається повсюдно і завчасно. 

Отже, забезпечення безпеки інформації в гібридних хмарних системах є доволі 

складним завданням. Зібравши в єдину картину сегменти структури Frame work, отримуємо 

підхід комплексної гібридної безпеки хмарних рішень з певним наповнення відповідних 

стадій (рис. 5). 

Стадії Зміст
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цільового процесу

Стандартизований контроль || Спільна відповідальність ||“нульовa довіраˮ  || Конфіденційність за дизайном || 

Автоматизація і Оркестровка || Культура і навички

DevSecOps
План і дизайн || Кодування та збірка || Розгортання та застосування || Контроль та реакція || Виправлення та 

відновлення

Безпека і управління нормативами відповідності || Операції безпеки та управління загрозами

Захист даних || Безпека програм || Ідентифікація та управління доступом || Безпека мережі || Безпека 

контейнерів || Безпека кінцевих точок

Технологічна

(можливості 

безпеки)

Гібридна 

хмарна 

платформа

Робочі навантаження || Додатки || Дані

Red Hat® OpenShift || Red Hat Enterprise Linux || Віртуальні сервери || Windows, Linux, Unix, Mainframe 

 
 

Рис. 5. Стадії комплексної гібридної безпеки хмарних рішень 

 

На кожній стадії трансформації у хмари, організація-користувач здійснює розгортання 

робочих процесів, застосунків і даних в різноманітних типах інфраструктур (локальних, 
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хмарних, периферійному середовищі). Трансформація набуває таких рис, як: керування 

ідентифікацією і доступом, мережева безпека, безпека даних, застосунків, контейнерів та 

кінцевих точок, що відповідає регуляторним вимогам. Такий підхід допомагає формуванню 

культурної трансформації, через яку проходитиме персонал організації, створюючи множину 

співробітників, в якій «універсальною мовою» взаєморозуміння питань безпеки стане 

DevSecOps.  

Як тільки організація-користувач пройде стадії до рівня свого цільового 

(функціонального) призначення, який є самим верхнім рівнем комплексної гібридної 

безпеки хмарних рішень, – мета безперервного захисту буде досягнута. Загалом, в 

структуру Frame work для забезпечення комплексної гібридної безпеки хмарних рішень 

повинні входити елементи, що наведені на рис. 6: 

 

Захист безпеки та конфіденційність за допомогою DevSecOps

Забезпечення захисту, який 

орієнтований на дані, із функцією 
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Керування ризиками та дотримання приписів контролю

Безпека 

організації
Розвиток та
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Рис. 6. Структура підходу комплексної гібридної безпеки хмарних рішень 

 

1. Цільовий або функціональний (цільове призначення організації) елемент, де 

здійснюється керування ризиками та дотримання приписів контролю. Дія цього елементу 

полягає у тому, щоби переконатись, що в ІБ організації-користувача сформована повна 

картина розуміння всіх нормативних вимог регуляторів різних юрисдикцій, окреслені набори 

елементів керування безпекою з визначеними приписами та механізмами і керування 

політикою безпеки з метою створення структури забезпечення нормативно-правової 

відповідності. 
2. Технічний, на якому здійснюється реалізація визначеного цільового набору елементів 

керування безпекою шляхом використання платформового підходу та моделі безпеки Zero 

Trust, моніторингу стану безпеки та усунення відхилень в автоматизованому режимі протягом 

усього життєвого циклу. 

3. Культурологічний, який полягає у формуванні нового мислення у співробітників 

організації щодо забезпечення безпеки за допомогою процесу DevSecOps, і що дозволяє 

співробітникам бути сумісно відповідальними за результати трансформації цільової діяльності 

організації. 

На підставі вище наведеного змісту комплексної гібридної безпеки хмарних рішень 

можливо сформувати порядок захисту інформації у хмарному середовищі з наступними 

кроками: створення комплексної системи захисту інформації у хмарній ІТС (далі – КСЗІ 

хмарної ІТС) із хмарними послугами; здійснення розподілу відповідальностей між 

учасниками інформаційних відносин; підтвердження відповідності системи захисту 

інформації вимогам законодавства. 

Багаторівневість і багатошаровість архітектури хмарної ІТС, в якій враховуються 

підходи захисту, що описані в ISO/IEC 17789: 2014 Information technology.Cloud computing 
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Reference architecture та NIST SP 500-292 The NIST Definition of Cloud Computing [11], будуть 

безпосередньо впливати на склад КСЗІ, як наведено на рис. 7, зі змістом управління заходами 

захисту (табл. 1). 
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Рис. 7. Склад системи захисту інформації хмарної ІТС за рівнями управління елементами безпеки 

 

Рекомендації щодо створення державної хмарної ІТС доцільно розглядати у прив’язці 

до PDCA-циклу – підходу, який став відомим як «цикл Демінга» (Plan, Do, Check, Action – 

«план, здійснення, перевірка, дія»), і які містяться в рамковому документі побудови безпеки 

для урядових хмар – Security Framework for Governmental Clouds (далі – SFGC), що 

розробила Європейська агенція мереж та інформаційної безпеки (ENISA) [12; 13]. ENISA 

провела аналіз стану розгорнутих урядових хмар у звіті 2013 р., в якому навела приклади 

підходів, які базувалися на вже розгорнутих на той момент урядових хмарних моделях таких 

національних рівнів, як: Естонії, Греції, Іспанії та Великої Британії. Документ є свого роду 

посібником щодо здійснення кроків, які повинна вжити державна адміністрація для 

розгортання хмарних обчислень. 
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Дані 
Захист від несанкціонованого доступу, контроль 

цілісності, криптографічний захист, захист від витоків 

Безпека як послуга 

Identity and Access Management. Data Leakage 

Prevention, Web Security, Email Security, Security 

Assessments, Intrusion Management, Encryption, BCDR, 

Network Security, Security Information and Event 

Management 

Рівень 

віртуалізації 

та оркестрації 

Середовище 

віртуалізації 

Захист від несанкціонованого доступу, контроль 

цілісності, резервне копіювання, антивірусний захист, 

міжмережеві екрани, системи виявлення та 



Вісник ВІТІ. Комунікаційні та інформаційні системи.  Випуск № 2 – 2021 

═══════════════════════════════════════════════════════ 

92 

запобігання вторгнень 

Рівень 

апаратного 

забезпечення 

Периметр мережі 

Захист від DDoS-атак, міжмережеве екранування, 

виявлення і запобігання вторгнень, потоковий 

антивірус, захист даних від витоків (DLP), фільтрація 

web-трафіку і захист web-додатків, захист каналів 

передачі даних 

Фізичний периметр 
Контроль і управління доступом фізичних осіб, 

відеоспостереження, охоронна сигналізація 

Безпека середовища 

функціонування 

Пожежна сигналізація, автоматика будівлі, моніторинг 

ресурсів, кабельна система, електропостачання, 

охолодження, освітлення, зв’язок 

Безпека 

ІТ-інфраструктури 

Висока доступність, безперервність функціонування, 

резервне копіювання і відновлення, довірені 

обчислення (RoT, TPM, TXT) 

 

З врахуванням зазначеного, пропонується комплексний підхід до проєктування, 

введення в дію та експлуатації хмарних ІТС, що враховує вимоги ГОСТ 34.601-90 та 

рекомендації міжнародних організацій, включає етапи і стадії, що наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Етапи та стадії створення хмарної ІТС 
Етапи та стадії створення хмарної ІТС 

DevSecOps (Розробка, 

безпека, експлуатація) 

Моніторинг та аналітика 

безпеки 

ГОСТ 34.601-90 

SFGC 

«цикл 

Демінга» 

Зміст 

Plan and Design 

(План і дизайн) 

Стадії 1–6, етапи: 

формування вимог, розробка технічного завдання, 

технічного проєкту і робочої документації 

PLAN Проєктування 

Code and Build 

(Кодування та збірка) 

Deploy and Enforce 

(Розгортання та застосування) 

Стадія 7, етапи: 

розробка організаційно-розпорядчої документації, 

впровадження технічних засобів, програмного 

забезпечення і засобів захисту інформації, 

дослідна експлуатація, приймальні випробування, 

атестація і введення в дію 

DO Введення в дію 

Monitor and Respond 

(Контроль та реакція) 

Стадія 8, етапи: 

супровід і технічна підтримка, реєстрація, 

моніторинг та аналіз подій, аудит подій 

CHECK Супровід 

Remediate and Recover 

(Виправлення та відновлення) 

Стадія 8, етапи:  

післягарантійне обслуговування; управління 

змінами, виведення з експлуатації 

ACT Модернізація 

 

Даний підхід, з огляду на схожість законодавства, застосовувався в таких країнах як: 

Республіка Білорусь, Російська Федерація і Казахстан [3]. Для державних органів [14] 

найдоцільнішим є перехід на гібридний тип розгортання хмарних архітектур, який дозволяє 

здійснювати контроль найбільш критичної частини інфраструктури шляхом організації 

гібридних хмарних середовищ на базі існуючих власних ЦОД з добиранням менш критичних 

ресурсів зі сторони провайдерів, діяльність яких дозволена в Україні із визначеним 

співвідношенням часток моделей обслуговування (Software as а service (SaaS), Infrastructure 

as a Service (IaaS), Platform as a service (PaaS)), виходячи із реально розрахованих потреб 

кожного державного суб’єкта-учасника хмарних взаємовідносин та відповідальності. 

Українські хмарні оператори. Компанія GigaCloud [16] у 2018 році отримала атестат 

відповідності КСЗІ на власні майданчики GigaCenter та BeMobile, у 2016 році – сертифікат 

інформаційної безпеки міжнародного рівня ISO 27001. Це дало оператору можливість 

будувати розподілені, повноцінні та відмовостійкі хмарні рішення, рівень безпеки яких 

відповідає вимогам державного регулятора щодо захисту інформації. Будь-яка IT-

інфраструктура користувача розміщується на атестованій хмарній платформі E-Cloud, а 

користувачу залишається лише пройти атестацію на його програмне забезпечення та 
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адміністрування. Віртуальний дата-центр (або IaaS – Infrastructure as a Service) для 

корпоративних клієнтів побудований на базі платформи VMware – компанії-лідера у сфері 

віртуалізації та хмарних технологій. 

Можливості хмарної інфраструктури E-Cloud з КСЗІ наведені у [16]. В ній реалізовані: 

контроль безпеки ЦОДів, де функціонує хмара GigaCloud; контроль безпеки віртуальної 

інфраструктури (захист віртуальних серверів); резервне копіювання віртуальних машин 

(Veeam Backup). Клієнту залишається створити КСЗІ з елементами адміністрування 

операційної системи на віртуальній машині; адміністрування баз даних; адміністрування 

прикладного ПЗ; налаштування фізичних робочих місць; каналів передачі інформації з 

фізичного робочого місця до ЦОД. 

Щодо готовності надання хмарних послуг державному замовнику, мова може вестись 

не тільки про регуляторну підтвердженість надійності і захищеності, але й про вимогу 

фізичного розміщення даних замовника на його контрольованій території. 

Відпрацювання такого запиту ринку вже здійснили глобальні хмарні провайдери у 

реалізації концепції Tru Private Cloud, так названій «хмара на виніс». Для Microsoft – це 

продукт Azure Stack, для AWS – Outposts, для Google Cloud – Anthos, з вітчизняних рішень 

доступний продукт Hosted Private Infrastructure компанії De Novo [17]. 

Висновки. Збереження даних та захист процесів в гібридному мультихмарному 

середовищі, де приватна хмара поєднується з публічними хмарами від різних провайдерів, 

вимагає певного переосмислення інформаційної безпеки, що впливає на формування нових 

підходів швидкісного впровадження інноваційних технологій і є не простим завданням. 

Підходи до захисту інформації в хмарних ІТС полягають у створені комплексної гібридної 

безпеки хмарних рішень і включають цільовий, технічний та культурологічний елементи. 

Досвід впровадження в державні сектори різних країн «хмарних технологій» дає змогу 

зробити висновок про актуальність і очікувану ефективність їхнього застосування в 

інформаційних інфраструктурах держави. На сьогодні, вітчизняні провайдери хмарних 

сервісів спроможні створювати інфраструктури для організацій-користувачів державного 

сектору із забезпеченням захисту відкритої та конфіденційної інформації. 
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УДК 330.246.8 канд. пед. наук, доцент Сотниченко В. М. (ВІТІ) 

 Єсаулов М. Ю. (ВІТІ) 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО ЦИФРОВОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

 
Розглядаються питання цифровізації українського суспільства через призму завдань євроінтеграції. 

Наводяться дані щодо ролі і значення телекомунікаційної галузі України в контексті економічного розвитку 

держави. Розкрито окремі рекомендації Європейського Союзу щодо приєднання до європейської цифрової 

економіки. Висвітлено основні завдання українського суспільства і держави у зв’язку із прийняттям Верховною 

Радою України Закону «Про електронні довірчі послуги». 

Ключові слова: євроінтеграція, цифрова економіка, телекомунікація, ідентифікація, автентифікація, 

цифровий підпис, електронні довірчі послуги. 

Сотниченко В. М, Есаулов М. Ю. Организационно-правовой аспект перехода к цифровому обществу. 

Рассматриваются вопросы цифровизации украинского общества через призму задач евроинтеграции. 

Приводятся данные о роли и значении телекоммуникационной отрасли Украины в контексте экономического 

развития государства. Раскрыты отдельные рекомендации Европейского Союза относительно присоединения 

к европейской цифровой экономике. Освещены основные задачи украинского общества и государства в связи с 

принятием Верховной Радой Украины Закона «Об электронных доверительных услугах». 

Ключевые слова: евроинтеграция, цифровая экономика, телекоммуникация, идентификация, 

аутентификация, цифровая подпись, электронные доверительные услуги 

V. Sotnichenko, M. Yesaulov. Organizational and legal aspect of the transition to a digital society. 

The article deals with the issues of digitalization of Ukrainian society through the prism of the objectives of 

European integration. Provides information about the role and importance of telecommunication industry in Ukraine in 

the context of economic development of the state. Revealed some of the recommendations of the European Union 

concerning accession to the European digital economy. The basic tasks of the Ukrainian society and the state in 

connection with the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine Law «On electronic trust services». 

Key words: integration, digital economy, telecommunications, identification, authentication, digital signature, e-

trust services. 
 

Актуальність 

Протягом останніх років актуалізувалося питання щодо необхідності реформування 

телекомунікаційної галузі. Особливої гостроти воно набуло після підписання Україною 

Угоди про євроінтеграцію. Ключовим завданням реформи є максимальна адаптація галузі до 

європейських стандартів. Особливість завдання зумовлена тим, що активною стороною 

євроінтеграційних процесів в плані виконання вимог ЄС виступає Україна. Тобто, вихідним 

постулатом тут є твердження про те, що саме Україні треба підтягнутися до 

загальноєвропейського організаційного і технологічного рівнів надання електронних послуг. 

Безперечно, якщо країна в сфері міжнародного співробітництва бере на себе 

зобов’язання, вона повинна їх виконувати або відмовитися від їх виконання відповідно до 

норм міжнародного права. Кращим варіантом міжнародного співробітництва, у даному 

випадку, в сфері телекомунікацій було б паритетне співробітництво, а не слухняне 

виконання Україною вимог Євросоюзу. Такий формат співпраці України з ЄС міг би стати 

найбільш оптимальним і адекватним, якщо врахувати її потенціал і місце на ринку 

інформаційно-комунікаційних послуг. Але в плані вирішення цього завдання на шляху 

євроінтеграції є прояви нерівномірного розвитку телекомунікаційної галузі України за 

такими напрямами, як експорт-імпорт, спільна підприємницька діяльність, прямі інвестиції. 

Постановка завдання. Завданням статті є актуалізація окремих завдань, які належить 

вирішити українському суспільству і державі на шляху до цифрової економіки. Закон 

України «Про електронні довірчі послуги» набув чинності у 2018 році і цей крок повинен 

бути надзвичайно динамічним і напруженим, щоб успішно вирішити ключове питання 

євроінтеграції: електронна ідентифікація і автентифікація, цифровий підпис і часова 

позначка, цифрова печатка, подолання паперової тяганини – нова термінологія оновленого 

суспільства. Інформаційно-телекомунікаційні технології виходять на основні позиції у 

розвитку цифрової економіки. За цей рік Україна повинна радикально змінитися. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
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Аналіз проблем європейської і світової інтеграції України в загальному і прикладному 

контексті робили багато авторів, як вітчизняних, так і закордонних. Серед яких такі як 

Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Гудзь О. Є., Ортинський В. Л., Сорокіна І. В., Зубко 

Т. Л., Стецюк П. А. Виноградова О.В., Сьомкіна Т. В., Онищенко В. П., Касич А. П. та багато 

інших. У більшості статей названих та інших авторів з цієї тематики наголос робився на 

особливостях вихідних позицій подальшого економічного розвитку України, які були 

сформовані ще на фундаментальних засадах радянської планової економіки [1, с. 3–18]. 

Заперечувати важко. Саме це зумовило формування такого підходу щодо відродження 

вітчизняної економіки, як відтворення європейської моделі [2, с. 38–58]. Завдання складне, 

але можливість для його успішного вирішення є очевидною, про що свідчать останні події, а 

саме прийняття Верховною Радою України Закону «Про електронні довірчі послуги» – 

реальний крок до цифрової економіки. За даними Держстату України і на підставі щорічних 

звітів Національної комісії з питань регулювання зв’язку та інформатизації [3–7] країна 

стабільно працює на міжнародному ринку електронних послуг з позитивним сальдо 

(офіційні дані наведено в таблиці нижче). 

Таблиця 1 

Обсяг ринку електронних послуг 

За 

підсумками 

року 

Обсяг експорту ІТ-послуг 

в млрд. дол. США  

Обсяг імпорту ІТ-послуг в 

млрд. дол. США 

Сальдо в млрд. 

дол. США 

2016 0,79 0,29 + 0,5 

2017 1,1 0,37 + 0,73 

2018 1,25 0,29 + 0,96 

2019 1,52 0,54 + 0,98 

2020 1,32 0,26 + 1,06 

 

Дані взято за п’ять останніх звітних років: починаючи з 2016 року позитивне сальдо 

демонструє стійку тенденцію до зростання. І навіть 2020 рік, антирекордний для галузі, не 

зіпсував загальної картини (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Обсяг ринку електронних послуг 

При цьому, основну частину експортних послуг складають комп’ютерні послуги, на 

другому місці – телекомунікаційні, на третьому – інформаційні послуги.  

Комп’ютерні послуги охоплюють сферу програмно-апаратного забезпечення та 

обробки даних. А якщо більш докладно розкрити зміст і характер цих послуг, то їх список 

виглядає більш ніж солідно. А саме – це: 

загальні програми підвищення продуктивності діяльності, комп’ютерні ігри та інші 

прикладні програми; 

0 
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послуги з оброблення даних з використанням програмного забезпечення клієнта або 

власного програмного забезпечення розробника, послуги з керування та пошуку, пов’язані з 

постійною експлуатацією комп’ютерної техніки, що належить третій стороні; 

послуги, пов’язані з роботою з базами даних; 

послуги з технічного консультування та впровадження апаратних і програмних засобів, 

у тому числі управління діяльністю з надання комп’ютерних послуг, що передана в 

субпідряд; 

установлення програмного й апаратного забезпечення, у тому числі монтаж 

універсальних ЕОМ і центральних обчислювальних блоків; 

послуги з відновлення даних, консультування і надання допомоги в питаннях, 

пов’язаних з використанням комп’ютерних ресурсів; 

аналіз, розробка і програмування готових до використання систем (включно розробка 

та проєктування вебсторінок) і технічні консультування з питань, пов’язаних з програмним 

навчанням; 

технічне обслуговування та інше допоміжне забезпечення систем, зокрема навчання 

персоналу в рамках технічного консультування; 

послуги з обробки даних і хостингу, такі як введення даних, обробка даних у режимі 

колективного використання комп’ютерного часу; 

послуги хостингу, вебсторінок (тобто надання вільного простору на серверах Інтернету 

для розміщення вебсторінок клієнтів); 

надання прикладних пакетів, хостинг прикладних програм клієнтів, керування роботою 

комп’ютерних центрів. 

Телекомунікаційні послуги забезпечують передачу звуку, зображень, даних або іншої 

інформації за допомогою телефону, телексу, телеграфу, радіо й телевізійного кабельного і 

трансляційного мовлення, супутникового зв’язку, електронної пошти, факсимільного зв’язку 

тощо, в тому числі обслуговування комерційних мереж, проведення телеконференцій та 

надання супутніх послуг. Сюди також належать послуги мобільного телефонного зв’язку, 

послуги магістральних мереж Інтернету, у тому числі забезпечення доступу до Інтернету. 

Щодо інформаційних послуг, то вони спрямовані на забезпечення засобів масової 

інформації зведенням новин, фотоматеріалами, тематичними статтями. До інформаційних 

послуг також відносяться консультаційні послуги з питань інформатизації. Вони пов’язані з 

розробками концепцій баз даних, зберіганням й поширенням даних на магнітних, оптичних і 

друкованих носіях. Це й портали пошуку вебсторінок, послуги з пошуку адрес в Інтернеті 

для клієнтів, які зробили запит за ключовими словами. Сюди також відносяться й послуги 

передплати на газети і журнали з використанням пошти, електронних каналів передачі 

інформації або інших засобів; інші послуги з надання електронного контенту; послуги 

бібліотек і архівів тощо. Згідно даних, наведених в «Дорожній карті стратегічного розвитку 

торгівлі 2017–2021», що була розроблена за технічної підтримки Міжнародного 

торговельного центру (МТЦ) на основі процедур та методології МТЦ у рамках програми 

«Стратегія розвитку торгівлі», на експорт послуг припадає близько 25% обсягу українського 

експорту [8]. При цьому спостерігається суттєве зростання обсягів послуг, пов’язаних з 

інформаційно-комунікаційними технологіями. В документі зазначається, що при 

зафіксованому в останні роки зменшенні загальної вартості експорту, обсяг експорту 

сучасних послуг розширився переважно завдяки стрімкому розвитку сектора ІКТ; обсяг 

експорту продукції цього сектору збільшився втричі у період між 2009–2010 і 2014–2015 

роками і значно перевищив 2 млрд. доларів США. І вже у звітному 2020 році вартість 

експорту електронних послуг склала 1,06 млрд. дол. США. Наведені вище показники 

розвитку вітчизняного ринку інформаційно-телекомунікаційних послуг є переконливим 

свідченням того, що експортний потенціал телекомунікаційної галузі України є стабільним і 

може виступати реальною основою для подальшого розгортання міжнародного 

співробітництва з країнами ЄС на ринку електронних послуг. Для цього ще необхідно 

посилити роботу у напрямі спільної підприємницької діяльності і прямого інвестування. Але, 
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на даному етапі поки ще основною формою організації роботи в цьому плані є узгодження, 

консультації, обговорення і не більше. Що стосується інвестування, то воно проявляється 

лише у формі «фінансової підтримки», і то з боку Європейського Союзу. Прикладом є проєкт 

Cyber Сrime@EAP III, спрямований на посилення державно-приватного співробітництва з 

питань кіберзлочинності в країнах Східного партнерства. Як видно, для телекомунікаційної 

галузі України невирішеними поки ще є питання реальної підприємницької співпраці з 

країнами ЄС та інвестування в спільні проекти.  Однак і цього ще недостатньо. Для того, щоб 

таке співробітництво було організовано і відбувалося в цивілізований спосіб, необхідна така 

система прав і правил для взаємодії учасників ринку ІКТ, яка б сприяла укріпленню довіри 

до електронних операцій. 

В Регламенті ЄС № 910/2014 окремо зазначено [9]: «Укріплення довіри до онлайн-

середовища є ключем до економічного і соціального розвитку. Недовіра через можливу 

правову невизначеність змушує споживачів, підприємства та органи державної влади 

вагатися у здійсненні угод у електронному вигляді та в прийнятті нових послуг». 

Реальним кроком у цьому напрямі стало прийняття Верховною Радою 5 жовтня 

2017 року Закону України «Про електронні довірчі послуги». Цей Закон спрямований на 

інтеграцію України в європейський та світовий електронний інформаційний простір, 

дозволить усунути перешкоди до спільної підприємницької діяльності без кордонів, до 

відкритих і прозорих інвестицій шляхом імплементації європейських норм. Це якраз ті 

завдання телекомунікаційної галузі України, успішне вирішення яких відкриє шлях до 

європейського цифрового суспільства. Для громадян України з прийняттям Закону 

відкриваються нові можливості: подання через Інтернет податкових декларацій, вступ до 

іноземного університету, відкриття власного бізнесу і реєстрація підприємства, дистанційне 

відкриття рахунку в банку, придбання товарів через мережу електронної комерції в будь-якій 

країни ЄС. Для підприємств також відкриваються нові можливості: проведення цифрових 

транзакцій по всьому ЄС, відкриття бізнесу у будь-якій державі ЄС, укладання угод, участь у 

тендерах (у тому числі й в міжнародних), перевірка дійсності платежів, отримання 

адміністративних послуг тощо. Особливо це зручно для малого і середнього бізнесу, активна 

комунікація якого легко може проходити через смартфон. Спрощується паперовий 

документообіг і необхідність додаткової сертифікації в ЄС. Запроваджується принципово 

новий інструментарій організації бізнесу, вирішення питань взаємодії громадян з органами 

державної влади та неурядовими організаціями. Це електронна ідентифікація (BankID, 

MobilD), електронний підпис, електронна печатка, позначка часу, електронна поштова 

рекомендована доставка, фейк-контроль електронних ресурсів. Надзвичайно важливим є 

питання ідентифікації та автентифікації суб’єктів-учасників ринку електронних послуг. Це 

питання ще не повною мірою вирішено на внутрішньому ринку ЄС і являє собою певну 

небезпеку для його гравців – громадян Євросоюзу. Як зазначено  в Регламенті ЄС № 

910/2014 [9]: «У більшості випадків громадяни не зможуть використати свою електронну 

ідентифікацію для автентифікації в іншій державі, оскільки національні електронні схеми 

ідентифікації в їх країнах не визнаються в інших державах. Цей електронний бар’єр не 

дозволяє постачальникам послуг користуватися всіма перевагами внутрішнього ринку». А з 

набуттям чинності Закону України «Про електронні довірчі послуги» в зону підвищеного 

ризику потраплять як окремі громадяни України, так і державні структури, підприємства і, 

особливо, підприємства телекомунікаційної галузі, оскільки саме вони є об’єктом 

підвищених вимог щодо забезпечення успішного входження України в зону європейського 

цифрового ринку. Важливим моментом у прийнятому Законі є те, що користувачі 

електронних довірчих послуг мають право обирати, хто буде надавати їм такі послуги. 

Критерієм вибору, в першу чергу, буде не лише якість самої послуги, а й надійність у 

зберіганні персональних даних користувача, неможливість доступу сторонніх осіб до його 

ключа. Ті, хто надає такі послуги, зобов’язані забезпечити захист персональних даних 

користувачів. 
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Іншим, не менш важливим моментом, є рівень гарантії надійності доступу до послуги в 

режимі онлайн. Рівні гарантії повинні характеризувати ступінь довіри до електронних 

засобів ідентифікації при встановленні особи користувача. За кожною послугою стоїть 

матеріально-ціннісний ресурс користувача. І задача надавача послуги в тому, аби 

забезпечити такий рівень обслуговування, щоб уникнути шахрайства. Отже, чим вище рівень 

гарантії, тим більше довіри до ринку електронних послуг і тим вище його продуктивність і 

рентабельність. 

Висновки з проведеного дослідження. Прийняття Верховною Радою України Закону 

«Про електронні довірчі послуги» є поворотним моментом у розбудові України як 

європейської держави на просторах цифрової економіки. Це є справжнім радикальним 

кроком на шляху прогресу. Але треба розуміти, що спектр і обсяг завдань, які належить 

вирішити, вимагатимуть надзвичайного напруження і концентрації політичного, 

економічного та наукового потенціалу суспільства. Серед головних завдань – це детальна 

імплементація практично всієї законодавчої бази. Закон «Про електронні довірчі послуги» 

тією чи іншою мірою торкається практично всіх сфер життєдіяльності людини, суспільства і 

держави. Відповідної правки й корегування потребуватиме більша частина законодавчої 

бази. Друге, не менш важливе завдання – це питання техніко-технологічного характеру: 

узгодження і адаптація технологій, програмно-апаратного забезпечення, систем управління 

базами даних та інші, пов’язані з цим, завдання процедурного характеру. Цей адаптаційний 

період несе в собі загрозу для економічної безпеки, в першу чергу, телекомунікаційних 

підприємств. Практикою вже доведено, що найбільш небезпечним в цьому плані є період 

модернізації, заміни обладнання, оновлення технологій. Науковці-дослідники всіх напрямів 

професійних інтересів мають можливість реалізувати себе максимально повно. 

Формуватимуться принципово нові моделі економічної, правової, організаційної, культурної, 

соціальної і політичної взаємодії: від окремої людини – через громадські утворення – до 

державних утворень. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Онищенко В. П. Соціальні передумови економічного розвитку 

України. / В.П. Онищенко // Економіка України. Всеукраїнський науковий журнал. 2019. – 

№ 9. – С. 3–18. 

2. Касич А. О. Модернизаційні процеси в Україні в контексті світового досвіду. / 

А. О. Касич // Економіка України. Всеукраїнський науковий журнал. 2018. - №9. – С. 38–58. 

3. Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації за 2012 рік. – 18 с. 

4. Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації за 2013 рік. – 75 с. 

5. Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації за 2014 рік. – 37 с. 

6. Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації за 2015 рік. – 44 с. 

7. Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації за 2016 рік. – 19 с. 

8. Експортна стратегія України. Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі 2017–

2021 рр. розроблено за технічної підтримки Міжнародного торговельного центру на основі 

процедур та методології МТЦ у рамках програми «Стратегія розвитку торгівлі». 

Координатор проекту «EXPORT PROMOTION OFFICE». – 2017. – Женева. – 135 с. 

9. Regulation (eu) no 910/2014 of the european Parliament and of the Council of 23 july 

2014. 
  



Вісник ВІТІ. Комунікаційні та інформаційні системи.  Випуск № 2 – 2021 

═══════════════════════════════════════════════════════ 

100 

УДК 621.391                                                                                                    Фесенко О.Д. (ВІТІ) 

канд. техн. наук, доцент  Бєляков Р.О. (ВІТІ) 

Гулій В.С. (ВІТІ) 

 

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗПЛАТФОРМНОЇ ІНЕРЦІАЛЬНОЇ 

НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ БПЛА НА ОСНОВІ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ 

АЛГОРИТМІВ 

 
Об’єктом дослідження є процес керування траєкторією безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в 

автономному режимі польоту на основі нейромережевих алгоритмів. Проведене дослідження базується на 

застосуванні чисельно-аналітичного підходу вибору сучасних технічних рішень побудови типових моделей 

безплатформних інерціальних навігаційних систем (БІНС) для мікро та малих БПЛА з подальшим 

підкріпленням припущень в середовищі імітаційного моделювання, що дозволило: по-перше зімітувати роботу 

системи управління БПЛА на базі МЕМС – технології (використання Мікроелектромеханічних систем) та 

мікрокомп’ютерів Arduino, та відслідкувати її роботу під час зникнення GPS сигналу; по – друге 

експериментально визначити характер впливу структури вибраної нейронної мережі на процес формування 

навігаційних даних. Таким чином, для оцінки ефективності запропонованих рішень із побудови БІНС було 

проведено порівняльний аналіз застосування двох алгоритмів ELM (Extreme Learning Machine) –  Kalman та 

WANN (Wavelet Artificial Neural Network) – RNN (Recurrent Neural Network) – Madgwick у вигляді двох 

експериментів. Метою експериментів було визначено: дослідження впливу кількості нейронів прихованого 

рівня нейронної мережі на точність апроксимації навігаційних даних; визначення швидкості процесу 

адаптивного навчання нейромережевих алгоритмів БІНС БПЛА. Результат експериментів показав, що 

застосування алгоритму на основі ELM – Kalman забезпечує кращу точність навчання нейромережі БІНС в 

порівнянні з алгоритмом WANN – RNN – Madgwick. Однак, необхідно зазначити, що точність навчання 

покращувалась із зростанням кількості нейронів в структурі прихованого рівня <500, що підвищує 

обчислювальну складність та збільшує час процесу навчання, що може ускладнити практичну реалізацію із 

використанням обладнання мікро та малих БПЛА.  

Фесенко А.Д., Беляков Р.О., Гулий В.С. Имитационное моделирование бесплатформной 

инерциальной навигационной системы БПЛА на основе нейросетевых алгоритмов. Объектом исследования 

является процесс управления траекторией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в автономном 

режиме полета на основе нейросетевых алгоритмов. Проведенное исследование базируется на применении 

численно-аналитического подхода выбора современных технических решений построения типовых моделей 

бесплатформных инерциальных навигационных систем (БИНС) для микро и малых БПЛА с последующим 

подкреплением предположений в среде имитационного моделирования, что позволило: во – первых 

сымитировать работу системы управления БПЛА на базе МЕМС–технологии (использование 

микроэлектромеханических систем) и микрокомпьютеров Arduino, и отследить ее работу во время 

исчезновения GPS сигнала; во–вторых, экспериментально определить характер воздействия структуры 

выбранной нейронной сети на процесс формирования навигационных данных. Таким образом, для оценки 

эффективности предложенных решений по построению БИНС был проведен сравнительный анализ 

применения двух алгоритмов ELM (Extreme Learning Machine) - Kalman и WANN (Wavelet Artificial Neural 

Network) - RNN (Recurrent Neural Network) – Madgwick в виде двух экспериментов. Целью экспериментов было 

определено: исследование влияния количества нейронов скрытого уровня нейронной сети на точность 

аппроксимации навигационных данных; определение скорости процесса адаптивного обучения нейросетевых 

алгоритмов БИНС БПЛА. Результат экспериментов показал, что применение алгоритма на основе ELM - 

Kalman обеспечивает лучшую точность обучения нейросети БИНС по сравнению с алгоритмом WANN - RNN – 

Madgwick. Однако, необходимо отметить, что точность обучения улучшалась с ростом количества нейронов 

в структуре скрытого уровня < 500, что повышает вычислительную сложность и увеличивает время 

процесса обучения, что может усложнить практическую реализацию с использованием оборудования микро и 

малых БПЛА. 

Fesenko O., R. Bieliakov, H., Guliy V.  Simulation modeling of free shipless inertial navigation system UAV 

based on neural network algorithms. The object of the article is the process of controlling the trajectory of unmanned 

aerial vehicles (UAVs) in autonomous flight mode based on neural network algorithms. The study is based on the 

application of numerical-analytical approach to the selection of modern technical solutions for building standard 

models of platformless inertial navigation systems (BINS) for micro and small UAVs with subsequent reinforcement of 

assumptions in the simulation environment, which allowed: MEMS–based technology (using microelectromechanical 

systems) and Arduino microcomputers, and monitor its operation during the disappearance of the GPS signal; 

secondly, to experimentally determine the nature of the influence of the structure of the selected neural network on the 

process of formation of navigation data. Thus, to evaluate the effectiveness of the proposed solutions for the 

construction of BINS, a comparative analysis of the application of two ELM (Extreme Learning Machine) algorithms - 

Kalman and WANN (Wavelet Artificial Neural Network –  RNN (Recurrent Neural Network) –  Madgwick in the form of 

two experiments. The purpose of the experiments was determined: the study of the influence of the number of neurons of 
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the latent level of the neural network on the accuracy of the approximation of navigation data; determination of the 

speed of the process of adaptive learning of neural network algorithms BINS UAV. The results of the experiments 

showed that the use of the algorithm based on ELM - Kalman provides better accuracy of learning the BINS neural 

network compared to the WANN - RNN - Madgwick algorithm. However, it should be noted that the accuracy of 

training improved with the number of neurons in the structure of the latent level <500, which increases computational 

complexity and increases the learning process, which may complicate practical implementation using micro - and small 

UAV equipment.  

 

Ключові слова: нейронна мережа, траєкторія польоту, точність навчання нейронної мережі, імітаційне 

моделювання, навігаційні дані.  

 

Вступ. У військовій сфері перевага надається мініатюрному класу безпілотних 

літальних апаратів у зв’язку із: високою мобільністю, дешевизною, легкістю маскування, 

високою маневреністю, водночас зростає необхідність розробок алгоритмів інтелектуальних 

систем супроводження БПЛА в автономному режимі польоту незалежно від глобальних 

систем позиціювання. Однак, при малих розмірах безпілотників виникають обмеження на 

застосування класичних платформних інерціальних навігаційних систем та відповідно 

зростає складність розробки і впровадження інтелектуальних систем керування траєкторією 

польоту БПЛА [1]. 

Відомо що визначення даних позиціювання мініатюрного типу БПЛА, як правило, 

відбувається на базі інтегрованої МЕМС безплатформної інерціальні навігаційні системи на 

базі мікрокомп’ютерів типу Arduino. Алгоритми функції керування маршрутом польоту під 

час зникнення сигналу глобальних супутникових систем описують із застосуванням методів 

нейромережевих алгоритмів [2] синтезованих, здебільшого, на базі алгоритмів фільтрації 

Калмана, використовуючи данні МЕМС-датчиків та модуля глобальної системи 

позиціювання (GPS) [3].  

Відомо, що інерціальні навігаційні системи на базі МЕМС–датчиків, мають високу 

чутливість, що призводить до виникнення похибок оцінки встановлення кутової швидкості, 

визначення курсу, яка становить ∆_ω∊ {0.66…1.16} °/с. [4, 5], відповідно без корегування 

GPS навігації, похибки МЕМС інерціальної навігаційної системи збільшуються із часом. 

В результаті раптового зникнення сигналів ГСП, інерціальна навігаційна система 

починає працювати у автономному режимі – тільки на основі показників МЕМС – датчиків 

(акселерометр, гіроскоп, магнітометр) [6], та відомо, що структура моделі похибок МЕМС – 

датчиків БІНС, через нестабільністьність окремих складових, особливо в період кореляції, 

близький до періоду зникнення сигналу ГСП (від 10 до 300 с), може стати критичною для 

коректного управління траєкторією польоту БПЛА [4, 5].  

Крім того, під час маневрування БПЛА в динамічному середовищі в автономному 

режимі польоту до навігаційної системи МЕМС на базі нейромережевих алгоритмів  

пред'являються вимоги: 

похибка відхилення від цільової траєкторії  Т(∆_ωБПЛА)≤ {0.012…0.18} °/с [6,8,9]; 

період навчання нейромережі t_(lerning rate)≤{20…100}с., обумовлено обмеженням 

фізичним сховищем пам’яті мікроконтролера Arduino Nano та встановленням необхідного 

довірчого інтервалу репрезентативності навчальної вибірки еталонних навігаційних 

параметрів [7,8]; 

швидкість адаптивного навчання нейромережі t_(adaptive learning rate ) ≤{ 0.034…0.05} 

с, тобто процес донавчання нейромережі в реальному часі. 

Не виконання вище зазначених вимог може призвести до відхилення від цільової 

траєкторії до 400 метрів на 1 кілометр польоту, показано в роботі [10]. 

Аналіз наукових праць предметної області. В науковому дослідженні [11] показано 

ефективний метод компенсації похибок МЕМС інерціальної навігаційної системи на основі 

рекурентної нейронної мережі LSTM – RNN. Однак було встановлено, що під час польоту 

БПЛА структура нейромережі ускладнюється, що накладає додаткове обчислювальне 

навантаження на мікрокомп’ютер навігаційної системи. 
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В роботі [12] представлено метод інерціальної навігації на основі модифікованого 

фільтра Калмана в поєднанні с алгоритмом оберненого поширення помилки нейромережі, 

для мінімізації обчислювального навантаження.  

Запропонований вдосконалений фільтр Калмана на основі нейронних мереж показав 

кращі результати під час процесу обчислення оцінки навігаційних параметрів (початковий 

кут зсуву), однак модель не враховує залежність похибок БІНС на т-1 кроці, коли діючі 

шумові характеристики відносно попередніх невизначені.  

Автори статті [13] запропонували вдосконалений метод фільтрації Калмана за 

допомогою нейронної мережі з радіальною базовою функцією для зменшення впливу 

динамічного середовища на визначення траєкторії БПЛА після втрати сигналу GPS. 

Результат показав, що за допомогою запропонованого методу вдалося досягти зменшення 

впливу динамічних варіацій шумових характеристик БІНС БПЛА після втрати GPS сигналу, 

але це призводить до зростання обчислювальної складності відносно часу роботи, і може 

бути використане за відсутності обмежень на масо-габаритні показники навігаційного 

обладнання БПЛА. 

В роботі [14] запропонований метод фільтрації вибірки вихідних даних гіроскопа на 

основі генетичного нейромережевого алгоритму пошуку нейронної архітектури NAS – RNN. 

Результат показав, що при застосуванні алгоритму NAS – RNN стандартне відхилення 

показників МЕМС – гіроскопу зменшилося в порівнянні з відхиленням при LSTM – RNN, 

але використання алгоритму NAS – RNN призводить до збільшення часу необхідного на 

пошук та навчання адаптивної моделі нейромережевої структури навігаційної системи.  

На сьогодні, в галузі машинного навчання все більше зростає популярність алгоритмів 

автоматичного пошуку моделі нейромережевих структур, що дозволяє максимально точно 

підібрати модель нейромережі для вирішення цільової задачі враховуючи обмеження. 

Один із відомих методів автоматизованого машинного навчання є алгоритм 

агностичної мережі підбору нейронної архітектури WANN [15], на відміну від традиційних 

алгоритмів WANN замість підлаштування вагових коефіцієнтів, використовує варіаційний 

процес на основі генетичного методу підбору архітектури нейромереж з загальним ваговим 

коефіцієнтом, що скорочує час на адаптацію вибраної архітектури нейронної мережі для 

вирішення цільової задачі.  

В роботі [7] алгоритм WANN вперше був застосований для вирішення задач 

автономної навігації БПЛА, а саме процесу компенсацій похибок гіроскопу кутового 

прискорення інерціальної навігаційної системи МЕМС. Експериментальний аналіз трьох 

алгоритмів штучних нейронних мереж пошуку нейронної архітектури Neural Architecture 

Search recurrent neural network (NAS-RNN), коротко та довготривалої рекурентної мережі 

Long short-term memory recurrent neural network (LSTM-RNN) та агностичної мережі підбору 

архітектури Weight Agnostic Neural Networks (WANN) показали, що при застосуванні NAS-

RNN значення стандартного відхилення тривісних вимірювань гіроскопу зменшилися 

відповідно на 44.0%, 34.1% та 39.3%.   

Однак, для реалізації в реальному часі вище зазначених нейромережевих алгоритмів на 

базі технології МЕМС малогабаритних мікрокомп’ютерів Arduino, як правило, потребують 

процесу квантування нейромережі [16] (для зниження розмірності архітектури нейромережі), 

але точність таких нейромереж знижується на 20 – 30%.  

На сьогодні для розробки інтелектуальних систем навігації переважно застосовують 

динамічні нейронні мережі [17], які дозволяють уникнути процесу квантування без втрати 

точності нейромережевої моделі. Тому, пропонується розглянути альтернативні  алгоритми 

на основі екстремального машинного навчання ELM, які були представлені в [18, 19].  

Таким чином, метою статті є експеримент застосування нейромережевих алгоритмів у 

якості систем керування траєкторією БПЛА в автономному режимі польоту, суть якого 

полягає в процесі зменшення відхилення від цільової траєкторії БПЛА в умовах раптового 

зникнення сигналів GPS.  
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Стаття складається з трьох розділів в яких розкривається аналіз основних алгоритмів 

адаптації (RLS, LMS), та представлено концептуальне завдання застосування лінійного 

нейронного регулятора для фільтрації сигналів в адаптивних антенних решітках. 

Виклад основного матеріалу 

В загальному вигляді, модель траєкторії БПЛА будується на основі даних навігаційної 

системи глобальної системи позиціювання GPS та процесів роботи МЕМС інерціальної 

системи навігації вдосконаленого фільтру Маджвіка, яка в сутності представляє собою 18-

мірний вектор стану, що показано в рівнянні: 

  ,     ,,,,,,,,,,,,

T

zyxzyxzyxhlUNEUNE magPVP    

де          вектор похибки орієнтації відносно платформи БПЛА, який представляє собою 

проекцію обертання Землі на осі (east-north-up),             похибки даних швидкості БПЛА 

відносно локальної системи координат БПЛА,          похибка довготи, широти та висоти, 

          похибки постійного відхилення гіроскопа в системі координат відносно МЕМС 

датчиків,         –похибки постійного зміщення акселерометра   Е        похибки 

магнітометра (феромагнітний вплив) відносно визначення магнітної півночі, індекс Е – 

еталонна модель магнітного поля.  

В момент раптового зникнення сигналу глобальної системи позиціювання для 

визначення оцінки позиціювання безпілотного літального апарату, тобто (швидкість і 

положення БПЛА), застосовується алгоритм нейронної мережі для заміни сигналу GPS для 

прогнозування позиції БПЛА в просторі. 

Експериментальне дослідження процесів керування траєкторією БПЛА під час 

зникнення сигналів GPS представлено у двох експериментах. 

Експерименти проводились в програмному середовищі Simulink Matlab (версія 2020.b) 

та мови програмування Python з використанням  бібліотек Google Tensor Flow (версія 2.1.0) з 

відкритим кодом, для глибокого навчання використовуючи реальний набір даних датчиків 

БІНС. Експериментальна платформа зібрана на основі макетної плати ProsKit Bx-4123. 

В середовищі Matlab побудована модель процесу зникнення сигналу глобальних систем 

позиціювання на протязі 300 секунд польоту БПЛА (рис. 1).   

 
 

Рис. 1. Імітаційна модель обробки навігаційних параметрів Simulink Matlab 

 

Враховуючи вихідні дані, обмеження та допущення здійснюється оцінка позиціювання 

безпілотного літального апарату (швидкість і положення БПЛА) з використанням алгоритму 

ELM – Kalman [19] та WANN –RNN Madgwick [16]. 

Вхідні дані:  

Q={ )(3),(2),(1
,,,,,, PqVqq
hlUNEUNE   } – вектор еталонних параметрів позиціювання 

БПЛА. 
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Вихідні дані: 

T={ )(3),(2),(1 1,,1,,1,,   thltUNEtUNE PqVqq
 } – цільові вихідні параметри 

прогнозування траєкторії БПЛА в автономному режимі польоту під час зникнення сигналу 

GPS. 

Обмеження:  

Т   БПЛА               °
 

с
   відхилення від цільової траєкторії БПЛА в 

автономному режимі польоту [4-6]   

період навчання нейромережі -                    100}с  

швидкість адаптивного навчання нейромережі                              0.034…0.05}с. 

Цільова функція:   Т   БПЛА                                    

Допущення: Швидкість польоту БПЛА є сталою. 

Під час експерименту для забезпечення коректного зняття вимірів гіроскопа 

(прискорення, кутової швидкості) використовується датчик інерціальної навігаційної 

системи MEMS MPU-9250. Далі, сигнал отриманий на вході датчика демодулюється та 

проходить через 16-бітний АЦП. Швидкість АЦП (Sample Rate) може програмно 

варіюватися від 3.9 до 8000 вибірок в секунду (Samples per second, SPS). 

На наступному етапі відбувається процес компенсації впливу вібрації чутливих 

елементів датчика в діапазоні (20-25 Гц) за допомогою вбудованого фільтра низьких частот 

та зчитування даних на мікрокомп’ютерну платформу Arduino Nano. 

Процес розрахунку орієнтації БПЛА в автономному режимі польоту, відбувається за 

рахунок обробки даних прискорення та даних магнітного поля.  

Відомо, що основним датчиком, який впливає на визначення кута курсу БПЛА в 

режимі повного автономного польоту без урахування сигналу GPS це показники 

магнітометра, тобто дані курсу (визначення направлення магнітної півночі), тому для 

коректності було імітовано ефект феромагнітного збурення, за допомогою магніту який 

поступово наближався до датчика магнітометра, цю дію повторювали тричі.  

Перші два рази застосовували магнітний вплив тільки на 2-3 секунди, тоді як в третій 

раз вплив було здійснено статично (до кінця експерименту), в результаті значення 

відрізнялось від норми опорного вектора магнітного поля (≈0,55 Гауса). 

Результати дослідження 

Експеримент 1. Мета експерименту - визначення впливу кількості нейронів 

прихованого рівня нейронної мережі на точність апроксимації навігаційних даних.  

На графіку (рис. 2) порівнюється результат роботи алгоритмів БІНС, використовується 

популярна метрика похибок Root Mean Square Error (RMSE) для вимірювання різниці між 

значеннями прогнозування моделі і еталонної моделі (із опорними навігаційними 

параметрами отриманими із GPS).  

А саме, було здійснено оцінку точності визначення навігаційних параметрів БІНС на 

основі нейромережевих алгоритмів. Таким чином, результат імітації параметрів сигналу 

GPS: 

ELM – Kalman блакитною лінією (результат 500 нейронів - точність відсотковому 

співвідношенні до моделі із опорним сигналом GPS (RMSE) – 93.2%); 

WANN –RNN Madgwick зеленою лінією (результат 500 нейронів - RMSE – 81.3%). 
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Рис. 2. Графік оцінки точності RMSE навігаційних параметрів БІНС на основі 

нейромережевих алгоритмів із різною кількістю нейронів Hidden nodes (neurons) 

прихованого рівня 

 

Експеримент 2. Мета експерименту – визначення швидкості процесу адаптивного 

навчання нейромережевих алгоритмів  БІНС БПЛА. 

Експеримент полягав в тому, що при тестуванні навченої нейромережі на її вхід 

подавалися тестові вектори, відмінні від використаних в навчальній послідовності.  

В результаті експерименту встановлено (рис. 3): 

 
Рис. 3. Графік точності (Accuracy/с) адаптивного навчання БІНС в залежності від  

кількості нейронів (nodes) та типу нейромережевого алгоритму 

 

БІНС на основі нейронної мережі ELM – Kalman (швидкість навчання склала 0.8 /с, 

точність RMSE - 80.2%);  

БІНС на основі неромережевого алгоритму WANN –RNN Madgwick (швидкість 

навчання 0.81 /с, точність RMSE -65,4%).  

Результат експериментів показав, що застосування алгоритму на основі ELM – Kalman 

забезпечує кращу точність навчання нейромережі БІНС і є швидшою в порівнянні з 

алгоритмом WANN–RNN–Madgwick на 2,23 %.  

Однак необхідно зазначити, що точність навчання покращувалась із зростанням 

кількості нейронів в структурі прихованого рівня     , що підвищує складність 
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обчислювального навантаження та збільшується час процесу навчання, що може ускладнити 

практичну реалізацію із використанням обладнання мікро – та малих БПЛА. 

 

Висновки. Таким чином, у статті показано застосування нейромережевих алгоритмів 

у якості систем імітації параметрів опорних сигналів для керування траєкторією БПЛА в 

автономному режимі польоту. Основним завданням є зменшення відхилення від цільової 

траєкторії БПЛА в умовах раптового зникнення сигналів GPS. 

Проаналізовано тенденції розвитку науково-прикладних рішень застосування 

нейромережевих алгоритмів для систем керування траєкторією мікро – та малих БПЛА у 

складі безплатформних інерціальних навігаційних систем.  

Було здійснено імітаційне моделювання в середовищі Matlab на основі вихідних 

даних моделі траєкторії БПЛА (з урахуванням еталонних параметрів GPS) для дослідження 

процесу управління траєкторією БПЛА з використанням нейронних мереж в періоди 

зникнення GPS – сигналів.  

Експериментально встановлено, що застосування алгоритму на основі ELM – Kalman 

забезпечує кращу точність навчання нейромережі БІНС в порівнянні з алгоритмом WANN – 

RNN – Madgwick. 

Напрямком подальших досліджень слід вважати розробку методик роботи 

нейрорегулятора у розрізі впливу навмисних електромагнітних впливів. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Fendy Santoso, Matt Garratt, Anavatti, S.G. (2018). State-of-the-art intelligent flight 

control systems in unmanned aerial vehicles. IEEE Transactions on Automation Science and 

Engineering, Volume: 15, Issue: 2, April 2018, 613-627. 

https://doi.org/10.1109/TASE.2017.2651109. 

2. Yimin Zhou, Jiao Wan, Zhifei Li, Zhibin Song.(2017). GPS/INS integrated navigation 

with BP neural network and Kalman filter. 2017 IEEE International Conference on Robotics and 

Biomimetics (ROBIO), Date Added to IEEE Xplore: 26 March 2018. 

https://doi.org/10.1109/ROBIO.2017.8324798. 

3. C. Sun, W. He, W. Ge, and C. Chang. (2017). Adaptive neural network control of biped 

robots. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, Volume: 47, Issue: 2, 2017, 

315–326. https://doi.org/10.1109/TSMC.2016.2557223.  

4. Веремеенко, К. К., Красильщиков, М. Н., Сыпало К. А. (2008). Управление и 

наведение беспилотных маневренных летательных аппаратов на основе современных 

информационных технологий. Москва. Физматлит. 

5. Ding, S., Ma, G., Shi, Z. (2014). A rough RBF neural network based on weighted 

regularized extreme learning machine. Neural processing letters, vol. 40, no. 3, 245–260.View at: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11063-013-9326-5. 

6. Xiaoji Niu, Sameh Nassar, Naser El-Sheimy. (2007). An accurate land-vehicle MEMS 

IMU/GPS navigation system using 3D auxiliary velocity updates. Navigation, 54(3): September 

2007, 177-188. https://doi.org/10.1002/j.2161-4296.2007.tb00403.x. 

7. Фесенко, О. Д., Бєляков, Р. О., Радзівілов, Г. Д., Гулій, В. С. (2020). 

Експериментальний аналіз застосування нейронних мереж для керування траекторією 

польоту БПЛА. Збірник наукових праць ВІТІ № 1 – 2020. Дата доступу 02.02.2021. 

http://www.viti.edu.ua/files/zbk/2020/11_1_2020.pdf. 

8. Тихонов, В. А. (2004). Нейросетевая модель алгоритма бесплатформенной 

инерциальной навигационной систем. Мат. 3 Межд. симп. Аэрокосмические приборные 

технологии, 2–4 июня 2004. 47–50. 

9. Fakharian, A., Gustafsson, T., Mehrfam, M. (2011). Adaptive kalman filtering based 

navigation: an IMU/GPS integration approach. IEEE conference on networking, sensing and control 

2011, 181-185. 



Вісник ВІТІ. Комунікаційні та інформаційні системи.  Випуск № 2 – 2021 

═══════════════════════════════════════════════════════ 

107 

10. Jiang, S. Chen, Y. Chen et al. (2018). A MEMS IMU de-noising method using long 

short term memory recurrent neural networks (LSTM-RNN). Sensors, vol. 18, no. 10, 3470, 

2018.View 02.02.2021. https://www.mdpi.com/1424-8220/18/10/3470. 

11. Gross, J., Gu, Y., Gururajan, S., et al. (2013). A comparison of extended kalman 

filter, sigma-point kalman filter, and particle filter in GPS/INS sensor fusion. AIAA Guidance, 

Navigation, & Control Conference. View at: https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/6.2010-8332. 

12. Tianjun Liu, Xinglong Tan, Jian Wang, Yipeng Ning. (2018). An optimal radial basis 

function neural network enhanced adaptive robust Kalman filter for GNSS/INS integrated systems 

in complex urban areas. Sensors 2018, 18(9), 3091. https://doi.org/10.3390/s18093091. 

13. Elsken Thomas, Metzen Jan Hendrik, Hutter Frank (2019). Neural architecture 

search: A Survey. Journal of Machine Learning Research. 20 (55), 1–21. View at: 

https://www.jmlr.org/papers/volume20/18-598/18-598.pdf. 

14. Adam Gaier, David Ha. (2019). Weight agnostic neural networks. Submitted on 11 

Jun 2019 (v1), last revised 5 Sep 2019 (this version, v2). View at: https://arxiv.org/abs/1906.04358. 

15. Itay Hubara, Matthieu Courbariaux, Daniel Soudry, Ran El-Yaniv, Yoshua Bengio. 

(2018). Quantized neural networks: training neural networks with low precision weights and 

activations. Journal of Machine Learning Research 18, 1-30. View at: 

https://jmlr.org/papers/v18/16-456.html. 

 

 

 

 

  

https://jmlr.org/papers/v18/16-456.html


Вісник ВІТІ. Комунікаційні та інформаційні системи.  Випуск № 2 – 2021 

═══════════════════════════════════════════════════════ 

108 

УДК 621.391:004.89      канд. техн. наук Шаповал В. В. (ВІТІ) 

канд. техн. наук Радзивілов Г. Д. (ВІТІ) 

Османов Р. Н. (ВІТІ) 

Сердюк П. Є. (ВІТІ) 

 
РОЛЬ І МІСЦЕ СУЧАСНИХ БРОНЕАВТОМОБІЛІВ 

В УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ 

 
Шаповал В.В., Радзивілов Г.Д., Османов Р.Н., Сердюк П.Є. Роль і місце сучасних бронеавтомобілів в 

українських військових формуваннях. 
У статті обгрунтовано, що для ефективної боротьби з нерегулярними військовими формуваннями і 

терористичними угрупуваннями доцільно застосовувати нові зразки бойових броньованих машин – броньовані 

автомобілі. Наведено показники ефективності застосування броньованих автомобілів, викладені погляди на 

їхнє використання у складі підрозділів та частин сухопутних військ. 

Ключові слова:  сухопутні війська, бойові дії,  військові формування, озброєння,  броньовані автомобілі.  

 Шаповал В.В., Радзивилов Г.Д., Османов Р.Н., Сердюк П.Е. Роль и место современных 

бронеавтомобилей в украинских военных формированиях. 

 В статье обосновано, что для эффективной борьбы с нерегулярными военными формированиями и 

террористическими группировками целесообразно использовать новые образцы боевых бронированных машин 

– бронированные автомобили. Приведены показатели эффективности применения бронированных 

автомобилей, изложены взгляды на их использование в составе подразделений и частей сухопутных войск. 

 Ключевые слова:  сухопутные войска, боевые действия, военные формирования, вооружение, 

бронированные автомобили. 

 Shapoval V.V., Radzivilov G.D., Osmanov R.N., Serdyuk P.E. The role and place of modern armored 

vehicles in Ukrainian military formations. 

 The article substantiates that in order to effectively combat irregular military formations and terrorist 

groups, it is advisable to use new models of armored combat vehicles - armored vehicles. Indicators of efficiency of 

application of armored cars are resulted, views on their use as a part of divisions and units of ground forces are stated. 

 Keywords: ground forces, combat operations, military formations, weapons, armored vehicles. 

Постановка завдання в загальному вигляді. Сухопутні війська у переважній більшості країн світу – це 

організована сукупність військових формувань з ієрархічною системою управління, великою кількістю 

особового складу і різнотипного озброєння. Як правило вони призначені для ведення широкомасштабних 

симетричних військових (бойових) дій, імовірність яких з кожним роком зменшується, асиметричних – 

збільшується. 

Аналіз останніх публікацій. На сьогоднішній день значна кількість публікацій 

присвячена дослідженню озброєння і військової техніки, яка використовується сухопутними 

військами збройних сил [1-3]. Аналіз показує, що основними їх зразками залишаються танки, 

бойові броньовані машини, самохідні та причіпні гармати й міномети, зенітно-ракетні 

комплекси тощо.  

Застосування на полі бою переліченого озброєння і техніки передбачає, як правило, 

функціонування дуже громіздкої та інертної системи і, як свідчить досвід останніх війн і 

збройних конфліктів, є не завжди легкокерованою та високоефективною. Особливо це стає 

відчутним під час ведення асиметричних дій, коли різнорідним важким військовим 

формуванням протистоять напівпартизанські (терористичні) сили із специфічною 

високоманевреною тактикою дій.   

У цей період, зазвичай, протидіють не регулярні військові частини, озброєні важкою 

зброєю, а іррегулярні формування або простіше терористичні групи, на озброєнні яких 

знаходиться легка і важка стрілецька зброя з партизанським методом ведення боротьби, 

основою якого є засідки з широким застосуванням мін і фугасів.  

Відповідно до нових форм і методів ведення збройної боротьби на озброєнні 

сухопутних військ багатьох армій світу з’явився новий клас бойових машин – броньовані 

автомобілі. Провідними виробниками броньованих автомобілів є США, Велика Британія, 

Франція, Німеччина, Італія. Тому питання ролі і місця броньованих автомобілів у сучасних 

збройних конфліктах є актуальними. 

ТОВ «Конструкторсько-виробниче підприємство «Українська бронетехніка» – одне з 

провідних українських виробників броньованої техніки і озброєння. Продукція, що 
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виробляється підприємством, допущена до експлуатації та прийнята на озброєння Збройних 

Сил України. Серед продукції броньовані автомобілі «Ватра» і «Новатор», 82-мм міномет 

«УПІК-82», 60-мм міномет МП-60, завершує державні випробування 120-мм міномет. 

Компанія також виробляє боєприпаси: 60-мм, 82-мм і 120-мм мінометні міни. 

«Українська бронетехніка» виконує дослідницько-конструкторські роботи. Зокрема 

були розроблені складові елементи протикорабельного комплексу «Нептун» та РСЗВ 

«Вільха-М». А у рамках ДКР «Сайгак» підприємство готується представити на конкурс 

новий позашляховик, який має замінити в Збройних Силах України радянські УАЗи. 

За підсумками 2020 року через зменшення обсягів державного оборонного замовлення, 

інфляцію та знецінення національної валюти доходи підприємства впали на 89 %. А чистий 

прибуток підприємства, що залишився після операційних витрат і сплати податків 

перетворився з 11,5 млн. прибутку в 2019-му на 57,2 млн. грн. збитку на кінець  2020-го. 

Компанія «Українська бронетехніка» продемонструвала на виставці 

«Зброя і безпека – 2021» дві нові спеціалізовані версії свого броньованого автомобіля 

«Новатор». На базі бронеавтомобіля, який вже другий рік надходить до української армії, 

створили транспортну машину для ударного безпілотного авіакомплексу і машину вогневої 

підтримки з дистанційно керованим бойовим модулем, повідомляє Національний 

промисловий квартал. Бронеавтомобіль «Новатор» (експортна назва KAMRAT-M) обрали у 

якості транспортної платформи для дрона-камікадзе (2).  

RAM II – це високоточний ударний баражуючий безпілотний авіаційний комплекс 

(БпАК). Бойовий радіус дрона-камікадзе до 30 км, крейсерська швидкість 70 км/год. Бойова 

частина має вагу 3 кг, може бути трьох типів: осколкова, термобарична або кумулятивна. 

Запуск БПЛА здійснюється з катапульти. 

Поєднання «Новатора» і RAM II – пропозиція насамперед на експорт. Проте компанії-

розробники комплексу розраховують, що українські замовники теж зацікавляться новітньою 

зброєю. На рис.1 зображено спеціальний броньований автомобіль «Новатор». Адже вона є 

надзвичайно актуальною в умовах гібридної війни на Донбасі. Є очікування, що на відміну 

від 2020-го, цьогоріч Держава замовлятиме продукцію у українських підприємств.  

 
Рис.1 Спеціальний броньований автомобіль «Новатор» 

 

В «Українській бронетехніці» впевнені, що «Новатор» може стати тією універсальною 

платформою переднього краю, яка закриє всі потреби Збройних сил України. На його базі 

вже реалізовані проекти з бойовим модулем «Іва» та ПТРК «Стугна». Існують проекти 

машин з контрбатарейними радарами та розрахованих на боротьбу з безпілотниками. 

Тривають роботи по ДКР «Кларнет» (розробка мобільного протитанкового ракетного 

комплексу). «Новатори» з новим дистанційно керованим бойовим модулем і ударним 

безпілотником були показані в червні на виставці «Зброя і безпека-2021». 

https://www.ukrmilitary.com/2019/11/novator.html
https://1.bp.blogspot.com/-ySkN3hnZmo4/YMjwynpyN3I/AAAAAAAA91E/ny1XiCdLfB4OMm6hFZ6vdVPuogkOsx2LgCLcBGAsYHQ/s1600/5.jpg
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Довідково: Спеціальний броньований автомобіль «Новатор» побудований на шасі Ford-

550, яке спеціально допрацьовано, посилено і пристосоване до експлуатації в offroad (4). 

Корпус виготовлений зі шведської сталі Swebor Armor твердістю 560 HB, бронювання рівня 

ПЗСА-4. Потужність двигуна –  від 330 к.с., об’єм – 6,7 л, колісна формула 4×4, двигун Ford 

турбодизельний 6,7 л, трансмісія автоматична шестиступінчаста. Максимальна швидкість по 

шосе – 140 км/год. Машина важить 8,845 т, кліренс – 300 мм. Висота – 2,38 м, ширина – 2,35 

м, довжина – 6,4 м. Здатна долати водні перешкоди глибиною 0,75 м та підйом 60 %. Вперше 

представлена в 2017 році. На рис.2 зображено безпілотний літаючий апарат на базі 

спеціальниого броньованого автомобілю «Новатор». Машина відповідає тактико-технічним 

вимогам до ББКМ (ТБКМ) і поставляється до Міністерства оборони і Національної гвардії 

України. 

 

  
Рис.2 Безпілотний літаючий апарат на базі спеціальниого броньованого автомобілю «Новатор» 

 

Маневрені броньовані машини із ударними БПЛА – мейнстрім світового ринку 

озброєння. Такий продукт мав бути розроблений і презентований. Це найкраще рішення 

щодо базового автомобіля з точки зору мобільності й БПЛА, що має найкращі перспективи в 

цьому сегменті. 

Версія з дистанційним керованим бойовим модулем озброєна 12,7 мм кулеметом. 

Встановлюється модуль на «Новатор» без доопрацювання броньованого корпусу. Монтаж 

усіх комунікацій ДКБМ відбувається через штатний евакуаційний люк автомобіля. Оптико-

електронна система модуля дозволяє виявляти цілі на відстані 10 кілометрів. Керування 

модулем здійснюється з салону «Новатора» за допомогою «розумного дисплея» з сенсорним 

екраном. На рис.3 зображено безпілотний літаючий апарат на базі спеціальниого 

броньованого автомобілю «Новатор». Спеціальний броньований автомобіль «Новатор» на базі 

посиленого шасі Ford 550. 

 

 
Рис.3 Спеціальний броньований автомобіль «Новатор» на базі посиленого шасі Ford 550 

https://1.bp.blogspot.com/-Nnq_tj2PXpg/YMjwGGd814I/AAAAAAAA90k/VrfaCzF7ofQfmpylKWfIY8eWyE4pCZP6gCLcBGAsYHQ/s1600/4.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-nhLTKIFcKnE/XdKIlDsC_iI/AAAAAAAAvAE/dgonAsIC35MPQkkHb31pw5KVM-q53mzEQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_1378-2.png
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Бронемашина виготовлена на популярному шасі Ford 550, яке було спеціально 

посилене. Складові машини на 50 % українські, решта іноземні військового призначення. 

Споряджена маса автомобіля складає 6845 кг. Максимальна швидкість автомобіля по шосе 

140 км/год. Автомобіль виготовлений із високоякісної шведської сталі ARMOX різної 

твердості (до 560), в цілому машина відповідає класу бронювання ПЗСА-4. Двері обладнані 

підсиленими ригелями, замками підвищеної надійності, мають можливість відкривання 

ззовні у екстрених ситуаціях. Має спеціальне освітлення у салоні (білий, червоний, синій 

колір) та систему повного, часткового та нічного маскувального освітлення у темний час 

доби. В автомобілі встановлено камеру заднього виду із виводом на монітор, навігатор та 

телевізійний пристрій для виявлення та супроводження цілей, а також пересування у повній 

темряві. 

Автомобіль виготовлений із високоякісної шведської сталі ARMOX різної твердості (до 

560), в цілому машина відповідає класу бронювання ПЗСА-4. Двері обладнані підсиленими 

ригелями, замками підвищеної надійності, мають можливість відкривання ззовні у екстрених 

ситуаціях. У вантажному відсіку розміщено місце для сидіння та передбачено місце для 

фіксації санітарних нош. Три борти вантажного відсіку відкидаються, бокові легко 

знімаються для полегшення. 

Система «Run Flat» дозволяє продовжувати рух навіть при пошкодженні шини та втраті 

тиску по бездоріжжі до 50 км. Складається з трьох частин, які швидко монтуються без 

спеціального обладнання. Машина обладнана протиударною вологозахищеною електричною 

лебідкою із тяговим зусиллям 9 тонн. Оснащується металевим тросом довжиною 30 метрів. 

Науково-виробнича компанія «ВК Система» продемонструвала бронеавтомобіль 

ONCILLA, зображеного на Рис 4, 5. виготовлений в Києві, випробуваний в різноманітних 

умовах як влітку, так і взимку, має в активі проходження безперервних маршів у колонах на 

відстані до 1000 км, а також пересування місцевістю зі складним рельєфом в умовах 

бездоріжжя та осінньо-весняної непрохідності.  

 
Рис 4. Бронеавтомобіль ONCILLA модуль з встановленим 12,7 мм кулеметом НСВТ 

 

На машині встановлено дистанційно-керований бойовий модуль з встановленим 

12,7 мм кулеметом НСВТ, що призначений для боротьби з легкоброньованими цілями, 

стаціонарними вогневими точками, живою силою, а також для ураження низьковисотних та 

малошвидкісних повітряних цілей. Управління бойовим модулем здійснюється оператором 

зсередини бойової машини. Завдяки великій вантажності й універсальності БТР ONCILLA 

має значний потенціал для подальшої модернізації.  

Зокрема БТР ONCILLA можна використовувати як автомобіль РХБ розвідки, 

командирську машину управління, розвідувальний автомобіль або автомобіль патрулювання, 

самохідний протитанковий комплекс, медичний автомобіль, поліцейський автомобіль та інші 

спеціальні модифікації, що можуть знадобитись потенційному замовнику. 
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Компанія «Українська бронетехніка» продемонструвала на виставці  

«Зброя та безпека – 2021» дві нові спеціалізовані версії свого броньованого автомобіля 

«Новатор». На базі бронеавтомобіля, який вже другий рік надходить до української армії, 

створили транспортну машину для ударного безпілотного авіакомплексу та машину вогневої 

підтримки з дистанційно керованим бойовим модулем. 

Національний промисловий портал. Зокрема бронеавтомобіль «Новатор» (експортна 

назва KAMRAT-M) обрали у якості транспортної платформи для дрона-камікадзе RAM II.  

RAM II – це високоточний ударний баражуючий безпілотний авіаційний комплекс 

(БпАК). Бойовий радіус дрона-камікадзе до 30 км, крейсерська швидкість – 70 км/год. 

Бойова частина має вагу 3 кг та може бути трьох типів: осколкова, термобарична або 

кумулятивна. Запуск БПЛА здійснюється з катапульти.  

 «Маневрені броньовані машини із ударними БПЛА – мейнстрім світового ринку 

озброєння, тому такий продукт мав бути розроблений та презентований. Ми використали 

найкраще рішення щодо базового автомобіля із точки зору мобільності та БПЛА, а в 

перспективі UGV, що має найкращі перспективи в цьому сегменті», – розповів гендиректор 

«Української бронетехніки» Владислав Бельбас. 

Версія з дистанційним керованим бойовим модулем озброєна 12,7 мм кулеметом. 

Встановлюється модуль на «Новатор» без доопрацювання броньованого корпусу. Монтаж 

усіх комунікацій ДКБМ відбувається через штатний евакуаційний люк автомобіля. Оптико-

електронна система модуля дозволяє виявляти цілі на відстані 10 км. Керування модулем 

здійснюється з салону «Новатора» за допомогою «розумного дисплея» з сенсорним екраном.  

У вантажному відсіку розміщено місце для сидіння та передбачено місце для фіксації 

санітарних нош. Три борти вантажного відсіку відкидаються. Бокові борти легко знімаються 

для полегшення завантаження/розвантаження та перевезення вантажів різного розміру. 

Машина має систему пожежогасіння салону і моторного відсіку. Завдяки ультрафіолетовим 

та інфрачервоним детекторам система виявляє займання за 3 мс та ліквідує за 250 мс. 

Система «Run Flat» дозволяє продовжувати рух навіть при пошкодженні шини та втраті 

тиску по бездоріжжі до 50 км. Складається з трьох частин, які швидко монтуються без 

спеціального обладнання. Машина обладнана протиударною та вологозахищеною 

електричною лебідкою із тяговим зусиллям 9 тонн. Оснащується металевим тросом 

довжиною 30 метрів. 

Бронеавтомобіль «Новатор» вперше був продемонстрований 15 грудня 2017 року. 

Пройшов тест-драйв у Національній гвардії та Силах Силах спеціальних операцій. У червні 

2018 року Міністерство оборони повідомило, що бронеавтомобіль «Новатор» розглядається, 

як один з варіантів для прийняття на озброєння Збройних Сил України. А в листопаді 2019 

року ЗСУ отримали першу партію «Новаторів». На шасі Ford 550 також базуються інші 

вітчизняні бронемашини – «Козак-5» (НВО «Практика») та КрАЗ «Спартан» (ПрАТ 

«АвтоКрАЗ»/Streit Group) [6]. 

Про «Українську бронетехніку»: 

ТОВ «Конструкторсько-виробниче підприємство «Українська бронетехніка» – один з 

провідних українських виробників броньованої техніки та озброєння. Продукція, що 

виробляється підприємством допущена до експлуатації та прийнята на озброєння ЗС 

України. Серед продукції броньовані автомобілі «Варта» і «Новатор», 82-мм міномет «УПІК 

82», 60-мм міномет МП60, завершує державні випробування 120-мм міномет. Компанія 

також виробляє боєприпаси: 60-, 82- та 120-мм мінометні міни.  

«Українська бронетехніка» виконує дослідно-конструкторські роботи, зокрема були 

розроблені складові елементи протикорабельного комплексу «Нептун» та РСЗВ «Вільха-М». 

А у рамках ДКР «Сайгак» підприємство готується представити на конкурс новий 

багатоцільовий позашляховик «Сайгак», який має замінити в ЗСУ радянські УАЗи. 

За підсумками 2021 року, через зменшення обсягів державного оборонного замовлення, 

інфляцію та знецінення національної валюти, доходи підприємства впали на 89%. А чистий 

прибуток підприємства (що залишився після операційних витрат та сплати податків) впав на 
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597% та перетворився з 11,5 млн. прибутку в 2020-му на 57,2 млн. грн. збитку на кінець 

2021-го. 

ВИСНОВКИ. За підсумками 2021 року та з врахуванням досвіду бойових дій на сході 

України необхідно застосовувати новітні засоби броньованої спеціальної техніки 

вітчизняних виробників, які спроможні виконувати завдання за призначенням.  

Напрямком подальшого дослідження є необхідність розглянути можливість 

використовувати Unmanned Ground Vehlcle (UGV) безпілотних наземних транспортних 

засобів [7], які дозволять зменшити втрати серед військовослужбовців Збройних Сил 

України, підвищать живучість та боєздатність підрозділів, виконуючи різноманітний спектр 

завдань. 
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ПАМ’ЯТКА АВТОРУ 

Рукопис статті потрібно подавати разом із зазначеними нижче документами на 

українській мові: 

– актом експертизи (1 примірник); 

– рецензіями (зовнішньою або внутрішньою) – за підписом провідного ученого, який 

працює в даному напрямку досліджень; 

– довідкою про автора (авторів). 

Рукопис подається у двох видах: на флеш–пам’яті або СD, розпечатаний на лазерному 

принтері (1 примірник), у текстовому редакторі – Microsoft Word 10, а також може бути 

надісланий за електронною адресою naukaviti@gmail.com. 

Формат аркуша – А4 (210  297 мм).  

Розмір полів: зліва – 20 мм, справа – 20 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм. 

Стиль – normal (звичайний), інтервал між рядками – 1.0, інтервальний відступ – 1 см. 

Шрифт – Times New Roman № 12, із виключенням переносів. 

Анотацію друкують курсивом, шрифт Times New Roman № 10. Анотацію та ключові 

слова приводять української, російською та англійською мовами. Обсяг кожної з них не 

менше 1800 знаків з побілами включаючи ключові слова. Анотація повинна бути 

структурована таким чином: вступ, проблематика, мета, матеріали й методи, результати, 

висновки. Іншими словами, анотація повинна відображати послідовну логіку опису 

результатів, описувати основну мету дослідження та підсумовувати найбільш значимі 

результати. Скорочення слів в анотації не застосовувати. 

Після анотації 3 – 4 ключові слова українською, російською, англійською мовами. 

Література оформляється 12 шрифтом. 

Етапи представлення статті для науковців інституту: 

1. Стаття подається на розгляд головному редактору та після погодження 

відповідальному редактору (науково-організаційний  відділ інституту).  

2. Після позитивного розгляду редколегією стаття подається коректору (кімната  

№ 5 редакційно-видавничого відділу) для вичитки та корегування.  

Виправлення електронного варіанту статті.  

Друкування виправленого варіанту статті, отримання розпису коректора про 

виправлення помилок, що були виявлені, на останньому аркуші статті. 

3. Виправлена стаття передається разом із супровідними документами відповідальному 

редактору для формування комп’ютерного макету збірника.  

Не зараховуються праці, у яких відсутній повний опис наукових результатів, що 

засвідчує їх, достовірність, або в яких повторюються результати, опубліковані раніше в 

інших наукових працях, що входять до списку основних (Постанова ВАК України від 

10.02.99 р. № 1 – 02/3).  

Статті, які містять загальновідому науково-технічну інформацію, плагіат не 

розглядаються й не друкуються. 

Редакційна колегія залишає за собою право вносити зміни в рукопис редакційного 

характеру. 

Телефон для довідок: 256 – 22 – 37, 256 – 22 – 73, внутрішній 442 – 37, 442 – 73.  

Електронна адреса надання статей – naukaviti@viti.edu.ua 
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