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SELECTION CRITERIA FOR TECHNICAL DIAGNOSTIC SYSTEMS AND 

INFORMATION TRAINING OF MOTOR VEHICLES 
 

The aspects of the development of criteria for the selection tools and options for systems of technical 

diagnostics of vehicles are considered. Monitoring systems and forecasting the technical condition of 

vehicles will require expanding the range of monitored parameters. The above criteria for assessing the 

selection of the optimal set of measured parameters and their means of measurement to ensure the 

effectiveness of the developed systems monitoring and diagnostics. The main aspects of information 

preparation diagnostics and repair of motor vehicles are given. 

The system approach to the issues of technical diagnostics of vehicles requires consideration of the 

system of quality management maintenance and repair as an integral part of management. The system of 

quality management of technical maintenance and repair serves to ensure a given level of the coefficient 

of technical readiness, reliability, durability vehicles, efficient use of them with minimal financial and 

labor costs. Thus, the quality management system of motor vehicles is based on a set of measures, which 

include technical, economic, and other interrelated actions to achieve the objectives set to achieve a high 

level of quality. 

In developing the system for monitoring, diagnosing and forecasting of vehicles one of the 

important tasks is to determine the optimal set criterion for a set of measured parameters and their means 

of measurement, which ensure the economic efficiency of the control system. 

The article notes that the main drawbacks of these criteria can be called either the requirements of 

a large amount of a priori information, which is often impossible at the design stage of the control, 

diagnosis and forecasting system, or insufficient account of the components of the quality controls and 

diagnosis, such as the duration and completeness of control.  

The problem of quality in the maintenance and repair of motor vehicles is largely determined by the 

level of metrological support. Technical diagnostics involves determining the technical state of the 

diagnostic object with a certain accuracy. Therefore, to ensure the quality of the system of maintenance 

and repair of motor vehicles, it is necessary to use the principles of metrological support. 

Keywords: diagnostics, forecasting, probabilistic method of forecasting, model of the object 

technical diagnostics, control systems, monitored parameters. 

 

Introduction. A systematic approach to vehicle technical diagnostics (VTD) requires 

considering quality management system (QMS) and repair as an integral part of management. The 

system of quality management and repair serves to provide at a given level of the coefficient of 

technical readiness, reliability, durability of VTD, their effective use with minimal financial and 

labor costs. Thus, the quality management system of VTD is based on a set of measures, which 

include technical, economic and other interrelated actions to ensure the set goals aimed at achieving 

a high level of quality. 

The problem of quality at maintenance and repair of VTD is largely determined by the level 

of metrological support (MS). Technical diagnostics involves determining the technical condition of 

the diagnosed object with some accuracy. Therefore, to ensure the quality of the system 

maintenance and repair of VTD, it is necessary to use the principles of metrological support. 

Analysis of recent research. Modern diagnostics of cars has arisen at the intersection of such 

sciences as introscopy, mathematical logic, harmonic analysis, acoustics, radioisotope engineering, 

psychology, etc. The development of car diagnostics is closely linked to the history of the car [1]. 
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As a result of the exceptional diversity, heterogeneity and complexity of vehicles, car 

diagnostics has not yet turned into a rigorous formalized system where any problems can be solved 

with a comprehensive set of ready-made algorithms. Therefore, successful diagnosis requires 

personal experience and engineering intuition. A specific feature that distinguishes the diagnosis 

from the usual definition of a technical condition is, first of all, the detection of faults without 

disassembly. A very important issue is the technological adaptability of diagnosis to the processes 

of maintenance and repair of cars. Technological adaptability stems from the accepted position that 

diagnosis is part of the maintenance of cars. The adaptability of diagnosis to maintenance and repair 

is expressed by technological purpose, deepening the definition of technical condition and degree of 

specialization, ie the degree of territorial isolation of diagnostic work [2]. 

Formulation of the problem. When developing a system of control, diagnosis and 

forecasting of vehicles, one of the important tasks is to determine the optimal set of measured 

parameters and the means of measuring them, which ensure the economic efficiency of the control 

system. 

Most often, the criterion of control accuracy and the criterion of "reliability - value", the 

complex coefficient of efficiency, etc. are used to evaluate the choice of parameters to be measured 

and the means of control and diagnosis. The main disadvantages of these criteria may be the 

requirements of a large amount of a priori information, which is often not possible at the stage of 

designing a control, diagnosis and forecasting system, or insufficient consideration of the 

components of the quality of control and diagnosis, for example, the duration and completeness of 

control. In addition, there are no algorithms for determining these criteria, which are implemented 

on electronic computers, which complicates their application in computer-aided design (CAD) 

systems of control and diagnosis. 

Presenting main material. The difficulty of choosing the appropriate criterion is that the 

system of control and diagnosis VTD must solve the problem of determining its technical condition, 

and in the case of assessment of VTD as incapable - to determine the cause of the malfunction,  to 

solve the problem of diagnosis. In order to ensure the required quality of the control and diagnosis 

system, it is necessary to develop metrological support, which establishes the nomenclature of the 

measured parameters, their measurement range and requirements for accuracy, unify the methods 

and means of measurement taking into account the cost and duration of the control and diagnosis. 

Often, solution of a single task without taking into account their relationship reduces the 

quality of the control and diagnosis system. So it is advisable to carry out an assessment of the 

technical condition according to a generalized indicator, but to solve the problem of diagnostics it is 

necessary to expand the range of controlled parameters. At the same time, an overestimated number 

of measured parameters complicates the control and diagnosis system. The same consequences can 

lead to an unreasonable increase in the accuracy of measurement parameters in the probabilistic 

assessment of the quality controls and diagnosis system without taking into account the cost of the 

means of control and technical diagnosis. 

In the general case, VTD can be represented as the set R of interconnected subsystems. The 

technical condition of each subsystem is characterized by the value of the ρ-th quality index, where 

ρ =1,…, R. The value of the ρ-th quality indicator is determined by the direct measurement or the 

values of  associated with the controlled VTD parameters, where . The values of the 

latter, in turn, are related to the values of , structural parameters of the VTD, where . 

To determine the parameters controlled by VTD, a mathematical or functional model is used, 

by which a list of possible VTD states and corresponding combinations values of input and output 

parameters are established, and connections between the parameters of VTD are fixed. On the basis 

of the functional model of the VTD, a logical model of the VTD and a scheme of interconnection of 

parameters are built, the general appearance of which is presented in Fig. 1. 

The parameter relationship diagram can also be represented as a matrix of controlled 

parameter relationships with the quality of the VTD subsystems: 
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      (1) 

 

 

,     (2) 

 

where  - coefficients characterizing relationship of the j-th controlled parameter with the quality 

index ρ-th subsystem VTD N - the number of all possible for this VTD controlled parameters; R is 

the number of VTD subsystems;  - coefficients characterizing the relationship of the j-th 

controlled parameter with the m-th structural parameter (m = 1,…, M) M - the total number of 

structural parameters. 

 

Based on the data of matrices, they select the sets arameters that are controlled VTD. 

From the analysis of VTD models it can be presented for metrological analysis (k) of variants 

controlled parameter sets. It should also be borne in mind that different methods and means of 

measurement may be used to implement each variant   l the number of measurement means 

acceptable for measuring the y-th controlled parameter). We denote by I the number of all possible 

variants of implementation of the VTD control system (the number of variants sets ontrolled 

parameters taking into account specific measuring instruments). 

Given that each controlled parameter can be defined by a set of  measuring instruments, we 

have I variants of implementation of the control system: 

 

                                                     
1 1

Nk

j

i j

I l
 

 
  

 
   .                                                                     (3) 

  

The criteria for evaluating the choice optimal set of measured parameters and the means of 

measuring them should ensure effectiveness of the developed system of control and diagnosis. The 

choice of the most effective variant of implementation control system is carried out at the minimum 
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Figure 1 – Generalized view of the relationship of  structural and controlled parameters and 

quality indicators VTD 
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cost of losses C, when implementing the i-th variant of the control system:  

 

 при  ,                                            (4) 

 

where    is the estimated probability of a wrong control inference for the i-th version of 

tcontrol system implementation;   valid value the probability of incorrect conclusion. 

If the condition  is not fulfilled, then further consideration this variant of 

implementation of the system is impractical because it does not provide the necessary reliability of 

control. 

For the relationship between magnitude osses and measurement error of the indicator, we 

solve the equation and equate resulting expression to magnitude of allowable losses: 

 

                                                                 x доп
   .                                                                    (5) 

  

Solving equation (5) we find the value standard deviation of measurement error 

corresponding to the permissible economic losses. 

This value is used to calculate first and second error probabilities by typical methods. 

The calculation of  is performed taking into account the probabilities of incorrect 

conclusion  for each quality index by the formula: 

,                                                                   (6) 

Based on the assumption that controlled parameters are selected in such a way that by 

measuring these parameters, the performance of non-intersecting VTD subsystems is checked. 

The  - cost of the implementation particular variant control systems (C) is sum of two 

components:  - cost of losses for incorrect conclusions and C_k - the cost of the means of control 

and diagnosis, taking into account the costs of operation and carrying out the necessary operations, 

i . 

The most important, from a practical point of view, is the task of estimating the choice of 

controlled parameters at comparable values of the cost of losses from control errors and the cost of 

control costs, because when exceeding the first choice is to ensure a given control reliability, and 

when exceeding the second control system becomes ineffective. 

Consider choosing the best option for implementing a control system for a single VTD 

subsystem. In the future, we assume that the optimal control system for the entire VTD consists of a 

set of optimal control systems for each subsystem VTD. 

When choosing the sets of parameters to be controlled, completeness of the control should be 

taken into account 

 

, with   ,                                                                  (7) 

 

where i - is the number of considered set i = 1,…, I;   - is the number of controlled 

parameters in this embodiment of the control system; n  - is the number of parameters that uniquely 

characterize the state of VTD. 

If condition (7) is not fulfilled, the i-th set of controlled parameters is rejected because it does 

not allow to solve the control problem for all subsystems or structural parameters of VTD. 

We introduce the completeness of control into expression (4). The greater completeness of 

control corresponds to the best variant of implementation control systems: 
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                                       .                                                           (8) 

 

The cost of losses on incorrect conclusions is a function of the standard deviation  

measurement error x  

 

,                                                                              (9) 

 
where χ  - is the coefficient that depends on the type of loss function due to measurement 

errors and law of error distribution. In turn, the likelihood of an incorrect conclusion when 

controlling is also a function of  x , so the cost of loss   is proportional to . 

When comparing variants of control systems implementation, it is convenient to use the 

relative values of value losses on incorrect conclusions   and the value of control means 

, where   maximum value of losses on incorrect conclusions;  - maximum 

value of controls on proposed options and it can be stated that the ratio of losses to incorrect 

conclusions is proportional to the ratio of the probability of incorrect conclusion: 

 

,                                                                  (10) 

 

where ,  - probability of incorrect conclusion;  and  first and second error 

probabilities;  - maximum probability of incorrect conclusion, in the extreme case, equal to 

the probability of incorrect conclusion in the absence of control. 

If the quality indicators are directly controlled (direct one-parameter control), the calculation 

of   and  is carried out according to the formulas 

 

       1 1
в в в

н н н

x x x

x x x

P f x f x d x x dx f x dx      , 

                                    2 1
в в в

н н н

x x x

x x x

P f x f x d x x dx f x f x d x x dx





         ,          (11) 

 

where x - is the controlled parameter,  and   - are the upper and lower bounds of tolerance 

field (T) of the controlled parameter, f (x) is the law of distribution values parameters x, f (∆x) is the 

law of distribution error measurement parameters x. 

The calculation of  and   by these formulas is possible using numerical methods using a 

computer. 

 and  are considered as functions of the coefficients  and  (де  

  is the root mean square deviation of the controlled parameter), i.e. , 

. This method of representation of  and is convenient for their estimation if 

there is no complete data for calculation. 

In the general case, the cost of loss of the first and second kind can be written as: 

 

,                                                    (12) 

 

where   - is specific cost of first-order error losses;  -  is specific cost of second-order error 

losses then 
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                                              (13) 

 

We introduce a coefficient λ equal to the ratio of specific error values of the first and second kind, 

that is, . 

If the cost of losses from errors of the first and second kind are equal, then 

 

,                                                (14) 

 

where  - cost of losses on incorrect conclusions during the control. , 

were is cost of control costs;  - posterior probability of making wrong decisions; 

 - priori probability of wrong decisions. 

If the cost of loss from errors of the first and second kind are different, then , at 

,  . The coefficients  and   which establish the magnitude of the cost 

of errors first and second kind, respectively, should be estimated by expert methods. 

Substituting this expression in (13) we obtain: 

                                                  (15) 

Turning in expression (8) to the relative value of the cost of losses in terms of quality of a 

given subsystem VTD, we get an expression for the technical and economic indicator, the minimum 

of which characterizes the optimality of this system control and diagnostics for completeness relia-

bility and cost of control: 
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           (16) 

 
In order to compare different controls and technical diagnostics, besides cost and error, per-

formance of control and diagnostics is of great importance. In the rank assessment of controls, the 

decrease in performance by increasing the cost of controls can be offset by productivity gains. Since 

performance is related to the timing of control operations and affects the effectiveness of control, it 

is proposed to take into account the multiplication of the relative value control means by a factor 

determined by the expression 

 ,                                                                          (17) 

where is the time to control  j-th measurement tool; - time to control with the max-

imum value measuring instrument. 

Moreover, time required for the measurement of  consists of the time for delivery of tech-

nical diagnostics systems (TDS) to workplaces and back , the time spent directly for the meas-

urement of  itself and additional time for the installation of SI   (taken on the basis of statis-

tics): 

  .     (18) 

So finally, we get: 
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     (19) 

 

  

The obtained criterion allows to choose the optimal from point of view of reliability - cost - 
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productivity - losses from errors of the first and second kind - completeness of control, parameter 

and means of its control to determine the technical state of ρ-th sub-system of VTD. 

Conclusions. In view of all the above, method of implementing the choice of technical 

diagnostics by proposed criterion will contain the following steps: selection of quality indicators of 

units and units of VTD, the condition of which should be controlled by the synthesized control 

system; determination of data for calculation requirements for reliability of control selected quality 

indicators by the synthesized control system and calculation of this characteristic; identifying 

possible control options for selected quality indicators: they can be monitored directly or indirectly 

by defining the control parameters related to them functionally; identification of possible means 

control of the selected controlled parameters. The number of variants implementation control 

systems is calculated by (3); forming a data set for the calculation of criterion (19) for each variant 

of the control system implementation; consideration of individual case implementation of the 

control system: calculation of reliability of control of each quality indicator; if the value of the 

control reliability is greater than the allowable value of this parameter, then the option is not 

considered further; if the reliability of the control is satisfactory: calculation of the indicator (19); 

supplementing the options by means of solving the problem diagnosing a unit or unit of VTD; 

calculation of criterion (19); choice of implementation control system corresponding to the 

minimum criterion value (19). 

Thus, the obtained method allows to choose the variant of implementation control and 

diagnosis system, optimal according to the criterion "reliability - cost - productivity - loss from 

errors of the first and second kind - completeness of control". 
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д.т.н., Банзак О.В., к.пед.н., доц. Толок І.В., Лапіна О.В., к.військ.н., доц. Марценко О.М. 

КРИТЕРІЙ ВИБОРУ ЗАСОБІВ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ІНФОР-

МАЦІЙНА ПІДГОТОВКА АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 
Розглядаються аспекти розробки критеріїв вибору засобів та варіантів систем технічного 

діагностування автотранспортних засобів. Системи контролю та прогнозування технічного 

стану автотранспорту потребують розширення діапазону контрольованих параметрів. 

Наведені критерії оцінки вибору оптимального набору вимірюваних параметрів і засобів їх 

вимірювання для забезпечення ефективності розроблюваної системи контролю та 

діагностування. Наведені основні аспекти інформаційної підготовки діагностики та ремонту 

автотранспортних засобів. 

Сучасні вимоги до систематизації та узагальнень питань технічної діагностики 

транспортних засобів потребують розгляду системи управління якістю обслуговування та 

ремонту як однієї зі складових частин управління. Система управління якістю технічного 

обслуговування і ремонту призначена для забезпечення заданого рівня коефіцієнта технічної 

готовності, надійності, довговічності транспортних засобів, ефективного використання їх при 

мінімальних фінансових і трудових витратах. Таким чином, система управління якістю 

автотранспортних засобів базується на комплексі заходів, які включають технічні, економічні 

та інші взаємопов'язані дії для досягнення поставлених цілей для досягнення високого рівня 

якості. 

Проблема якості при обслуговуванні та ремонті автотранспортних засобів значною 

мірою визначається рівнем метрологічного забезпечення. В статті відзначається, що технічна 

діагностика передбачає визначення технічного стану діагностичного об'єкта з певною 

точністю та достовірністю. Тому для забезпечення якості системи технічного обслуговування 

та ремонту автотранспортних засобів необхідно використовувати принципи метрологічного 

забезпечення. 

Ключові слова: діагностика, прогнозування, імовірнісний метод прогнозування, модель 

об’єкта технічного діагностування, системи контролю, контрольовані параметри. 

 
д.т.н., доц. Банзак О.В., к.пед.н., доц. Толок И.В., Лапина Е.В., к.воен.н., доц. Марценко А.Н. 

КРИТЕРИЙ ВЫБОРА СРЕДСТВ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИКА И ИНФОР-

МАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Рассматриваются аспекты разработки критериев выбора средств и вариантов систем 

технического диагностирования автотранспортных средств. Системы контроля и прогнозиро-

вания технического состояния автотранспорта потребует расширения диапазона контролиру-

емых параметров. Приведенные критерии оценки выбора оптимального набора измеряемых па-

раметров и средств их измерения для обеспечения эффективности разрабатываемой системы 

контроля и диагностирования. Приведены основные аспекты информационной подготовки 

диагностики и ремонта автотранспортных средств. 

Современные требования к систематизации и обобщений по технической диагностики 

транспортных средств требуют рассмотрения системы управления качеством обслуживания 

и ремонта как одной из составных частей управления. Система управления качеством техни-

ческого обслуживания и ремонта предназначена для обеспечения заданного уровня коэффициен-

та технической готовности, надежности, долговечности транспортных средств, эффектив-

ного использования их при минимальных финансовых и трудовых затратах. Таким образом, си-

стема управления качеством автотранспортных средств базируется на комплексе мероприя-

тий, которые включают технические, экономические и другие взаимосвязанные действия для 

достижения поставленных целей для достижения высокого уровня качества. 

Проблема качества при обслуживании и ремонте автотранспортных средств в значите-

льной мере определяется уровнем метрологического обеспечения. В статье отмечается, что 

техническая диагностика предполагает определение технического состояния диагностического 

объекта с определенной точностью и достоверностью. Поэтому для обеспечения качества си-

стемы технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств необходимо исполь-

зовать принципы метрологического обеспечения. 

Ключевые слова: диагностика, прогнозирование, вероятностный метод прогнозирования, 

модель объекта технического диагностирования, системы контроля, контролируемые пара-

метры. 
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NORMATIVE PLANNING PROCESSES OF CONSUMPTION AND REPLENISHMENT 

RESOURCES OF GROUPING WITH DELIVERY NEW OBJECTS 

 
The article describes the features and results of normative planning processes of spending and re-

plenishing the grouping resource with the supply of new objects. 

The troops have an important task of timely planning for the repair of weapons and military equip-

ment and supplies to the grouping of new objects. It is shown that the solution to this problem is possible 

only through the use of a mathematical model process of spending and replenishing the technical re-

source of grouping objects. Using it, you can predict the composition and resource of the group and calcu-

late the optimal plans for maintaining the combat readiness of the group. 

The launch of the presented algorithm involves the use of a previously developed enlarged structur-

al diagram of a modeling algorithm. The number of implementations of the modeling process and a cer-

tain coefficient that sets the range of the limit on the consumption of the resource of objects in percent are 

set. The block diagram of the modeling algorithm in the standard planning mode plus the supply of new 

facilities is presented. It is essentially an extension of the previous algorithm. The initial information, as 

before, is GR and TipO data structures. The required (minimum acceptable) number of objects in the 

grouping is added to them. The results are shown for two calculation options: for a single case simulation 

implementation and for 100 implementations. This allows us to compare the obtained data and qualita-

tively assess  nature of the effect on the type of graphs numbers of simulation implementations. 

The block diagram of the algorithm for modeling the process of spending and replenishing a re-

source in the User Planning mode without supplying new objects is presented. 

The form for displaying simulation results (graphs) in the User Planning mode is no different from 

the form for presenting the results obtained in the Normative Planning modes. Showing examples of the 

presentation of these results. 

Key words: expenditure and replenishment of the resource, repair planning, weapons and military 

equipment, mathematical model, technical resource, grouping. 

 

Introduction and statement of the problem. The organizations responsible for the operation 

of groupings have an important task of timely planning for the repair of weapons and military 

equipment (WME) and the delivery of new objects to the group. Obviously, the solution of such a 

problem is possible only on the basis of applying a mathematical model of the process of expendi-

ture and replenishment of resource (PERR) of grouping objects, with which you can predict the 

composition and resource of the group, and taking into account the forecast obtained, find (calcu-

late) optimal plans for replenishing its resource. 

The work [1] shows the results of studies of various groups from the point of view of eluci-

dating the patterns of the occurrence of PERR in them. To do this, using the model, various types of 

groupings can be generated with the given characteristics, and also the optimal plans for replenish-

ing the resource for a specific group of military equipment (user groups) are calculated, these plans 

are stored in a database, and then refine calculations are made taking into account current changes 

in grouping. It is assumed that by the time this algorithm is launched, all the necessary data struc-

tures have already been created in the random access memory of the personal computer, the user 

has already selected an implementation option for the grouping for which the simulation is per-

formed. Also, the number of implementations of the modeling process and the coefficient specify-

ing the range of variation of the limit on the expenditure of the resource of objects (in percent) are 

given. In each iteration, the process of PERR of objects of the i-th type is simulated at a given fore-

cast interval. 

The objective of this article is to formulate an PERR simulation algorithm for the supply of 

new weapons and military equipment in a group. 
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Analysis of recent research. The real situation in Ukraine in the field optimizations of 

maintenance and repair (MR) of military and technical equipment shows that developments are car-

ried out only in some areas [2-6] and practically do not concern groups. So, in [2], new technologies 

for determining the reliability of objects are proposed. In [3], the optimal system of scheduled re-

pairs for individual objects was proposed. In [6], maintenance was offered “as-is” with an adaptive 

change in the frequency of control. 

In [5,6], the results of a study to determine the supply of spare parts, tools and devices (spare 

parts) are presented. In [7,8], the authors have already begun research on the grouping of objects to 

optimize the number of repair bodies and evaluate the effectiveness of maintenance of military 

equipment. In [9], the basic initial actions were studied to construct an enlarged structural diagram 

of an algorithm for modeling the processes of spending and replenishing the resource of a group of 

military objects in normative planning mode. 

The main results of the study. In [9], the authors proposed an enlarged structure of the mod-

eling algorithm scheme. It is assumed that by the time this algorithm is launched, all the necessary 

data structures have already been created in the random access memory of the personal computer 

(PC), the user has already selected the implementation of the GR grouping for which simulation is 

performed. Also, the number of implementations of the modeling process 
I

N
 
and the coefficient 

Lim
KV specifying the range of variation of the limit on the expenditure of the resource of objects (in 

percent) are given. In each iteration, the process of PERR of objects of the i-th type is simulated at a 

given forecast interval 
п

T  [10]. 

The block diagram of the modeling algorithm in the Normative planning + delivery of new 

objects mode is shown in Fig. 1. This algorithm, in fact, is an extension of the algorithm considered 

in [8]. The initial information, as before, is the GR and TipO data structures. The required (mini-

mum acceptable) number of objects in the grouping 
тр


NTipO.

 
is added to them. Let us briefly 

consider the operation of this algorithm. 

Operators 1, 11 and 12 form an external cycle in which sequential enumeration of the values 

of model time t within a given interval of operation time of the group is performed. Operator 2 gen-

erates the current value of the model time t. For each value of t, statements 3–10 are executed that 

determine the state of the process at the current time. Operator 3 sets the initial (zero) values of the 

variables 


R , 


N , 
кр

N  and 
нов

N , in which the information is generated, which is then used to 

plot the functions )(tR
i

, )(tN
i

, )(
р

tN
i

 and )(
н

tN
i

 at point t. 

Operator 4 denotes a group of operators that form the values of variables 


R , 


N , 
кр

N . 

These operators are completely analogous to the operators 3-17 of the structural diagram of the al-

gorithm depicted in Fig. 2.5. They have been described in detail above, so here we will not consider 

them again. 

Operator 5 removes from the set of grouping objects (represented by the list GR.ListO) all 

objects that have been decommissioned at a given point in time. Operator 6 checks the condition 

whether the remaining 
тр


NTipO.   number of objects 


N  (condition 

тр


 NN ) has dropped be-

low the permissible value of the number of objects in the grouping. If “yes”, then the operators 7–9 

are executed, with the help of which the addition required number of new objects to the grouping is 

simulated. 

Operator 7 creates a new program object O, representing in the PC OS a new technical object 

of the type TipO.Name added to the group at time t. Operator 8 adds O to the list GR.ListO. 

Operator 9 increases the values of and by 1 
нов

N  and 


N . After that, control is returned to 

operator 6. The actions of operators 6–9 are repeated until the condition 
тр


 NN

 
is satisfied. 
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If  condition 
тр


 NN

 
is satisfied when operator 6 is executed, then control is transferred to 

operator 10, which adds )(tR
i

, )(tN
i

, )(
р

tN
i

 and )(
н

tN
i

 on the graphs, a new point corre-

sponding to the current value of the model time t. 

  

 
 

Figure 1 – Modeling algorithm in normative planning mode with the supply of new facilities 

 

The operator 11 counts the number of points of the discrete model time t for which points on 

the graphs are already plotted. If their number has not yet reached the set value n_max, operator 12 

will transfer control to operator 2 and the described graphing process continues as described above. 

After the completion of the algorithm, graphics will be generated. The graphs will be displayed on 

the PC screen, as shown in Fig. 2. Functions )(tR
i

, )(tN
i

 and )(
р

tN
i

 at the same time, they 

are formed and displayed taking into account the fact that new objects were received by the group-

ing within the terms corresponding to the normative supply plan 
н

новi . 

As before, in fig. Figure 3 shows the results for two calculation options - for case 1 of the 

simulation implementation (a) and for 100 implementations (b). This allows us to compare the ob-

tained data and qualitatively assess the nature of the effect on the type of graphs of the number of 

simulation implementations. 

When you click the Plan for the supply of new objects (Fig. 2), a form will open (Fig. 3), 

which displays the optimal (normative) delivery times to the grouping of new objects. 
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)(tR
i

)(tN
i

Число объектов в ремонте
Число новых 

объектов

 
 

a) one implementation ( 1
I

N , 0
Lim

KV ) 

  

)(tR
i

)(tN
i

 
 

b) 100 implementations ( 100
I

N , %10
Lim

KV ) 

Figure 2 – Simulation results (Normative planning mode + delivery of new objects) 
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Figure 3 – The form for displaying the supply plan of new objects in a grouping 

 

In user planning modes, initial information for modeling is presented in the same objects G 

and GR, but created for user grouping. In addition to these objects, additional lists List_KR and 

List_SP are created that contain information about the user scheduled repair and decommissioning 

of grouping objects. The elements of these lists are pairs 
i

Di,
 
in which i is the identifier (index) 

of the technical object 
i

D , and is the date planned by the user, respectively, of sending the i-th ob-

ject for repair or decommissioning. The lists List_KR и List_SP are generated anew each time when 

modeling is performed in the User scheduling modes (Reg_p> 1). 

The block diagram of the algorithm for modeling the PERR in the User Planning mode 

(without deliveries of new objects) is shown in Fig. 4. Consider briefly the operation of this algo-

rithm. 

Operators 1, 23 and 24 form a cycle (index i), in which sequential enumeration of moments of 

model time t is carried out. Operator 2 generates the current value of the model time t. 

Operator 3 initializes (sets to zero) the values of the variables, 


R , 


N  and 
кр

N   in which 

the values are formed, respectively, of the total resource of the grouping objects, the number of ob-

jects in the grouping and the number of objects being repaired at time t, 

Operators 4, 20, and 21 form an inner loop (index j), in which all technical objects of the cur-

rent grouping G are enumerated (by enumerating the elements of the list GR.List_O). Operator 5 

selects the next element O (representing a technical object that is part of the grouping) from the list 

GR.List_O. Operator 6 checks the current state of object O. 

If 0s O. , this means that the object O is in a healthy state and performs the task as part of 

the grouping. In this case, operators 7-14 are then executed. 
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Figure 4 – Modeling algorithm in User planning mode (Reg_p=1) 

 

The operator 7 simulates the consumption of the resource of the object O over a period of 

time t]dt,-[tdt  : the current values of the residual resource of the object 
ост

RO.  and the resid-

ual life 
ост

TO.
 
are reduced by im0/12O.dt L  and dt .  

Operator 8 checks whether the CR of object O is scheduled at the current time t. This check is 

performed by calling the function procedure Poisk_KR(t), which returns True if the CR is sched-

uled at time t, and False otherwise. If the CR is planned, then operator 9 is executed, which simu-

lates the beginning of the CR, while the following instructions are executed: 



19 
 

;1:O. s  

;
кркр

:  TipO.O.   

;
кр
)inc(


N . 

The operator 10 checks whether the cancellation of the object O is planned at the current time 

t. This verification is carried out by calling the function procedure Poisk_SP(t. If the cancellation is 

planned (the function returns True), then operator 14 is executed that simulates the cancellation of 

the object. Write-off of the object is simulated by following the instructions ;2:O.s . The algo-

rithm allows the option when the user has erroneously planned for the same time both CD and 

write-off. 

The operator 11 checks whether the resource or service life of the object O has been exhaust-

ed at the current moment of time (this operator is executed only if the object is not currently being 

sent to CD or write-off). If yes (exhausted), then statements 12-14 are executed. Operator 12 checks 

the necessary condition for the object O to conduct subsequent CD. If CD must still be performed to 

extend the resource of the object (if 0
крост
NO. ), then operator 13 is executed that simulates the 

transfer of the object to the state of the CD. Otherwise, operator 14 is simulated to simulate the 

write-off of the object. 

If at the current moment of time the object O is in the state of repair (), the operator 15 trans-

fers control to the operators 16-18, which simulate the continuation of the RC. If 1sO. , at the 

same time, it turns out that the repair should be completed at the current moment of time, then the 

operator 17 is executed, simulating the completion of the CD. Otherwise, the operator 18 simulates 

the continuation of the repair. 

After executing the above operators 6-18, control is transferred to the operator 19, which per-

forms the calculation of variables


R , 


N  and 
кр

N  characterizing the state of the simulated pro-

cess at the current time t. Then the operators 20 and 21 are executed, completing the inner loop, in 

which all the objects in the group are enumerated. The operator 22 displays the obtained values 


R , 


N  and 

кр
N  in the form of points on the corresponding graphs on the PC monitor screen. Opera-

tors 23 and 24 complete the execution of the external cycle, in which the discrete values of the 

model time t are searched within the specified value of the operating time. These operators are simi-

lar to the corresponding operators of the algorithm shown in Fig. 2.5, and do not require any addi-

tional explanations. 

The form for displaying simulation results (graphs) in the User Planning mode is no different 

from the form for presenting the results obtained in the Normative Planning modes. Examples of 

the presentation of these results are shown in the above figures. 

Conclutions. An enlarged structural diagram of the modeling algorithm is proposed. It is as-

sumed that by the time this algorithm is launched, all the necessary data structures have already 

been created in the RAM of the personal computer, the user has selected the implementation of the 

grouping for which the simulation is performed. The number of implementations of the modeling 

process and a certain coefficient that sets the range of variation of the limit on the consumption of 

the resource of objects in percent are given. The block diagram of the modeling algorithm in the 

Normative planning mode plus the supply of new objects is developed. The results are shown for 

two calculation options: for a single case of simulation implementation and for 100 implementa-

tions. A block diagram of an algorithm for modeling the process of spending and replenishing a 

resource in the User Planning mode without supplying new objects has been developed. 
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Ph.D. Lenkov Ye.S. 
НОРМАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИТРАТ ТА ПОПОВНЕННЯ РЕСУРСУ УГРУ-

ПОВАННЯ З ПОСТАВКАМИ НОВИХ ОБ'ЄКТІВ 

 

У статті описані особливості та результати нормативних процесів планування витрат 

та поповнення ресурсів групування постачанням нових об’єктів. 

Перед військами стоїть важливе завдання своєчасного планування ремонту озброєння та 

військової техніки та поставок до угруповання нових об’єктів. Показано, що вирішення цієї про-

блеми можливе лише за допомогою використання математичної моделі процесу витрат та 

поповнення технічного ресурсу групування об’єктів. Використовуючи його, можна передбачити 

склад та ресурс групи та обчислити оптимальні плани підтримки бойової готовності групи. 

Запуск представленого алгоритму передбачає використання раніше розробленої розшире-

ної структурної схеми алгоритму моделювання. Встановлено кількість реалізацій процесу моде-

лювання та певний коефіцієнт, що встановлює діапазон ліміту споживання ресурсу об'єктів у 

відсотках. Представлена блок-схема алгоритму моделювання в стандартному режимі плану-

вання плюс постачання нових засобів. По суті це розширення попереднього алгоритму. Почат-

кова інформація, як і раніше, - це структури даних GR та TipO. До них додається необхідна (мі-

німально прийнятна) кількість об’єктів у групуванні. Результати показані для двох варіантів 

розрахунку: для реалізації одного випадку моделювання та для 100 реалізацій. Це дозволяє порів-

няти отримані дані та якісно оцінити характер впливу на тип чисел графіків реалізацій моде-

лювання. 

Представлена блок-схема алгоритму моделювання процесу витрачання та поповнення ре-

сурсу в режимі «Планування користувача» без подачі нових об’єктів. 

Форма для відображення результатів моделювання (графіки) в режимі User Planning не ві-

дрізняється від форми подання результатів, отриманих в режимах Нормативного планування. 

Показані приклади представлення цих результатів. 

Ключові слова: витрати та поповнення ресурсу, планування ремонту, озброєння та війсь-

кова техніка, математична модель, технічний ресурс, групування. 



21 
 

 

УДК 519.24                д.т.н., проф. Кошовий М.Д. (НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ») 

Лєбєдєв М.С. (НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ») 

 

DOI: https://doi.org/10.17721/2519-481X/2019/65-03 

 
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЗОЗУЛИНОГО ПОШУКУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ  

ПЛАНІВ БАГАТОФАКТОРНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ 

 
Методи планування експериментів, оптимізації і прогнозування набувають все більшого 

значення при постановці досліджень, спрямованих на вивчення складних технологічних проце-

сів. Планування експериментів передбачає включення в практику інженерних досліджень спосо-

бів, що дозволяють збільшувати ефективність робіт. На відміну від найбільш поширеного одно-

факторного методу дослідження, коли вивчається дія кожного чинника окремо, існують мето-

ди, що дозволяють при дослідженні складних процесів виконувати експерименти так, щоб варі-

ювати всі фактори відразу. Це сприяє підвищенню ефективності експерименту, що виражаєть-

ся в тому, що цікавлячі експериментатора параметри визначаються зі значно меншою помил-

кою, ніж при традиційних методах дослідження. При цьому з підвищенням числа факторів під-

вищується точність експерименту. Багато методів, розроблені стосовно до планування експе-

риментів, сприяють прийняттю оптимальних рішень на різних стадіях дослідницької роботи. 

Але вони дають позитивний результат при маленькому значенні числа факторів, тому як з під-

вищенням числа факторів зростає значення різних комбінацій перестановок. Проведення експе-

риментів вимагає, певних фінансових і часових витрат. Тому одне із завдань оптимізації плану-

вання експериментів мінімізувати витрати на проведення планів експериментів, при цьому 

отримати максимальну кількість інформації про вплив обраних факторів на технологічний 

процес. Метою даної статті є розробка методу та програмного забезпечення для оптимізації 

планів багатофакторних експериментів, які зменшать часові та фінансові витрати на прове-

дення багатофакторних планів експериментів. Був розроблений алгоритм, який реалізовано про-

грамно, на мові програмування С#, для оптимізації планів багатофакторних експериментів з 

використанням методу зозулиного пошуку. Працездатність розробленого алгоритму перевіряла-

ся на оптимізації планів багатофакторних експериментів технологічних процесів. Проведено 

порівняльний аналіз методів синтезу оптимальних за вартісними і часовими витратами планів 

повного факторного експерименту і показана ефективність методу зозулиного пошуку. 

Ключові слова: планування експерименту, зозулин пошук, оптимізація, алгоритм, метод. 

 

Постановка проблеми. При дослідженні різних процесів виникає проблема оптиміза-

ції експерименту, щоб він був, як можна дешевше і при цьому було витрачено, як можна 

менше часу. На вартість реалізації експерименту істотно впливає порядок проведення дослі-

дів. Тому отримавши оптимальний план черговості проведення дослідів, сам процес прове-

дення експерименту буде відбуватися швидше, а витрати на його реалізацію будуть істотно 

нижче. Виникає проблема отримання методу, який буде знаходити оптимальний план черго-

вості проведення дослідів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомі методи синтезу оптимальних за вар-

тісними і часовими витратами планів дробових і повного факторних експериментів, заснова-

ні на використанні таких методів оптимізації: аналізу перестановок [1], випадкового пошуку 

[1], метод гілок та меж [1], класичний (КГА) і клітинний генетичні алгоритми [2], жадібний 

алгоритм [3], метод вкладених розбиттів [4], мурашиний алгоритм [5], метод штучних бджо-

линих колоній [6], метод імітації відпалу [7], роя частинок [8]. При дослідженні різних тех-

нологічних процесів, систем та об’єктів було доведено що використання цих методів є ефек-

тивним [1-10]. Планування експериментів активно використовується в різних галузях [1-15]. 

Доведено, що для об'єктів з кількістю факторів k≤3 характерний збіг оптимальних планів, 

отриманих методом аналізу перестановок і методом гілок і меж [1]. При оптимізації багато-

факторних планів експерименту з кількістю факторів k>3 результати виходять наближені. 

Тому зважаючи на це, доцільно перевірити оптимальність багатофакторних планів, отрима-
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них цими методами, застосувавши розроблений метод на основі алгоритму зозулиного по-

шуку. 

Мета статті. Розробити методу для оптимізації багатофакторних планів експериментів 

алгоритмом зозулиного пошуку, довести ефективність його застосування, провести порівня-

льний аналіз цього методу з іншими. Реалізувати розроблений алгоритм, що реалізує цей 

метод програмно. 

Основні результати досліджень.  
Розроблено метод, алгоритм і програмне забезпечення оптимізації пошуку оптималь-

них багатофакторних планів експериментів методом зозулиним пошуком. 

Сутність алгоритму полягає в наступному. 

Крок 1. На початку роботи алгоритму виконується введення кількості факторів дослі-

джуваного об'єкта k. 

Крок 2. Залежно від кількості факторів та експериментів виконується формування мат-

риць початкових даних, планування експериментів та вартості переходів між рівнями для 

кожного фактору. 

Крок 3. Користувач уводить початкові дані та дані плану експериментів. 

Крок 4. Користувач уводить вартості переходів між рівнями для кожного фактора. 

Крок 5. Виконується формування кількості масивів відповідно до кількості рядків. 

Крок 6. Пошук вартості переходів з заданих початкових умов, для кожного масиву, ма-

сив з n/n переходів вибиває з розрахунків. 

Крок 7. Випадковим чином виконується пошук наступного рядка, якщо рядок має бі-

льше одного переходу, виконується новий пошук, як тільки рядок буде знайдено виконується 

розрахунок вартості переходу, якщо рядка з одним переходом не має, масив вибиває з розра-

хунків. 

Крок 8. Якщо розрахунки скінчились, тоді переходимо до кроку 9. Якщо розрахунки не 

скінчились, тоді переходимо до кроку 7. 

Крок 9. Якщо жодного оптимального масиву не знайдено, переходимо до кроку 6. 

Якщо більше одного, обирається масив з найменшою сумою вартості переходів. 

Крок 10. Підсумовування вартості рядків початкового плану експерименту. Підсумо-

вування вартості рядків оптимального плану експерименту та виведення на екран. 

Крок 11. Знаходження коефіцієнта зменшення вартості експериментів та виведення ро-

зрахунку на екран. 

Працездатність розробленого алгоритму, що реалізовано на основі методу зозулиного 

пошуку для оптимізації багатофакторних планів експериментів, перевірялась на практиці у 

порівнянні з методами аналізу перестановок [1], класичним генетичним алгоритмом [2], ви-

падкового пошуку [1], методом вкладених розбиттів [4], алгоритмом штучних бджолиних 

колоній [6]. 

Ефективність програмного забезпечення перевірялася на прикладах таких технологіч-

них процесів (ТП): 

1) процес вимірювання густини струму гальванічних ванн з використанням мірних дат-

чиків [1]; 

2) точності пристрою для контролю якості діелектричних матеріалів [14]; 

3) оптимізації параметрів нерівномірності покриття провідників гальванічними опада-

ми[15]. 

Порівняння результатів представлено в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Порівняння результатів отриманих в ході оптимізації планів багатофакторних експериментів 

за вартісним показником 

Т
ех

н
о
л
о
-

гі
ч

н
и

й
 

п
р
о
ц

ес
 

Метод 

Вартість 
реалізації поча-
ткового плану 
експерименту, 

ум.од. 

Оптимізована 

вартість, ум.од. 

Виграш по 

вартості реа-

лізації, раз 

П
р
и

к
л
ад

 1
 

Класичний ГА 

174 

64 2,72 

Випадковий пошук 110 1,58 

Аналіз перестановок 147 1,2 

Метод вкладених розбитків 64 2,7 

Алгоритм штучних бджолиних колоній 60 2,9 

Метод зозулиного пошуку 60 2,9 

П
р
и

к
л
ад

 2
 

Класичний ГА 

72,2 

25,8 2,8 

Випадковий пошук 41,8 1,7 

Аналіз перестановок 30,5 2,4 

Метод вкладених розбитків 25,8 2,8 

Алгоритм штучних бджолиних колоній 25,8 2,8 

Метод зозулиного пошуку 21,99 3,28 

П
р
и

к
л
ад

 3
 Класичний ГА 

24,7 

16,1 1,5 

Випадковий пошук 23,4 1,1 

Аналіз перестановок 19,1 1,3 

Метод вкладених розбитків 16,1 1,5 

Алгоритм штучних бджолиних колоній 16,1 1,5 

Метод зозулиного пошуку 12 2,06 

Графік порівняння виграшів отриманих в ході оптимізації планів багатофакторних екс-

периментів за вартісним показником представлено на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Графік порівняння виграшів отриманих в ході оптимізації планів багатофактор-

них експериментів 
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Для більш наочного уявлення про отримані результати, їх було поділено на результати 

кожного метода: 1) класичний ГА; 2) випадковий пошук; 3) аналіз перестановок; 4) метод 

вкладених розбитків; 5) алгоритм штучних бджолиних колоній; 6) метод зозулиного пошуку. 

На пошук оптимальних багатофакторних планів експериментів методом зозулиного 

пошуку було витрачено 0,01 с програмного часу, без урахування часу вводу початкових да-

них, для кожного технологічного процесу (ТП), що досліджувались. 

Висновки. Розроблено метод і алгоритм, що реалізує оптимізацію за вартісними (часо-

вими) витратами багатофакторних планів експериментів зозулиним пошуком. На основі цьо-

го алгоритму було написано програмне забезпечення на мові програмування С#. На прикла-

дах різних технологічних процесів доведена працездатність та ефективність розробленого 

алгоритму та програмного забезпечення. Отримані результати, стосовно зменшення вартості, 

оптимальні або наближені до оптимальних. Також з отриманих результатів було з'ясовано, 

що створений алгоритм на основі зозулиного пошуку доцільно використовувати при кількос-

ті факторів від 2 до 5. На пошук оптимальних багатофакторних планів експериментів мето-

дом зозулиного пошуку було витрачено 0,01 с програмного часу, що свідчить про можли-

вість отримання оптимального або наближеного до оптимального плану багатофакторних 

експериментів за короткий проміжок часу. 
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д.т.н., проф. Кошевой Н.Д., Лебедев Н.С. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КУКУШКИНОГО ПОИСКА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПЛАНОВ 

МНОГОФАКТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Методы планирования экспериментов, оптимизации и прогнозирования приобретают все 

большее значение при постановке исследований, направленных на изучение сложных технологи-

ческих процессов. Планирование экспериментов предполагает включение в практику инженер-

ных исследований способов, позволяющих увеличивать эффективность работ. В отличии от 

наиболее распространенного однофакторного метода исследования, когда изучается действие 

каждого фактора в отдельности, существуют методы, позволяющие при исследовании слож-

ных процессов выполнять эксперименты так, чтобы варьировать всеми факторами сразу. Это 

способствует повышению эффективности эксперимента, выражается в том, что интересую-

щие экспериментатора параметры определяются со значительно меньшей ошибкой, чем при 
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традиционных методах исследования. При этом с увеличением числа факторов повышается 

точность эксперимента. Многие методы, разработанные применительно к планированию экс-

периментов, принятию оптимальных решений в различных стадиях исследовательской рабо-

ты. Но они дают положительный результат при небольшом значении числа факторов, потому 

как с увеличением числа факторов возрастает значение различных комбинаций перестановок. 

Проведение экспериментов требует, определенных финансовых и временных затрат. Поэтому 

одна из задач оптимизации планирования экспериментов минимизировать затраты на проведе-

ние планов экспериментов, при этом получить максимальное количество информации о влия-

нии интересующих факторов на технологический процесс. Целью данной статьи является раз-

работка метода и программного обеспечения для оптимизации планов многофакторных экспе-

риментов, который уменьшит временные и финансовые затраты на проведение многофактор-

ных планов экспериментов. Был разработан алгоритм, который реализован программно, на 

языке программирования С#, для оптимизации планов многофакторных экспериментов с ис-

пользованием метода кукушкиного поиска. Работоспособность разработанного алгоритма про-

верялась на оптимизации планов многофакторных экспериментов технологических процессов. 

Проведен сравнительный анализ методов синтеза оптимальных по стоимостным затратам 

планов много факторного эксперимента и показана эффективность метода кукушкиного поис-

ка. 

Ключевые слова: планирование эксперимент, кукушкин поиск, оптимизация, алгоритм, 

метод. 

 

Prof. Koshovyi M.D., Lіebіedіev M.S. 

APPLICATION OF THE KUKHUSKIN SEARCH METHOD FOR OPTIMIZATION OF PLANS 

OF MULTIFACTOR EXPERIMENTS 
 

The methods of experiment planning, optimization, and forecasting are becoming increasingly 

important in the setting up of studies aimed at studying complex technological processes. The design of 

experiments involves the incorporation into practice of engineering research of methods to increase the 

efficiency of work. Unlike the most common one-factor research method, when the effect of each factor is 

studied separately, there are methods that allow performing experiments in order to study complex pro-

cesses so that they vary by all factors at once. This helps to increase the efficiency of the experiment, ex-

pressed in the fact that the parameters of interest to the experimenter are determined with a significantly 

smaller error than with traditional research methods. Moreover, with an increase in the number of fac-

tors, the accuracy of the experiment increases. Many methods developed in relation to the planning of 

experiments, making optimal decisions at various stages of research work. But they give a positive result 

with a small value of the number of factors, because as the number of factors increases, the value of vari-

ous combinations of permutations increases. Conducting experiments requires certain financial and time 

costs. Therefore, one of the tasks of optimizing experimental design is to minimize the costs of conducting 

experimental designs, while obtaining the maximum amount of information about the influence of factors 

of interest on the process. The purpose of this article is to develop a method and software for optimizing 

multi-factor experiment designs, which will reduce the time and financial costs of conducting multi-factor 

experiment designs. An algorithm was developed, which is implemented programmatically, in the C # pro-

gramming language, to optimize plans for multifactor experiments using the cuckoo search method. The 

efficiency of the developed algorithm was tested on the optimization of plans for multifactor experiments 

of technological processes. A comparative analysis of the methods of synthesis of cost-optimal plans of a 

multi-factor experiment is carried out and the effectiveness of the cuckoo search method is shown. 

Keywords: experiment planning, cuckoo search, optimization, algorithm, method. 
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ІЄРАРХІЧНА МЕРЕЖЕВА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОДАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 

 
У статті запропоновано підхід до визначення ієрархічної мережевої моделі інформаційного 

забезпечення подання предметної області. Ієрархічна мережева модель відображає взаємозв'язок  

інформаційних об'єктів за рівнями підпорядкованості. 

Одне з ключових питань в розробці інформаційного забезпечення - вибір моделі подання ко-

нтенту таким чином, щоб забезпечити найбільш ефективну роботу з нею як користувача, так 

і розробника. Можна виділити два основних підходи - емпіричний і теоретичний. Перший засно-

ваний на вивченні принципів організації людської пам'яті і моделюванні механізмів вирішення 

задач людиною. Другий підхід можна визначити як теоретично обґрунтований, що гарантує 

правильність рішень, а відповідні йому моделі - формальними моделями подання знань. Послідо-

вність застосування матеріалів включена до складу моделі, оскільки ефективність сприйняття 

матеріалу залежить, в тому числі, від того, наскільки людина «готова» сприймати запропоно-

вану інформацію, тобто, має досить базових знань. 

Залежно від виду вхідних даних запропоновано можливі способи формування ієрархічних 

мережевих моделей інформаційного забезпечення. Якщо вхідні дані представлені множиною ін-

формаційних елементів, кількість яких є порівняно невеликою і придатною для застосування 

експертних методів, запропоновано алгоритм побудови ієрархічної мережевої  дворівневої моделі 

інформаційного забезпечення. Якщо вхідні дані представлені «деревом знань», тобто, ієрархіч-

ною моделлю інформаційного забезпечення, запропоновано алгоритм побудови ієрархічної мере-

жевої моделі. 

Ієрархічна мережева модель інформаційного забезпечення призначена для управління про-

цесами придбання та використання знань, що дозволяє враховувати корисності інформаційних 

елементів і дидактичні зв'язки між ними. Запропоновано спосіб формування інформаційного 

забезпечення, призначений для ієрархічного мережевого представлення предметної області, що 

дозволяє структурувати контент інформаційно-довідкових та інших систем, які відрізняються 

від відомих використанням взаємопов'язаних етапів відбору, кластеризації та впорядкування 

контенту. 

Отримані результати можуть бути використані для підтримки прийняття рішень при 

придбанні та застосуванні знань: при розробці програм окремих курсів підвищення кваліфікації; 

інформаційного забезпечення систем електронного навчання; при формуванні програм дистан-

ційної освіти; при розробці та наступному коригування навчальних планів; формуванні навчаль-

них, довідкових матеріалів, курсів лекцій для окремих дисциплін. 

Ключові слова: алгоритм, інформаційний елемент, контент, модель, інформаційне забез-

печення, предметна область, інформація. 

 

Вступ. На сьогоднішній день швидкість оновлення знань і накопичення інформації 

безперервно збільшується, тому як сама людина, так і організації виявляються залучені в 

постійний процес управління знаннями та інформаційним забезпеченням. Сьогодні, як ніко-

ли, підприємства всіх типів залежать від технології досягнення своїх ділових результатів, 

будь то виробнича компанія, яка виробляє автомобілі, лікарня, яка доглядає за пацієнтами, 

або ресторан, який подає їжу подружжю у нічний час [1]. З моменту впровадження комп'ю-
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терних технологій у бізнес існує підтримка користувачів, продуктивність роботи персоналу 

залежить від технологій автоматизації, а організації залежать від якості служб підтримки 

інформаційних технологій (ІТ) для швидкого відновлення та запобігання будь-якому прос-

тою через будь-який збій у технології або її використанні [2]. Оскільки бізнес настільки за-

лежить від ІТ-послуг, підприємства все більше піднімають планку для ІТ-послуг, коли мова 

йде про їх доступність, а самі ІТ поряд з більшою доступністю повинні відповідати більшим 

вимогам надійності [1]. Досягти бажаного результату можливо лише з урахуванням актуаль-

ного досвіду і знань створення ефективних ІТ-систем. З іншої сторони, стандартизація сис-

тем та швидкість, з якою знання стають застарілими, означають, що технічні знання з боку 

персоналу отримують та відкидають на постійній основі [2]. 

Важливу роль в інформаційному забезпеченні процесу набуття знань з предметної об-

ласті відіграють моделі подання знань. Зважаючи на великий обсяг доступних інформацій-

них ресурсів, актуальним стає питання розробки інструментарію, що дозволяє підвищити 

результативність освоєння інформації, зокрема, за рахунок створення умов для найбільш 

успішного освоєння контенту предметної області за допомогою підвищення якості підготов-

ки інформаційного забезпечення. 

Одне з ключових питань в розробці інформаційного забезпечення - вибір моделі подан-

ня контенту таким чином, щоб забезпечити найбільш ефективну роботу з нею як користува-

ча, так і розробника.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  На даний час розроблено безліч моделей 

представлення знань. Вони різняться за призначенням, за ідеями, що лежать в їх основі, а 

також з точки зору математичної обґрунтованості.  

У роботі [2] проведене дослідження з метою оцінки, як організація може концептуалі-

зувати управління знаннями ІТ-підтримки з метою отримання максимальної продуктивності 

для користувачів. Підхід до обґрунтованої теорії використовується для дослідження діяльно-

сті та процесів управління знаннями, присутніми в групі електронних та інформаційних тех-

нологій багатодисциплінарного науково-дослідного центру під назвою iThemba Laboratory 

for Accelerator Science (LABS). По-перше, підхід передбачав спостереження учасників для 

збору інформації про робочий потік підтримки EIT, що формує першу спробу відкритого 

кодування. По-друге, напівструктуровані інтерв'ю, а також використання методики реперту-

арної сітки були використані для збору різноманітних поглядів персоналу. Це дослідження 

показало, що основою управління знаннями для ІТ-підтримки є стратегія та культура, засно-

вана на конструкціях прихильності та взаємності. З цього викладена адаптована модель KM 

для служби ІТ-підтримки. 

В [1] описується модель багаторівневої підтримки для своєчасного реагування та вирі-

шення питань від користувачів, що складається з трьох рівнів: рівень 1 - служба обслугову-

вання; рівень 2 - команди технічного управління або управління додатками; рівень 3 - підт-

римка розробника чи постачальника. Автором сформульовано принципи визначення ресурсів 

для вирішення проблем на основі запропонованої моделі. 

Існує велика кількість спеціалізованих моделей. 

У статті [3] розглянуто різні потенційні компоненти моделі підтримки інформаційних 

технологій вищої освіти, а також те, як ці частини розгортаються в коледжі Babson для задо-

волення конкретних інституційних потреб та потреб користувачів. Запропоновано нову сис-

тему надання послуг, якою передбачена децентралізація підтримки на місцях, аутсорсинг 

підтримки стандартних програмних додатків та збереження як централізоване вирішення 

проблем на високому рівні в мережі. 

У роботі [4] проведене дослідження ролі інформації та інформаційного забезпечення у 

становленні та розвитку економіки, заснованої на знаннях. Запропоновано модель організації 

загальнонаціонального інформаційного забезпечення економіки для вирішення проблеми 

надання економічним суб'єктам достовірної, оперативної та пертинентної інформації, щоб 

асиметрія інформації менше впливала на їх діяльність. Запропонована в [5] організаційно-

економічна модель управління інформаційним забезпеченням виробничої діяльності підпри-

ємства, яка визначає свою сумісну частину, формує їх внутрішню і зовнішню взаємодії для 
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ефективної реалізації цілей і задач систем інформаційного забезпечення. У статті [6] розроб-

лено концептуальну структурнo–ієрархічну модель системи інформаційного забезпечення 

якості промислової продукції у вигляді замкнутого контуру із зворотними зв'язками між но-

рмативним, виробничим та інформаційним модулями виробництва. Використання моделі дає 

можливість на інформаційному рівні забезпечити наукові принципи стандартизації при ви-

рішенні задач управління якістю продукції на стадіях життєвого циклу. 

В  [7] обгрунтовано концептуальну модель розвитку системи інформаційного забезпе-

чення наукової та інноваційної діяльності у медичній галузі. 

Авторами [8] запропонована імовірнісна модель встановлення інформаційної взаємодії 

в мережі інтернет речей за топологією mesh, заснована на мультиагентному підході, побудо-

вана з урахуванням фундаментальних характеристик технології інтернет речей. Модель до-

зволяє оцінити абсолютні та імовірнісні характеристики інформаційної взаємодії. У моделі 

враховані умови, відповідні реальному процесу інформаційної взаємодії - наявність непраце-

здатних каналів і точок доступу, обмежена кількість повторних спроб встановлення з'єднань, 

наявність альтернативних маршрутів. 

В роботі [9] розглянуто екосистему програмного забезпечення як систему з трьох взає-

модіючих елементів: навколишнє середовище, програмне забезпечення та людина. Проаналі-

зовані причини і передумови застосування екологічного підходу до досліджень програмного 

забезпечення. Описано компоненти екосистем програмного забезпечення. Розглянута матри-

чна модель екосистеми і описані матриці взаємодії. Показані і описані форми взаємодії між 

компонентами екосистеми програмного забезпечення. Побудована модель інформаційної 

взаємодії в екосистемі. 

Нечітка мережева модель формування цілей інформаційного забезпечення [10], призна-

чена для управління процесами придбання і/або використання знань, що дозволяє враховува-

ти корисності інформаційних елементів і дидактичні зв'язки між ними. Спосіб формування 

інформаційного забезпечення дозволяє структурувати контент інформаційно-довідкових та 

інших систем, він заснований на взаємопов'язаних етапах відбору, кластеризації та впоряд-

кування контенту. Отримані результати можуть бути використані для підтримки прийняття 

рішень при придбанні та застосуванні знань: при розробці програм окремих курсів підви-

щення кваліфікації; інформаційного забезпечення систем електронного навчання; при фор-

муванні програм дистанційної освіти; при розробці та наступним коригуванням навчальних 

планів; формуванні навчальних, довідкових матеріалів, курсів лекцій для окремих дисциплін. 

Незважаючи на велике різноманіття моделей інформаційного забезпечення подання 

предметної області, нинішня структура підтримки ІТ насправді не йде в ногу з розвитком 

самих ІТ [11]. Поки існує будь-яка технологія, існує потреба вирішити проблеми з нею, що 

зумовлює актуальність вдосконалення існуючих моделей і створення нових. 

За результатами дослідження можна виділити два основних підходи в створенні моде-

лей інформаційного забезпечення подання предметної області - емпіричний і теоретичний 

(рис. 1). Емпіричний підхід заснований на вивченні принципів організації людської пам'яті і 

моделюванні механізмів вирішення задач людиною. Теоретичний підхід можна визначити як 

теоретично обґрунтований, що гарантує правильність рішень, а відповідні йому моделі - фо-

рмальними моделями подання знань. 

На основі емпіричного підходу в даний час розроблені і отримали найбільшу  популяр-

ність продукційні, мережеві, фреймових моделі, ленеми. Умовно, до групи емпіричного під-

ходу можна включити нейронні мережі та генетичні алгоритми, які відносяться до біонічного 

напрямку штучного інтелекту.  

Теоретичний підхід представлений моделями, заснованими на формальній логіці: логі-

чні, комбінаторні, алгебраїчні моделі представлення знань, формальні граматики. 
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Рисунок 1 – Класифікація моделей подання знань 

 

В інженерії знань під мережевою моделлю представлення знань застосовується орієн-

тований граф, що відображає зміст цілісного образу. Семантична мережа - це орієнтований 

граф, вершинам якого зіставлені поняття, а дугам - відношення між ними. Формально мере-

жу можна задати у вигляді H = <I, C, G>, де I - множина інформаційних одиниць; C - множи-

на типів зв'язків між інформаційними одиницями; G - відображення, що задає конкретні від-

ношення з наявних типів С між елементами I. 

Основна перевага семантичної моделі пов'язана з відповідністю сучасним представлен-

ням про організацію довготривалої пам'яті людини. Недолік моделі – складність пошуку і 

виведення на семантичній мережі. 

Постановка задачі. На основі розглянутих моделей комунікації [1-21] можна зробити 

висновок, що в першу чергу необхідно встановити відношення відповідності або невідповід-

ності кодів джерела і приймача (оцінити можливість комунікації) і на наступному етапі ви-

значити вплив на ефективність комунікації лексікодів обох сторін. В загальному випадку 

можна говорити, що на можливість комунікації вирішальний (хоча і не єдиний) вплив надає 

співвідношення кодів джерела і приймача, а на ефективність (правильність осмислення, ро-

зуміння) більшою мірою впливає перетин лексікодів.  

Таким чином, можна зробити висновок, що ефективність освоєння матеріалу істотно 

залежить від того, чи «готовий» лексікод (тезаурус) навчаючого до внесення в нього пропо-

нованої інформації, будь то підручник, довідкові матеріали або живе спілкування з педаго-

гом. З огляду на те, що тезаурус здатний змінюватися, розширюватися під впливом нової 

інформації, найбільш ефективним можна назвати процес навчання, організований таким чи-

ном, щоб кожен новий фрагмент матеріалу (нове повідомлення) мав істотний перетин з теза-

урусом навчаючого і створював можливість для його розширення (тобто, містив певний об-

сяг нової інформації, що виходить за рамки поточного лексікоду навчаючого). 

Отже, на ефективність засвоєння матеріалу в значній мірі буде впливати «плавність» 

розширення тезаурусу навчаючого, тобто, той порядок, в якому представлені матеріали бу-

дуть вивчатися, і як буде зростати обсяг нових знань. 

Ієрархічна модель предметної області відображає взаємозв'язок інформаційних об'єктів 

за рівнями підпорядкованості. На самому верхньому  (кореневому, нульовому) рівні розта-

шований єдиний інформаційний  об'єкт. Він складається з декількох інформаційних об'єктів 
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другого рівня. Кожен інформаційний об'єкт другого рівня включає кілька інформаційних 

об'єктів третього рівня тощо. На рис. 2 представлена ієрархічна модель предметної області, 

де X - інформаційна множина, яка відповідає розглянутій предметній області. Всі матеріали 

інформаційної множини можуть бути розділені на інформаційні фрагменти iС , які, в свою 

чергу, можуть містити інформаційні фрагменти нижчого рівня. Інформаційні фрагменти ни-

жнього рівня складаються з інформаційних елементів , 1,nx n N , що є неподільними на 

даному рівні розгляду фрагментів контенту. 

 

X

C1 C i...

C11 ... ...

x1 x2 x3 x k x ... x ...

Cil ... ...

xN
 

Рисунок 2 – Ієрархічна модель предметної області 

 

За допомогою ієрархічних моделей зручно описувати зміст освітніх програм, що скла-

даються з дисциплін, розділів, тем і навчальних елементів. В даному випадку, інформаційна 

множина X визначається навчальним планом освітньої програми. Дисципліни представляють 

інформаційні фрагменти першого (верхнього) рівня i iС , теми дисциплін - інформаційні фра-

гменти другого рівня ijС , окремі навчальні елементи (визначення, теореми і т.д.) відповіда-

ють  інформаційним елементам nx .   

Ієрархічні моделі предметних областей широко застосовуються на сьогоднішній день в 

різних сферах інформаційного забезпечення. Однак ієрархічні моделі не підтримують відно-

шення дидактичної упорядкованості інформаційних елементів. Наявність дидактичного 

зв’язку між будь-якими двома елементами означає, що вивчення (засвоєння) одного елемента 

базується на знанні іншого, тобто, вимагає його попереднього засвоєння. Оскільки ієрархічні 

моделі предметної області не допускають наявності горизонтальних зв'язків між елементами 

одного і того ж рівня ієрархії, якими представляються дидактичні зв'язки, то відсутня мож-

ливість визначення порядку освоєння інформаційних фрагментів і інформаційних елементів. 

Таким чином, можна зробити висновок про недоліки застосування тільки ієрархічних моде-

лей для опису предметних областей при розробці інформаційного забезпечення в цілях при-

дбання нових знань. 

З розвитком комп'ютерних і web-технологій все більш широке застосування знаходить 

електронний (віддалений) режим навчання. Однак, в більшості випадків, реалізація такого 

режиму навчання заснована на забезпеченні того, хто навчається, великим об'ємом статичних 

електронних ресурсів без урахування здібностей учня і без підтримки активного навчального 

процесу. 

Для керування навчальними ресурсами може застосовуватися семантична модель ме-

режі знань, заснована на онтологіях і тематичних картах (рис. 3). Тематичні карти, зазвичай, 

використовуються для представлення та організації знань у такий спосіб, який може бути 

оптимізований для навігації. Модель мережі знань включає в себе наступні елементи: 
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1. Теми представляють елементи знань. Кожна тема має додаткові атрибути, такі як 

приналежність до категорії та інші. 

2. Зв'язки визначають відношення між темами, включаючи генералізацію, агрегацію 

та посилання (наприклад, причинно-наслідкові зв'язки, аналогії тощо). 

3. Навчальні матеріали. Кожна тема може бути пов'язана з одним або більше навчаль-

ними матеріалами. Атрибутами можуть бути ключові слова, тип елемента, педагогічне приз-

начення, рівень складності тощо. 

 

 

Рисунок 3 – Модель мережі знань 

 

У рамках інформаційно-навчальної системи (ІНС) адаптивні навчальні курси (індивіду-

альні траєкторії навчання) можуть бути сформовані на основі онтології, зв'язків між темами і 

профілю того, хто навчається. У відповідь на запит, сформований навчаючим і відображаю-

чий мету навчання, ІНС генерується індивідуальна траєкторія, що направляє навчання відпо-

відно до його цілі.  

Основна частина. Якість інформаційного забезпечення можна розглядати в двох аспе-

ктах - зміст і структура. Остання, в свою чергу, включає в себе модель інформаційно-

довідкового контенту і послідовність його застосування [5, 7]. Зважаючи на великий обсяг 

доступних інформаційних ресурсів, актуальним стає питання розробки процедур, що дозво-

ляють підвищити результативність засвоєння інформації, зокрема, за рахунок створення 

умов для найбільш успішного освоєння контенту предметної області за допомогою підви-

щення якості підготовки інформаційного забезпечення для технічних додатків в промисло-

вих системах. 

Опис предметної області за допомогою лише мережевих або ієрархічних моделей не є 

достатнім для подання інформаційного забезпечення, тому запропонована для використання 

узагальнена ієрархічна мережева модель. 

Залежно від виду вхідних даних розглянемо можливі способи формування ієрархічних 

мережевих моделей інформаційного забезпечення. 

У першому випадку вхідні дані представлені множиною інформаційних елементів, кі-

лькість яких порівняно невелика і є припустимою для застосування експертних методів. Су-

купність етапів побудови ієрархічної мережевої моделі приведено на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Алгоритм побудови ієрархічної мережевої  

дворівневої моделі інформаційного забезпечення 

 

У другому варіанті вхідні дані представлені «деревом знань», тобто, ієрархічною мо-

деллю інформаційного забезпечення. Сукупність етапів побудови ієрархічної мережевий мо-

делі наведена на рис. 5.  

Визначення структури інформаційного забезпечення та порядку засвоєння знань пред-

метної області представлена на рис. 6, де W – матриця ваг дидактичних зв'язків між інформа-

ційними елементами (ІЕ), D – матриця відстаней між ІЕ, R – порядок вивчення ІЕ, CL – клас-

тери інформаційних елементів, що є інформаційними фрагментами (ІФ), WL – матриця ваг 

дидактичних зв'язків між кластерами на рівні L,  rіф - порядок вивчення ІФ. 
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Рисунок 5 – Алгоритм побудови ієрархічної мережевої моделі 

 

Процедура визначення структури інформаційного забезпечення складається з наступ-

них кроків: визначення близькості між ІЕ; кластеризація  усієї множини відібраних навчаль-

них елементів (формування ІФ); визначення дидактичних зв'язків між ІФ та формування 

структури контенту верхнього рівня; впорядкування ІЕ всередині кластерів; визначення бли-

зькості між кластерами;  впорядкування кластерів. 

 

W D

R R

s

C L WL r ІФ

 
Рисунок 6 – Визначення структури та порядку освоєння знань предметної області 

 

На основі отриманої ієрархічної мережевої моделі інформаційного забезпечення, необ-

хідно сформувати траєкторію роботи з об'єктами предметної області (ІФ та ІЕ). На кожному 

з ієрархічних рівнів, визначається лінійний порядок їх застосування або вивчення. На кож-

ному з рівнів модель дидактичних зв'язків між ІФ (ІЕ) представлена квадратною матрицею 

WL. 

Для вирішення задачі формування траєкторії роботи з інформаційними об'єктами пред-

метної області можуть застосовуватися алгоритми побудови ярусно-паралельної форми гра-

фу, зокрема, алгоритми топологічної сортування. Задача топологічного сортування графу 

полягає в наступному: вказати такий лінійний порядок на його вершинах, щоб будь-яке реб-
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ро було спрямоване від вершини з меншим номером до вершини з більшим номером. Очеви-

дно, якщо в графі є цикли, то такого порядку не існує. 

Якщо при вирішенні задачі визначення траєкторії засвоєння матеріалу необхідно розг-

лянути всі ІЕ з деякої предметної області, то задача може бути сформульована як варіант 

задачі комівояжера. В даному випадку задача комівояжера є асиметричною, оскільки моде-

люється орієнтованою граф-структурою, яка є незамкненою, тому що повертатися до старто-

вої вершини не вимагається. При цьому "критерій вигідності маршруту" відображає логіч-

ність (тобто, дидактичну впорядкованість) розгляду матеріалу, сприяючи кращому його 

сприйняттю яке можна трактувати відповідно до семантичної теорії інформації Шрейдера. 

Для успішного засвоєння деякого ІЕ потрібно вивчити всі ІЕ, від яких в моделі дидактичних 

зв'язків є дуги до поточного ІЕ. Порушення цієї умови призводить до погіршення характери-

стик розглянутого маршруту, тобто до зменшення значення цільової функції, що характери-

зує траєкторію засвоєння матеріалу. 

Одним з етапів побудови ієрархічної мережевої моделі інформаційного забезпечення є 

відбір інформаційних елементів, які забезпечують формування заявлених цілей інформацій-

ного забезпечення. Проаналізуємо визначення складу інформаційних елементів. 

Дано множину доступних ІЕ  1 2, ,..., NX x x x ,  W N N   – матриця ваг дидактич-

них зв'язків між ІЕ з елементами ilw ,  U N N   – матриця корисностей ІЕ для формування 

цілей  1 2, ,..., T
MJ J J J  інформаційного забезпечення з елементами iju . 

Кожен ІЕ nx  характеризується об'ємом , 1,nv n N  (наприклад, трудомісткістю засво-

єння). Для досягнення цілей інформаційного забезпечення потрібно застосувати деякий набір 

матеріалів, об'єм якого також обмежений. Потрібно визначити таку підмножину S ⊆ X ІЕ, 

застосування яких забезпечить максимально можливий ступінь досягнення сукупності цілей 

J інформаційного забезпечення, враховуючи взаємозв'язок ІЕ між собою, виражений матри-

цею дидактичних зв'язків, корисність окремих ІЕ для досягнення цілей J, а також обмеження 

на максимальний загальний об'єм обраних ІЕ. Процедура оцінки сформованості цілей інфор-

маційного забезпечення представлена на рис. 7. 
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Рисунок 7 – Процедура оцінки сформованості цілей 

інформаційного забезпечення 

 

Таким чином, залежно від виду вхідних даних запропоновано два можливі способи фо-

рмування ієрархічних мережевих моделей інформаційного забезпечення. 

Для вхідних даних, представлених множиною інформаційних елементів, кількість яких 

порівняно невелика і є придатною для застосування експертних методів, запропонований 

алгоритм побудови ієрархічної мережевої  дворівневої моделі інформаційного забезпечення. 

Прикладами задач з такими вхідними даними можуть служити формування тематичного 

плану дисципліни, довідкового посібника, структури курсів підвищення кваліфікації тощо. 

Експертним шляхом встановлюються дидактичні зв'язки між ІЕ, що відображають відно-

шення парної впорядкованості при розгляді (застосуванні) ІЕ. Виконуються перевірки на 

несуперечливість та узгодженість (якщо експертів було декілька). В результаті формується 

мережева модель інформаційного забезпечення. Якщо експертами застосовувалися не бінар-
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ні оцінки парної дидактичної впорядкованості, то формується зважена мережева модель ін-

формаційного забезпечення. 

Для вхідних даних, представлених «деревом знань» (ієрархічною моделлю інформацій-

ного забезпечення), запропонований алгоритм побудови побудови ієрархічної мережевої мо-

делі. Прикладами таких моделей є дерево понять «Computing Classification System», різні 

довідкові ресурси (в тому числі побудовані на wiki движку), класифікатори (УДК, ДРНТІ) 

тощо.  

Для формування вхідних даних при побудові моделей предметної області використо-

вуються експертні оцінки, які складають групу методів, що найбільш часто використовують-

ся в практиці оцінювання складних систем на якісному рівні. Опитування експертів полягає в 

заслуховуванні і фіксації в змістовній та кількісній формі суджень експертів з розв'язуваної 

проблеми. 

Висновки. Для досягнення цілей інформаційного забезпечення запропоновано шляхи 

підвищення ефективності набуття знань, зокрема, за допомогою аналізу і синтезу структури 

інформаційного забезпечення та визначення послідовності інформаційних об'єктів предмет-

ної області. Також запропонований підхід визначення такої траєкторії освоєння матеріалу, 

яка безпосередньо сприяє досягненню мети інформаційного забезпечення на основі вже ная-

вних знань.  

Запропоновано спосіб формування інформаційного забезпечення, призначений для іє-

рархічного мережевого представлення предметної області, що дозволяє структурувати кон-

тент інформаційно-довідкових та інших систем, що відрізняється від відомих використанням 

взаємопов'язаних етапів відбору, кластеризації та впорядкування контенту. 

Отримані результати можуть бути використані для підтримки прийняття рішень при 

придбанні та застосуванні знань, а саме: при створенні інформаційного забезпечення вироб-

ничих процесів, в частині розробки елементів методичного забезпечення інформаційних сис-

тем, в корпоративних системах навчання персоналу; при розробці програм окремих курсів 

підвищення кваліфікації, а так само комплексів програм з подальшим їх коригуванням; інфо-

рмаційного забезпечення систем електронного навчання; при формуванні програм дистан-

ційної освіти; при розробці та наступним коригуванням навчальних планів; формуванні нав-

чальних, довідкових матеріалів, курсів лекцій для окремих дисциплін. 
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ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье предложен подход к определению иерархической сетевой модели информацион-

ного обеспечения представления предметной области. Иерархическая сетевая модель отража-

ет взаимосвязь информационных объектов по уровням подчиненности. Один из ключевых вопро-

сов в разработке информационного обеспечения - выбор модели представления контента таким 

образом, чтобы обеспечить наиболее эффективную работу с ней как пользователя, так и разра-

ботчика. Можно выделить два основных подхода – эмпирический и теоретический. Первый 

основан на изучении принципов организации человеческой памяти и моделировании механизмов 

решения задач человеком. Второй подход можно определить, как теоретически обоснованный, 

что гарантирует правильность решений, а соответствующие ему модели – формальными мо-

делями представления знаний. Последовательность применения материалов включена в состав 

модели, поскольку эффективность восприятия материала зависит, в том числе, от того, 

насколько человек «готов» воспринимать предложенную информацию, то есть, имеет доста-

точно базовых знаний. 

В зависимости от вида входных данных предложены возможные способы формирования 

иерархических сетевых моделей информационного обеспечения. Если входные данные представ-

лены множеством информационных элементов, количество которых сравнительно невелико и 

приемлемо для применения экспертных методов, предложен алгоритм построения иерархиче-
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ской сетевой двухуровневой модели информационного обеспечения. Если входные данные пред-

ставлены «Деревом знаний», то есть, иерархической моделью информационного обеспечения, 

предложенный алгоритм построения иерархической сетевой модели. 

Иерархическая сетевая модель информационного обеспечения, предназначена для управле-

ния процессами приобретения и использования знаний, позволяет учитывать полезность ин-

формационных элементов и дидактические связи между ними. Предложен способ формирова-

ния информационного обеспечения, предназначенный для иерархического сетевого представле-

ния предметной области, который позволяет структурировать контент информационно-

справочных и других систем, отличающихся от известных использованием взаимосвязанных 

этапов отбора, кластеризации и упорядочения контента 

Полученные результаты могут быть использованы для поддержки принятия решений при 

приобретении и применении знаний: при разработке программ отдельных курсов повышения 

квалификации; информационного обеспечения систем электронного обучения; при формирова-

нии программ дистанционного образования; при разработке и последующей корректировке 

учебных планов; формировании учебных, справочных материалов, курсов лекций для отдельных 

дисциплин. 

Ключевые слова: алгоритм, информационный элемент, контент, модель, информационное 

обеспечение, предметная область, информация. 
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IERARCHIC NETWORK MODEL OF SUBMITTED DOMAIN INFORMATION SUPPLY 

 

The article proposes an approach to determining the hierarchical network model of information 

provision representation of the submitted domain. The hierarchical network model represents the 

interconnection of information objects by subordination levels. 

One of the key issues in the development of information provision is the choice of the content deliv-

ery model in such a way as to ensure the most effective work with it as a user and developer. There are two 

main approaches - empirical and theoretical. The first is based on the study of the organization principles 

of human memory and the simulation of solving human problems mechanisms. The second approach can 

be defined as theoretically substantiated, which guarantees the correctness of the solutions, and the corre-

sponding models - formal models of presentation of knowledge. The sequence of application of materials 

is included in the model, since the effectiveness of the perception of the material depends, among other 

things, on how much the person is "ready" to perceive the proposed information, that is, has a rather 

basic knowledge. 

Depending on the type of input data, possible ways of forming hierarchical network models of in-

formation support are proposed. If the input data is represented by a plurality of information elements, the 

number of which is relatively small and possible for the application of expert methods, the algorithm for 

constructing a hierarchical network two-level model of information provision is proposed. If the input 

data is represented by the "Tree of Knowledge", that is, the hierarchical model of information support, 

the algorithm for constructing a hierarchical network model is proposed. 

The hierarchical network model of information support, designed to manage the processes of acqui-

sition and use of knowledge, which allows you to take into account the usefulness of information elements 

and didactic connections between them. The method of information support formation  is proposed for the 

hierarchical network representation of the subject area, which allows to structure the information content 

and reference and other systems, which differ from the known of selection interrelated stages, clustering 

and content  streamlining. 

The obtained results can be used to support decision-making in the acquisition and application of 

knowledge: in developing programs of individual advanced training courses; informational support of 

electronic learning systems; when forming distant education programs; in the development and subse-

quent adjustment of curricula; the formation of educational, reference materials, lecture courses for indi-

vidual disciplines. 

Keywords: algorithm, information element, content, model, information provision, subject area, 

information. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЯКІСНОГО КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕН-

НЯ ІМОВІРНІСНОГО РОЗПОДІЛУ КРИМІНАЛЬНО ЗНАЧИМОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА 

НОВИННИХ ВЕБ-САЙТАХ 

 
Сьогодні, в століття розвитку інформаційного суспільства, ЗМІ грають роль потужного 

засобу формування громадської думки і впливу на нього. Зараз усю інформацію можна знайти в 

текстовому виді в інтернеті, у тому числі і через ресурси соціальних медіа. Для аналізу такого 

роду даних краще всього застосовувати актуальну на сьогодні інформаційну технологію таку як 

контент-аналіз, який вивчає документи в їх соціальному контексті і використовується при дос-

лідженні тематичної спрямованості засобів масової інформації. Завдяки розвитку методів кон-

тент-аналізу з'явилася можливість автоматичного дослідження змісту текстів, їх ефектив-

ності і оцінки впливу на суспільство. У цьому дослідженні проводиться аналіз існуючих підходів, 

методів і інструментів контент-аналізу, а також обгрунтовується актуальність дослідження 

можливостей використання широкого спектру лінгвістичних категорій для якісного контент-

аналізу. Розглядаються концептуальні можливості використання цього виду аналізу в сучасних 

лінгвістичних і соціальних дослідженнях. У статті показано використання методів якісного 

контент-аналізу, підходів machine learning і розробленого словника кримінально забарвлених те-

рмінів на трьох мовах, що є одним з основних інструментів для дослідження розподілу криміна-

льно значимої інформації новинних сайтів веб-медіа за географічними, часовими ознаками та 

категоріями злочинів. В дослідженні також пропонуються базові основи розробки інформацій-

ної технології контент-аналізу новинного веб-простору певних географічних регіонів в часовій 

залежності за заданою тематикою, а саме по кримінальній картині регіону. В якості експери-

ментального корпусу розглядаються тексти, що були зібрані автоматично, за допомогою розро-

бленої програмного продукту, з новинних сайтів Казахстану, України, Великобританії і США. 

Ключові слова: якісний контент-аналіз; новинні веб-сайти; кримінально значима інфор-

мація; засоби масової інформації; казахський, український і англійський текстові корпуси, слов-

ник кримінально-забарвлених термінів; методи machine learning. 

 

Вступ. Сьогодні одним з найбільш популярних напрямів дослідження великих об'ємів 

текстових даних став контент-аналіз. І незважаючи на те що він до сих пір має більшу попу-

лярність в області соціальних та гуманітарних наук, цей підхід є універсальним, оскільки 

багато сучасних досліджень спрямовані на практичне і максимально автоматизоване засто-

сування методів контент-аналізу.  У наш час контент-аналіз використовується при проведен-

ні соціальних досліджень, опитувань, для виявлення шаблонів та тенденцій змін в громадсь-

кій думці у хронологічному зрізі. Отримані таким чином дані можна порівнювати в різних 

проміжках часу і виявляти зміни, що відбуваються в суспільстві, політиці або культурі [1]. 

Також контент аналіз є одним з найпростіших способів, що часто використовується для 

визначення авторства. Методи контент-аналізу є актуальними також при вивченні докумен-

тів в їх соціальному контексті, що дозволяє виявити те, що може вислизнути при традицій-

ному вивченні, статей, публікацій ЗМІ, промов відомих людей і тд.  

Метою контент-аналізу є створення кількісного опису смислового і символічного зміс-

ту тексту документу, що дозволяє фіксувати об’єктивні ознаки і здійснює їх підрахунок. 

Контент-аналіз дозволяє "вписати" зміст документу в соціальний контекст, осмислити його 

одночасно і як прояв, і як оцінку соціального життя. Такий  аналіз документу дозволяє ви-

явити, що: (1) існувало до нього і отримало в ньому відображення; (2) існує в ньому (харак-

теристики форми - мова, структура, жанр повідомлення, ритм і тон мови); (3) буде після ньо-

го (оцінка різних ефектів дії).  
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В цілому, контент-аналіз може бути використаний як: основний, паралельний, конт-

рольний (допоміжний) метод. Основний метод використовується при визначенні тематичної 

спрямованості досліджуваного матеріалу. Паралельний метод застосовується  у поєднанні з 

іншими методами, а контрольний чи допоміжний при класифікації відповідей на анкетні пи-

тання. 

Важливою відмінністю контент-аналізу від інших подібних методів є те що він чіткий, 

формалізований і систематизований. Суть його систематизованості та формалізованості по-

лягає в необхідності чіткого визначення категорій аналізу (ключових понять документу), що 

дозволяє визначати цей метод як досить чіткий та систематизований. 

Після визначення системи категорій аналізу необхідно обрати одиницю аналізу тексту, 

що відповідає цим категоріям. За одиницю аналізу може бути прийнято: слово, речення, те-

ма, ідея, автор, персонаж, соціальна ситуація і інші елементи.  

Наступним етапом аналізу є встановлення одиниці рахунку, що являє собою елемент 

кількісної міри одиниці аналізу, який дозволяє реєструвати частоту (регулярність) появи 

ознаки категорії аналізу в тексті (число друкарських знаків, сторінок, абзаців, авторських 

листів). Останній етап це експертний аналіз отриманих результатів дослідження.  

Таке представлення контент-аналізу вимагає детального попереднього аналізу мети ме-

тоду і визначення її залежності від вибраних категорій та їх кількісного або якісного значен-

ня. 

Огляд літературних джерел з використання контент-аналізу у сучасних лінгвісти-

чних та соціальних дослідженнях. Контент-аналіз  це універсальний метод для роботи з 

інформацією, що використвовується з різними видами джерел даних, включаючи текстові, 

візуальні і аудіодані [2]. Ця методика дуже гнучка і використовується як емпірично так і тео-

ретично [3]. В цілому контент-аналіз можна розділити на якісний і кількісний.  

У простому випадку кількісний контент-аналіз включає підрахунок слів або речень. У 

складнішому це процес виділення категорій в даних (репрезентативних зразків змісту), їх 

кодування, яке дозволяє виявити або відобразити ті або інші відмінності в аналізованих да-

них, а потім оцінка точності цього кодування. Зібрані дані аналізуються для опису шаблонів 

чи характеристик контенту або для ідентифікації зв'язку між розглянутими властивостями 

даних [4]. 

Кількісний підхід добре себе зарекомендував в так званій предиктивній поліцейській 

діяльності. Вона полягає в застосуванні кількісних аналітичних методів для визначення пер-

спективних цілей запобігання злочинів. При аналізі використовуються вже наявні дані по 

злочинах (записи допитів, архівні дані, протоколи і тд). У дослідженні [5] показано, що цей 

підхід дозволяє передбачити з високою ймовірністю місце і час правопорушення, а також 

виявити людей, що знаходяться в групі ризику.  

Слід зазначити, що досить велика кількість досліджень присвячена використанню ме-

тодів контент-аналізу в задачах криміналістики. Наприклад, кількісні лінгвістичні показники, 

що використовуються в дослідженні [6] у якому проведено контент-аналіз текстових записів 

30 людей, які вчинили самогубство або здійснили терористичні злочини, дозволили виявити 

тенденції (географічні, наявність групової приналежності), що вказують на злочин. 

При виборі між кількісним і якісним аналізом, сучасні дослідники схиляються до 

якісного, оскільки він використовує індуктивні міркування за допомогою яких категорії ви-

никають завдяки ретельному аналізу і постійному порівнянню [7], яке проводить дослідник 

[8]. Наприклад, кількісний контент-аналіз успішно використовується для визначення близь-

кої тематики в творах авторів, при якому визначається частота появи заданих слів і фраз, а 

якісний проводить глибший аналіз тексту, що базується на звя’зках між поняттями. 

Дослідження, що використовують якісний підхід, фокусуються на характеристиках мо-

ви як об'єкті комунікації. У цьому випадку контент-аналіз не зупиняється на простому 

підрахунку слів, він переходить на рівень інтенсивного вивчення мови, метою якого є кла-

сифікація великої кількості категорій, які можуть відображати явне або передбачуване по-

відомлення. 
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Можна виділити 3 підходи до якісного аналізу [9]. Перший з них це традиційний, при 

якому категорії для кодування виводяться з необроблених даних. Він використовується при 

розробці теорії. Також є спрямований (категорії для кодування беруться з теорії або резуль-

татів дослідження, а потім дослідники використовують ці дані і створюють категорії з даних) 

та підсумковий (на початку здається кількісним оскільки розпочинається з підрахунку слів, а 

потім розширює аналіз щоб розкрити теми (категорії)) [10]. 

Сам процес контент-аналізу досить багаторівневий, але незалежно від того застосо-

вується він емпірично або ж теоретично, одним з важливих етапів є етап "створення словни-

ка", що використовується для категоризації. Під словником мається на увазі список слів, 

який асоціюється з тією або іншою категорією. Вони можуть створюватися вручну великою 

кількістю експертів або ж автоматично за допомогою різних методів machine learning 

комп'ютерної лінгвістики. Так звані мануальні словники широко застосовуються на малень-

ких текстах і незначному об'ємі даних. Можливе використання вже існуючих словників, 

наприклад, добре відомих словників позитивних і негативних слів [11]. 

В той же час, найпривабливішим способом створення словника є автоматичний. Для 

його використання потрібен великий набір текстів (наприклад, повідомлення з соцсетей, 

статті, твіти), які розмічені якимсь чином, або характеризовані по атрибутах людини (стать, 

вік і т.д). Після чого ці тексти необхідно розбити на слова або словосполучення за допомо-

гою токенізації, а далі застосувати, наприклад, стохастичні методи для визначення слів або 

фраз, найбільш пов'язаних з результатом.  

Ще один спосіб створення словника грунтується на "краудсорсінгу", що дозволяє зби-

рати велику кількість слів без особливих зусиль і витрат за часом. Використовуючи рейтинги 

можна створювати "зважені словники", в яких кожне слово має відповідну вагу в певній ка-

тегорії (наприклад, слово "приголомшливий" може бути оцінене як 4.6 за 5-бальною шкалою 

позитивних емоцій, тоді як слово "хороший" може отримати тільки 3.5). Така оцінка прак-

тично сотнями або навіть тисячами людей дозволяє розробити словник, який може охопити 

навіть слова з категорії загальних і нейтральних слів. 

І кількісний і якісний підходи контент-аналізу мають широкий спектр застосування. 

Наприклад, в дослідженні [12] увага приділяється контент і сентимент аналізу, присвяченому 

темі вірусу Еболи в стрічці новин і Твіттері, який проводився за допомогою словникового 

контролю зібраних даних; використання n- граммної техніки моделювання тем LDA; аналізу 

сутностей і їх мережі, а також використання системи оцінок тем. Результати показали, що 

освітленість цієї теми в Твіттері більш розмита ніж в новинах. Крім того, в статтях з новин 

більше уваги приділяється об'єктам пов'язаним з подіями, таким як особа, організація і місце 

розташування, тоді як Twitter охоплює об'єкти орієнтовані на якийсь час.  

Окрім соціальної і кримінальної сфери контент-аналіз активно використовується в 

еколінгвістиці. У дослідженні [13] був здійснений контент-аналіз публікацій з різних жур-

налів, пов'язаних з еколінгвістикою, що показує різке підвищення уваги до неї. 

Інструменти, що використовуються для автоматизованого контент-аналізу 

Задача контент-аналізу вирішується у рамках загального підходу (NLP). Обробка при-

родної мови є дуже широкою областю, що дозволяє отримувати нові результати із вже наяв-

них текстових даних. Істотна частина технологій NLP базується на методах глибокого нав-

чання (deep learning) - одній з областей машинного навчання (machine learning). Притому 

методи машинного навчання добре працюють тільки за наявності розроблених людиною 

представлень (representations) цих і вхідних ознак, а також оптимізації вагів, що дозволяють 

зробити фінальний висновок кращим. Тоді як при глибокому навчанні алгоритми автоматич-

но витягають кращі ознаки або представлення з сирих вхідних даних. 

Напрям word embedding і text embedding представляють важливі методи NLP при яких 

слова зіставляються з векторами дійсних чисел. Векторне представлення часто є стартовою 

точкою для NLP завдань. Метод word embedding дозволяє формалізувати значення слова в 

документі, виявити семантичну і синтаксичну схожість, а також визначити зв'язок з іншими 

словами. Він застосовується в завданнях класифікації текстів, отже, є незамінним інструмен-

том для контент-аналізу. 
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Word2vec є одним з найпопулярніших методів реалізації Word embedding з використан-

ням двошарової нейронної мережі. На вхід поступає текстовий корпус, а на вихід - набір век-

торів. Багато дослідників вважають, що Word embedding через word2vec може зробити при-

родну мову такою, що прочитується комп'ютером, для виявлення схожості між словами і тек-

стами з можливістю реалізації математичних операцій над векторами. Добре навчений набір 

векторів слів помістить схожі слова близько один до одного в VSM просторі. Наприклад, сло-

ва "помідор", "огірок" і "овочі" можуть об'єднуватися в одному кутку, а жовтий, червоний і 

синій - в іншому. 

Word2vec використовує два основні навчальні алгоритми, один - continuous bag of words 

(CBOW), інший - skip - gram. Основна відмінність між цими двома методами полягає в тому, 

що CBOW використовує контекст для прогнозування цільового слова, тоді як skip - gram ви-

користовує слово для прогнозування цільового контексту. Як правило, метод skip - gram може 

мати кращу продуктивність в порівнянні з методом CBOW, оскільки він може захопити два 

семантичні значення для одного слова.  

Окрім word2vec є ще техніка векторних представлень, наприклад, така як GloVe, яка 

прагне розв'язати проблему захопленням значення одного word embedding із структурою усь-

ого осяжного корпусу. Щоб зробити це, модель шукає глобальні збіги числа слів і використо-

вує статистику, мінімізує середньоквадратичне відхилення, видає простір вектору слова з суб-

структурою. Така схема достатньою мірою дозволяє ототожнювати схожість слова з вектор-

ною відстанню. 

Перелічені вище алгоритми дозволяють дослідникові провести якісний і що найголов-

ніше автоматизований контент-аналіз текстових даних. Програмні реалізації цих алгоритмів 

доступні на мові Python в таких пакетах як scikit, R, Gensim і тд. 

Запропонований метод контент-аналізу новинних сайтів за кримінальною та гео-

графічною ознакою. У рамках нашого дослідження, ми аналізуємо потоки новин, які пред-

ставлені у вигляді корпусів текстів, що є матеріалами новин з сайтів Казахстану (patrul.kz., 

inform.kz., azattyq.org), України (tsn.ua., criminal.tv., 24tv.ua), Британії (news.sky.com) і США 

(foxnews.com, cnn.com), присвячених кримінальній тематиці. Усі перераховані сайти є до-

стовірними джерелами інформації і містять дані про протиправні (кримінальні) дії тієї або 

іншої країни.  

Для автоматичного збору даних було спроектовано додаток на мові Python, яке дозво-

лило рахувати статті з вказаних сайтів новин і зберігати їх у БД [14]. 

 

 
Рисунок 1 – Приклад фрагменту БД, у якій зберігаються зібрані тексти з сайтів новин  

 

На сьогодні об'єм корпусу складає 10 500 текстів, що безперервно поповнюється. Тек-

сти з британських і американських сайтів представлені англійською мовою, а з казахських і 

українських російською мовою.  

Тексти корпусу розподілені по 4 підкорпусам, що відповідають за деяку з країн. Також 

були розроблені два окремі корпуси (один з усіма російськими текстами, а інший з англійсь-

кими) для створення тематичних словників кримінально-забарвленої лексики для двох мов.  



44 
 

В процесі контент-аналізу усі тексти новин були проаналізовані по видах злочинів. 

Згідно з оцінкою експертів, в нашому корпусі текстів переважають такі види злочинів як:  

- вбивство,  

- викрадення або пропажа людини,  

- ДТП,  

- злочини, пов'язані з неповнолітніми,  

- хуліганство,  

- шахрайство,  

- крадіжка (грабіж),  

- наркотики,  

- викрадення авто. 

По перерахованих категоріях був сформований словник кримінально-забарвлених 

термінів у форматі XML по трьох частинах мови: іменники, дієслова і прикметники. Кожен 

тег <term> виділяє словникову статтю, <lemma> виділяє слово, що має свою частину мови  

<POS>, категорію злочину  <class> і список синонімічних слів  <sin>. 

 
Рисунок 2 – Приклад словарної статті у категорії «ДТП»  

 

Ми виділяємо дві задачі здійсненого контент-аналізу:  

- ранжирування документів по мірі тематичної схожості. В даному випадку ми розгля-

даємо різні види кримінальних злочинів;  

- визначення тематичної спрямованості широко-відомих сайтів новин для побудови 

"кримінальної картини" тієї або іншої країни і розгляду залежності між злочинами, їх гео-

графічним розташуванням і часом. Ми плануємо зіставити рівні злочинності чотирьох країн 

(Україна, Казахстан, Британія і США) і классифікувати злочини за часовими шкалами. 

Для вирішення подібних завдань і для роботи з векторними моделями слів (такими як 

Word2Vec, FastText і т. д.) а також для створення так званих тематичних моделей текстів був 

вибраний пакет Gensim - бібліотека обробки природної мови, що призначена для "Тематич-

ного моделювання". Це процес побудови тематичної моделі колекції текстових документів, 

яка визначає, до яких тем відноситься кожен документ колекції. Алгоритм побудови тема-

тичної моделі отримує на вході колекцію текстових документів, а на виході для кожного до-

кумента видається числовий вектор, складений з оцінок міри приналежності цього докумен-

ту кожній з тем. Розмірність цього вектору, рівна числу тем, що може бути задана на вході 

або визначатися моделлю автоматично. 

За допомогою цієї бібліотеки планується проаналізувати тексти корпусів по криміналь-

но-забарвленій лексиці (з використанням ручного словника, створеного на цьому етапі до-

слідження), визначити тематичну спрямованість тих або інших сайтів новин для подальшого 

визначення рівня злочинності 4 країн (Британія, США, Україна і Казахстан) в часовій залеж-

ності. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Важливим і невід'ємним елемен-

том сучасного суспільства в останні роки стали засоби масової інформації. ЗМІ проникають 
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в усі області людської діяльності і захоплюють увесь інформаційний простір. Сучасне сус-

пільство приймає засоби масової інформації як важливе і значне джерело отримання знань 

про світ і про те, що у ньому відбувається. Саме це робить їх головним учасником процесу 

формування громадської думки, культури і світогляду людей.  

У епоху розвитку способів комунікації, ЗМІ є "соціальним інструментом, що забезпе-

чує взаємодію в текстовому форматі з метою модифікації картини світу індивіда". Саме тому 

виникла необхідність у вивченні, глибокому аналізі і осмисленні ролі мови ЗМІ. 

Одним з сучасних і ефективних методів для такого вивчення є контент-аналіз або так 

званий аналіз змісту. Він є процедурою аналізу різних видів текстів (вербальних і візуаль-

них) і дозволяє аналізувати те що лежить між комунікатором і аудиторією. Контент-аналіз 

результативніший при завданні аналізу засобів масової інформації чим, наприклад, опитний 

метод оскільки він не втручається в те що вивчає, а досліджує великі об'єми текстової ін-

формації, виділяючи в ній основні аспекти, які не видно неозброєним оком. 

Контент-аналіз може бути використаний для абсолютно різних завдань дослідження, 

головне визначитися з його спрямованістю. Саме тому для нашого дослідження, яке сто-

сується вивчення інформаційного веб-простору 4 держав із заданої тематики, такий вид 

аналізу призведе до найбільш точного і місткого результату. 

З його допомогою проаналізовано корпуси текстів, які містять статті з провідних сайтів 

новин таких країн як: Великобританія, Україна, США і Казахстан. Метою аналізу видається 

визначення кримінальної картини країни, за допомогою виділення кримінально-забарвленої 

лексики сайтів новин, а також подальший аналіз результатів і його класифікація за часовим, 

географічним і тематичним (рівень різних видів злочинів) критерієм.  

Було розроблено словник, криминально-детермінованих термінів, який було оформлено 

у форматі XML, російською мовою. Словник впорядковано за частинами мови і видами зло-

чинів.  

На наступному етапі дослідження передбачається розробка англомовного словника 

кримінально-забарвлених термінів, за допомогою якого буде проведено контент-аналіз но-

винного веб-простору таких країн як США та Великобританія, що присвячений класифікації 

за часовим, тематичним та географічним критерієм. Після чого планується об’єднати резуль-

тати та провести порівняльний аналіз отриманих даних. 
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Колесник А.С., д.т.н., проф. Хайрова Н.Ф. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КАЧЕСТВЕННОГО КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДО-

ВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УГОЛОВНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ НА НОВОСТНЫХ САЙТАХ 

 

Сегодня, в век развития информационного общества, СМИ играют роль мощного инстру-

мента формирования общественного мнения и влияния на него. Сейчас всю информацию можно 

найти в текстовом виде в интернете, в том числе и через ресурсы социальных медиа. Для ана-

лиза такого рода данных лучше всего применять актуальную на сегодняшний день информаци-

онную технологию контент-анализа, который изучает документы в их социальном контексте 

и используется при исследовании тематической направленности средств массовой информа-

ции. Благодаря развитию методов контент-анализа появилась возможность автоматического 

исследования содержания текстов, их эффективности и оценки влияния на общество. В дан-

ном исследовании приводится анализ существующих подходов, методов и инструментов кон-

тент-анализа, а также обосновывается актуальность исследования возможностей использо-

вания широкого спектра лингвистических категорий для качественного контент-анализа.  Рас-

сматриваются концептуальные возможности использования данного вида анализа в современ-

ных лингвистических и социальных исследованиях. В статье показано использование методов 

качественного контент-анализа, базирующихся на использовании подходов machine learning и 

разработанного трехъязычного словаря криминально окрашенных терминов, который является 

одним из основных инструментов исследования распределения криминально значимой информа-

ции новостных сайтов веб-медиа по географическим, временным признакам и категориям пре-

ступлений. В исследовании также предлагаются базовые основы разработки информационной 

технологии контент-анализа новостного веб-пространства определенных географических реги-

онов во временной зависимости по заданной тематике, а именно криминальной картине регио-

на. В качестве экспериментального корпуса рассматриваются тексты, собранные автомати-

чески, с помощью разработанного программного продукта, с новостных сайтов Казахстана, 

Украины, Великобритании и США.  

Ключевые слова: качественный контент-анализ; новостные веб-сайты; криминально зна-

чимая информация; средства массовой информации; казахский, украинский и английский тек-

стовые корпуса, словарь криминально-окрашенных терминов; методы machine learning 

 

Kolesnyk Anastasiia, doctor of technical sciences, prof. Khairova Nina 

THE USE OF QUALITY CONTENT ANALYSIS METHODS TO INVESTIGATE THE 

PROBABILITY OF CRIMINALLY SIGNIFICANT INFORMATION ON NEW WEB SITES 

 

Today, in the age of the information society, the media play a powerful role in shaping and influ-

encing public opinion. Accordingly, it is a social phenomenon, which affects the point of view of the socie-

ty. Now all information can be found in text form on the Internet, especially with the help of social media 

resources.  Implementation of such relevant information technology as content analysis is the best way to 

analyze such kind of data. This method studies documents in their social context and it is used when ex-

amining the thematic orientation of the media. At the same time, thanks to the development of methods of 

content analysis, now it is possible to automatically study the content of different texts, their effectiveness 

and assess the impact on society. This study analyses existing approaches, methods and tools for content 

analysis and justifies the relevance of exploring the use of a wide range of linguistic categories for quali-

tative content analysis. Conceptual possibilities of using this type of analysis in modern linguistic and 

social research are also considered. The article shows the use of qualitative content analysis methods, 

based on the use of machine learning approaches and the developed three-language dictionary of crimi-

nally colored terms, which is one of the main tools for examining the distribution of criminally significant 



47 
 

information of web media news sites by geographical, time characteristics and categories of crime. In this 

study, we also offer the bases of the development of content analysis information technology of news web 

space of certain geographical regions that are analyzed in time dependence on the given topic, namely 

criminal picture of the region. The texts of news sites of Kazakhstan, Ukraine, Great Britain and the USA 

were assembled automatically using the developed software product. They are considered as an experi-

mental corpus. 

Keywords: qualitative content analysis; quantitative content analysis; News websites; Criminal in-

formation; mass media; Kazakh, Ukrainian and English text corpora; dictionary of criminal-colored 

terms; Machine learning methods 
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РОЗРОБКА КАРТИ-ОСНОВИ ТА СЕМІОТИЧНИХ СКЛАДОВИХ ОКРЕМИХ 

СИНТЕЗОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗМІСТУ ІНТЕРАКТИВНОГО АТЛАСУ ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТНЬО-УПРАВЛІНСЬКОГО ТИПУ 

 
Розглядаються питання картосеміотичного забезпечення розробки інтерактивного атласу 

Вищого навчального закладу (ВНЗ), його математичної основи - для відображення семіотичних 

складових елементів змісту: синтаксичної (просторово-визначеної) та семантичної (змістовно 

визначеної) його сторін та інших їх складових: сигматичної, кольоро-тематичної, прагматичної 

та стилістичної, а також побудови характеризуючих елементів синтезованих фігур, що виділя-

ються у порівнянні з відображенням аналітичних показників картографічного моделювання в ат-

ласному творі освітньо-управлінського типу.  

Розглянуті питання базуються на відстеженні етапів розвитку загальної теорії картогра-

фічної науки від періоду її повоєнного розквіту (1940-1990 рр.), періоду становлення технічного 

тренду розвитку (візуалізації в геоінформатиці, 1990-2010 рр.), до розгляду концептуального сере-

довища сучасного (до 2020 р.) тренду сформованості загальної теорії картографії. Він пов'язаний з 

визначенням переліку (обов’язкових, мінімально необхідних і достатніх) складових унормованої 

структури семіотичних сторін змісту карти. Завдяки цьому, мова карти почала функціонувати, 

розкриваючи семіотичні сторони змісту будь-яких об’єктів дослідження, картосеміотика набула 

довершеного виду як досконала теорія об’єктної мови карти. Розглянуті методичні підходи щодо 

розробки інтерактивного атласу ВНЗ розкривають сутність картосеміотичних положень кар-

тографічного моделювання в освіті на локальному рівні. 

Ключові слова: картографія, картосеміотика, освіта, інтерактивний атлас освітньо-

управлінського типу, картографічне моделювання, знакові системи, об‘єктна мова карти, семі-

отичні сторони змісту карти. 

 

Вступ. Розробки авторського колективу картосеміотичних положень картографічного 

моделювання в освіті завершились відстеженням етапів розвитку загальної теорії картогра-

фічної науки від періоду її повоєнного розквіту в епоху «теоретичного п‘ятидесятиріччя» до 

наших днів, зокрема становлення в цьому теоретичному середовищі мовної концепції (рис. 

1). Дослідження в цій галузі призвели до визначення унормованої структури з шести 

(обов‘язкових, мінімально-необхідних і достатніх) складових семіотичних сторін змісту кар-

ти, завдяки якій картосеміотика набула довершеного вигляду і може розглядатись як доско-
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нала теорія об‘єктної мови карти, провідна парадигма сучасної загальної теорії картографії 

(рис. 2). 

Виділено етапи розвитку теоретичного процесу в картографії: а) – різноконцептуально-

го розвитку в період (1940-1990 рр.) розквіту повоєнного «теоретичного п‘ятидесятиріччя». 

б) – прагматичний період (1990-2010 рр.) становлення технічного тренду розвитку. в) – фор-

мування міжнародного теоретичного тренду (2000-2010 рр.) трьох провідних концепцій кар-

тографії. г) – концептуальне середовище сучасного тренду (до 2020 р.) сформованості зага-

льної теорії картографії.  

 

 
 

Рисунок 1 – Етапи розвитку теоретичного процесу в картографії 

 
Рисунок 2 – Семіотичні складові елементів змісту унормованої структури об‘єктної 

мови карти 

 

Мета. Розробка карти-основи та семіотичних складових окремих елементів змісту інте-

рактивного атласу ВНЗ освітньо-управлінського типу ставиться як завдання забезпечення 

об‘єктно - орієнтованого картографічного моделювання системи вищої освіти в Україні на 

локальному рівні надання освітніх послуг, на прикладі діяльності класичного навчального 

закладу – Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Кінець ХХ ст. ознаменувався в картогра-

фії розробкою за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» навчального посібника 

«Картографічне моделювання» [1], ініційованого для магістерської підготовки фахівців-

картографів в Україні. У новому столітті, теоретичні дослідження, зокрема в комісії МКА з 

картосеміотики затухають, коло дослідників звужується, що пов‘язано з досягненням ними 

відповідного віку, через що, частина з них пішли з життя, або відійшли від подальших теоре-

тичних досліджень. Серед публікацій визнаних теоретиків цього періоду, статті: «Куда идет 

картография» [2]; «Эволюция языка карты от эпохи Возрождения до средины XVIII века» 

[3]; узагальнення досягненнь картографії у класичних університетських підручниках «Карто-

графия» та «Картоведение», до яких вперше включено розділ з картосеміотики [4, 5] (такого 

розділу у відповідних українських підручниках 2008р. та 2014р. немає); неоціненна фунда-

ментальна узагальнююча праця всього його життя «Теория геоизображений» [6]. Окремо 
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виділяються публікації голови комісії МКА, Володченка А., активність якого домінує в кар-

тосеміотиці: він тричі видавав свою електронну розробку: «Картосеміотика. Тлумачний міні-

словник» [7], і «е-LEXIKON. Картосеміотика» [8], видав електронний навчальний посібник 

«Атласна метакартосеміотика» [9]. У співавторстві опублікував «Дискусію з картосеміотики 

і теорії картографії» [10]. Але більшість науковців – ентузіастів картографії в цей період за-

хопились технологіями «геоінформаційного картографування», або «візуалізації» - візуаль-

ного представлення, але аж ніяк не «інтерпретації» як це трактує Володченко і, в розробках 

питань загальної теорії, в якій виникає гостра потреба, утворився певний вакуум. Продов-

жуючи теоретичні дослідження з картосеміотики, відповідні методичні розробки здійснили 

автори цієї статті. Вони зокрема, визначили перелік узагальнених складових семіотичних 

сторін змісту карти, які роблять досконалою стилістичну конструкцію картосеміотики, що 

може бути еталоном відповідності відображення змісту будь-якого об‘єкту дослідження. 

(Молочко М.А. та Молочко А.М., 2016-2019). Подальший огляд публікацій зводиться до під-

сумків семінару: «Неогеография и Метакартосемиотика» (Протвино, Подмосковье, 5 марта 

2013 г.) де йдеться про їх синтез [11] та матеріалів семінару: «Неогеография и Метакарто-

семиотика: знаковый мир Приазовья» (Донецьк, 2013) [12], а також публікації інших, залу-

чених Володченком А. до співавторства науковців – картографів лише з України: докторів 

наук А. Гордеєва (Укрморкартографія), В. Шевченка, Е. Бондаренка, та к.г.н. Н. Полякову 

(КНУ) тощо. Ще до закінчення своєї наукової кар‘єри, він ставить питання про природу зна-

ковості і заявляє про «…закат университетской картографии в Германии» у зв‘язку з перехо-

дом від карт до гетерогенних інформаційних продуктів тощо. Узагальнюючи зроблене за 

розглянутий період, треба визнати, що актуальні і вагомі для сучасної картосеміотики теоре-

тико-методологічні результати були одержані не в картографії, а переважно у суміжних галу-

зях знань: в геодезії – у переобчисленні «датумів» та в геоінформатиці – у Google – перетво-

реннях координатних систем, що відносяться до синтаксичної складової, важливої для адек-

ватного відображення на картах семіотичних сторін змісту об’єктів реальної дійсності у про-

сторі та їх змін у часі. 

Виклад основного матеріалу. Використані існуючі теоретико – методологічні поло-

ження і останні авторські доробки з картосеміотики, покладені в основу сучасного картогра-

фічного моделювання як конкретно- та загальнонаукового підходу до наукового пізнання у 

процесі дослідження об‘єктів, процесів і явищ реальної дійсності, зокрема в галузі освіти. 

Розробкам з комплексного геоінформаційного картографування закладів освіти, де за зміс-

том розглядались міські території локального рівня (на прикладі МДУ ім. М.В. Ломоносова) 

за останнє десятиліття присв‘ячена робота (Маршев М.А., 2000) [13], Методика створення 

мультимедійного атласу МДУ та територій університетських містечкок (Вилков А.Ю., 2006) 

[14], Загальні технологічні схеми створення географічного мультимедійного атласу та геог-

рафічної мультимедійної карти (Лисицкий Д.В. и др., 2011) [15], Принципи проектування 

віртуальних засобів у освітньому просторі та психологічні особливості їх сприйняття (Нурт-

динова Л.Р., Гуреев М.В., Крутская С.В., 2018) [16], Проект інтерактивної туристичної карти 

Богуславського району ( Курач Т.М., Молочко М.А., Підлісецька І.О., 2016) [17], що є 

об‘єктно, предметно та проблемно орієнтованими. Серед сучасних електронних картографі-

чних творів відомими є: а) телекомунікаційні віртуальні екскурсії на сайтах: Мед. ун-ту Га-

мільтона, ун-тів Гарварда, Нов. Орлеана, Австралійського ун-ту, Нового Півд. Уєльса; б) Ін-

тернет-сайти: присвячені 250-річчю МДУ, карти Калінінградського, Варшавського ун-тів, 

карти ВНЗ Швейцарії, Далекосхідного держ. ун-ту, Канадського ун-ту Манітоби, Корейсько-

го ун-ту Енсе; в) Ун-тів міст: Лозанни, м. Остін (Техас, США), Оксфорда, Гарварда, Йельсь-

кого, Нью-Йорк, Осло; г) Ун-тів Австралії, Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Норвегії, 

Франції, зокрема Санкт-Петербурга, Чікаго, Массачусетського Техн. Ін-ту, м. Вашінгтон, 

Кембріджського, Единбургського ун-тів; д) Мультимедійних та віртуальних зображень: ун-

ту Вестмінстера (Вел. Британія), Корнелл та Лінкольна (США).  

Суттєвою відмінністю від вказаних розробок атласних мультимедійних творів універ-

ситетських кампусів Світу, вперше в Україні запропонованого інтерактивного атласу КНУ 

імені Тараса Шевченка є відображення його особливостей розосередженої організації розмі-
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щення університетських споруд на території м. Києва, що склалися історично, а також спря-

мованість його тематичного змісту на відображення надзвичайно широкого кола показників, 

шо дозволяють визначати його за основним своїм призначенням як картографічний твір осві-

тньо-управлінського типу [18]. Використавши попередньо для розробки карти-основи атласу 

план-схему Києва з топографічної карти області масштабу 1:200 000 було проаналізовано її 

можливості щодо відображення  певного аналітичного показника тематичного змісту, що 

характеризуватиме розміщення основних структурних підрозділів університету [19]. За цими 

даними на правобережжі міста виявлено два їх осередки – Пн.Сх. (розосереджений) та Пд.Зх. 

(компактний) (рис. 3). Розмах показників статистичного ряду стосовно кількості громадян, 

що в них навчаються становив від 1 до 4,9 (визначався за формулою:  

 ,                                                                 (1) 

де r – радіус круга, Аmax – максимальне значення показника статистичного ряду, Аmin – 

мінімальне значення показника, m – масштабність (мінімальне значення показника) статис-

тичного ряду. При значеннях Amax=3050, Amin=(128=m) r = 4,9, що дозволило відобразити 

реальні пропорції площ показників без хибних уявлень [20]. В подальшому, у спливаючих 

вікнах, кожна з університетських споруд може деталізуватись у відповідності з кадастровим 

планом земельної ділянки, або за тематичним змістом освітньої, чи будь-якої іншої з видів 

діяльності структурних підрозділів, що в них розміщуються. [18]. Однак, важливо поверта-

тись до базової карти-основи і відображати узагальнюючі показники у генералізованому ви-

гляді для спільного аналізу певного виду діяльності всіх підрозділів університету.  

Крім порівняльного відображення численної кількості різноманітних характеристик 

аналітичного змісту важливими є принципи побудови синтетичних зображувальних засобів. 

Для прикладу розглядається формування зображення (проектування) взаємопов‘язаних па-

раметрів знаку у вигляді «еконографа Тейлора». Такі знаки являють собою «географічно ор-

ганізований простір», в якому різноманіття кількісних/якісних показників відображене не 

окремими знаками, локалізованими у відповідності до місцеположення об‘єктів, а згрупова-

ні, в даному випадку, за галузями господарства, в межах організованого простору міста 

(рис. 4). Інший приклад побудови синтезованої фігури «об‘ємний знак Варзара», призначеної 

відобразити невідповідність між існуючою і нормативною чисельністю одиниць науково-

педагогічних працівників (на прикладі географічного факультету університету у 2015/2016 

н.р.) станом на 10.04.2015 р. (Рис.5). Подано формування зображення передньої грані інтегро-

ваних (взаємопов‘язаних) параметрів знаку (семіотичних сторін змісту) – «синтаксичної» 

(«масштабу змісту» тематичного простору); «семантичної» (змістовної тематичної складової 

знаку) та інших його складових: сигматичної, кольоро-тематичної, прагматичної та стилістич-

ної, які можуть брати участь у формуванні характеризуючих елементів фігури. Змістовну (се-

мантичну) складову передньої грані формує показник загальної чисельності студентів, що 

складається з студентів (українських та іноземних громадян), денної та заочної форм навчання, 

які фінансуються з загального фонду (ЗФ-бюджет) та спецфонду (СФ-контракт). Він становить 

величину 1091, що відповідає параметру нижнього ребра передньої грані. Вертикальному реб-

ру відповідатиме параметр середньої норми чисельності науково-педагогічних працівників 

(НПП), який формується згідно Постанови КМ України від 17.08.2002 р. №1134 як норматив 

чисельності НПП для українських та іноземних студентів кожного з освітніх рівнів і кожної із 

спеціальностей в них, денної і заочної форм навчання, що фінансуються із ЗФ та СФ і відпові-

дає величині 10.7. Чисельність НПП (101.97) визначатиметься як частка від ділення загальної 

чисельності студентів (1091) на середню норму чисельності НПП (10.7), що представлений на 

передній грані фігури. Параметри бічної грані (елементи змісту) визначаються розрахунком 

сумарної чисельності НПП для всіх категорій студентів, аспірантів і докторантів, та забезпе-

чення роботи ДЕК за ЗФ і СФ (всього: 108.78) з врахуванням перерозподілу ставок. Цей пере-

розподіл передбачає отримання факультетом частини НПП (педнавантаження, що виконується 

на інших факультетах) і передачі частини НПП (педнавантаження, яке виконується за рахунок 

інших факультетів). Як правило, це обов‘язкові дисципліни (математика, фізика, хімія, філо-

софія тощо, серед яких виділяються групи іноземних мов) баланс яких контролює НМЦ ОНП 
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університету, хоч він більш-менш стабільний. Він склав величину (-29.67). Отже, прогнозна 

розрахункова чисельність НПП (108. 78 - 29.67+ 0,68ДЕК = 79,8)), яка у порівнянні з розрахун-

ковою чисельністю НПП (101.97 – 79.8) cтановить величину НПП (22.2), що підлягає скоро-

ченню. Остаточні результати розрахунків відображено на узагальнюючій об‘ємній фігурі «зна-

ку Варзара», що наочно відображатиме параметри вказаних величин по кожному із структур-

них підрозділів університету в залежності від вихідного значення загальної чисельності студе-

нтів у порівнянні з найменшим, масштаб змісту якого (m=128). 

 

Рисунок 3 – Відображення територіальної організації структурних підрозділів універси-

тету, за допомогою аналітичного показника кількості студентів та курсантів 

 

Рисунок 4 – Побудова характеризуючих елементів синтезованої фігури «Еконограф Тей-

лора» (фрагмент карти) 
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Формування показників    Об‘ємний знак Варзара в інтерпретації 

і масштабності змісту    обчислення остаточної прогнозної 

передньої грані фігури   нормативної чисельності НПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елементи змісту бічної грані 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Побудова характеризуючих елементів синтезованої фігури «об‘ємний знак 

Варзара» 

 

Результати. Завдяки визначенню унормованої структури з шести (обов‘язкових, міні-

мально-необхідних та достатніх) складових семіотичних сторін змісту карти, які дозволили 

функціонувати мові карти, моделювати будь-які особливості об‘єктів реальної дійсності, ка-

ртосеміотика набула довершеного вигляду і може розглядатись як досконала теорія об‘єктної 

мови карти, як провідна парадигма сучасної загальної теорії картографії. Методичні підходи 

щодо розробки карти-основи та семіотичних складових окремих синтезованих елементів змі-

сту інтерактивного атласу ВНЗ освітньо-управлінського типу розкривають сутність картосе-

міотичних положень картографічного моделювання в освіті. 

Висновки. В роботі розглянуто картографічні розробки, які знаходяться на стику кар-

тографії та геоінформатики, для створення інтерактивного атласу ВНЗ на прикладі діяльності 

класичного навчального закладу – Київського національного університету імені Тараса Шев-

ченка. Синтез методів і технологій визнається фундаментом для інтеграції наук, методи яких 

споріднені і майбутнє за синтезованими напрямами. Спорідненості їм надає об‘єктна мова 

карти, сутність якої визначена в картосеміотиці. Ця мова створює можливості для адекватно-

го відображення реальної дійсності та сприйняття змісту відображеного. Варто згадувати 
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вдалий вислів О.М. Берлянта, що нищівна боротьба геоінформатики з картографією призвела 

до того, що геоінформатика по суті сама стає картографією [6]. 
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Molochko N., Yatsenko O., Ph.D., prof Molochko A., Ph.D. Pampukha I. 

DEVELOPMENT OF MAP-BASICS AND SEMIOTIC COMPONENTS OF SOME SYNTHETICS 

ELEMENTS OF CONTENTS FOR INTERACTIVE ATLAS UNIVERSITY EDUCATIONAL-

MANAGERIAL TYPE 

 

The issue of cartosemiotics, support for the development of Interactive Atlas of Higher Education 

Institution (HEI), its mathematical basis-to display the Semitic components of the table of contents: a 

syntactic (space-defined) and of the semantic (meaningful) sides and their other components: signaling, 

coloro-thematic, pragmatic and stylistic, and also construction of characterizing elements of synthesized 

figures, which are distinguished in comparison with reflection of analytical Indicators Cartographic 

modeling in satin work educational and managerial type. 
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The issues discussed are based on tracking the development stages of the general theory of 

cartographic from the period of its post-war prosperity (1940-1990), the period of the establishment of the 

technical development trend (visualization in geoinformatics) (1990-2010), to the consideration of the 

conceptual environment of the modern (up to 2020) the trend of the formation of the general theory of 

cartography. It is due to the definition of six (required, minimum necessary and sufficient) components of 

the normalized structure of the semiotic sides of the map. Due to this, the language of the map began to 

function, revealing the semiotic aspects of the content of any objects of study, cartosemiotics sides through 

the completed form as a perfect theory of the object language of the map. Considered methodological 

approaches, regarding the development of the interactive atlas of the university, reveal the essence of the 

cartosemiotic positions of cartographic modeling in education at the local level. 

Keywords: cartography, cartosemiotics, education, interactive Atlas educational-administrative type, 

cartographic modelling, iconic system, object language of maps, the semiotic aspects of the content of the 

map. 
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АЛГОРИТМИ ВИДІЛЕННЯ ТЕКСТУРНИХ ОЗНАК РАЙДУЖНОЇ  

ОБОЛОНКИ ОКА 
 

Аутентифікація людини поза всяких сумнівів є актуальним завданням, практичним вирі-

шенням якого зайняті тисячі і мільйони людей по всьому світу. Завдання аутентифікації і іден-

тифікації людини тепер вирішуються за допомогою автоматичних біометричних систем, 

складаючи одну з нових областей прикладної математики, біометричну ідентифікацію. З точки 

зору надійності, найбільш ефективними на сьогодні методами ідентифікації та аутентифікації 

є біометричні, які дозволяють вирішити проблеми втрати паролів та особистих ідентифіка-

торів. Серед біометричних технологій однією із найперспективніших є біометрія з використан-

ням райдужної оболонки ока, яка має специфічну структуру і містить багато текстурної інфо-

рмації. Просторові структури, які спостерігаються в райдужці, унікальні для кожного індивіда, 

а індивідуальні відмінності з’являються в процесі анатомічного розвитку. Обмежуючим факто-

ром для поширення систем ідентифікації по райдужній оболонці ока завжди була їх висока вар-

тість але постійні дослідження та розробки дозволять знизити витрати, а розширення сфери 

використання - дозволить технології аутентифікації по райдужній оболонці ока зайняти помі-

тний сегмент на ринку систем контролю доступу. 

В роботі здійснено аналіз недоліків обробки райдужної оболонки ока математичним апа-

ратом Габора, який використовуває доктор Джон Даугман, запропоновано альтернативний 

метод виділення інформативних ознак з зображення райдужної оболонки людини, який заснова-

ний на використанні DoG-фільтра. Особливостю DoG-фільтра є те, що його відгук змінює знак в 

тих областях зображення, де присутній перепад яскравості. В однорідних областях зображення 

відгук фільтра дорівнює нулю, однак таких областей на зображенні райдужної оболонки прак-

тично не зустрічається. 
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Перевагою використання DoG-фільтра є те, що для обчислень використовується тільки 

простір декартових координат, що є природним для обробки зображень, а також отримані 

ознаки забезпечують кращий поділ класів, ніж ознаки на основі фільтрів Габора. 

Ключові слова: Аутентифікація, біометрична ідентифікація, фільтр Габора, DoG-фільтр, 

бінарізація зображення, відстань Хеммінга. 

 

Вступ та постановка проблеми. У сучасному світі надзвичайно гостро стоїть пробле-

ма захисту інформації. Автоматизація процесу ідентифікації користувача важлива складова 

розвитку сучасного суспільства. На сьогоднішній день використання парольних системи іде-

нтифікації вже не задовольняє вимогам безпеки. Завдання аутентифікації і ідентифікації лю-

дини тепер вирішуються за допомогою автоматичних біометричних систем. При біометрич-

ної ідентифікації використовуються унікальні характеристики окремо взятої людини. Це мо-

жуть бути як вроджені ознаки (відбитки пальців, райдужна оболонка ока), так і набуті харак-

теристики (почерк, голос або хода). 

Серед біометричних технологій однією із найперспективніших є біометрія з викорис-

танням райдужної оболонки людського ока, яка має специфічну структуру і містить багато 

текстурної інформації. Просторові структури, які спостерігаються в райдужці, унікальні для 

кожного індивіда, а індивідуальні відмінності з’являються в процесі анатомічного розвитку. 

Вважається, що підробити ідентифікаційні дані при використанні цього методу - неможливо. 

Зауважимо, що крім індивідуального малюнка райдужної оболонки, людське око володієте 

унікальними світло відбиваючими характеристиками (за рахунок стану тканин і природного 

зволоження), які враховуються в процесі зчитування інформації, що також може бути вико-

ристано для додаткового підвищення рівня безпеки. Деякі автоматизовані системи контролю 

доступу також фіксують мимовільні рухи очного яблука, властиві живій людині. Дослідники 

з Варшавського політехнічного університету стверджують, що розроблений ними алгоритм 

машинного навчання, здатний відрізняти райдужні оболонки живих і мертвих людей з точні-

стю в 99%. В своїх дослідженнях вони використовують фізіологічну особливість людського 

організму, а саме: після смерті зіниця розширюється, роблячи область райдужки занадто ву-

зькою, що робить її непридатної для сканування. Ще однією перевагою методу є те, що но-

сіння контактних лінз, навіть кольорових, не є проблемою. Це робить застосування подібних 

систем ідентифікації та верифікації ще більш привабливим. Крім того, у порівнянні з іншими 

біометричними методами, ідентифікація по райдужці є стабільнішою і надійною [1-5]. 

Обмежуючим фактором для поширення систем ідентифікації по райдужній оболонці 

ока завжди була їх висока вартість. Але згідно з дослідженнями агентства MarketsandMarkets 

розмір ринку розпізнавання райдужної оболонки досягне $ 3,6 млрд до 2020 року[6]. Також 

стрімкий розвиток даної технології підтверджують дослідження компанії Frost&Sullivan та 

TechNavio.  

Біометрична система може бути розділена на дві підсистеми: модуль реєстрації та мо-

дуль ідентифікації ( рис. 1) [7]. 

Модуль реєстрації відповідає за навчання системи ідентифікації пропонованої особис-

тості. У процесі реєстрації біометричний сенсор сканує ознаки користувача, щоб отримати їх 

цифрове представлення. Детектор ознак виконує цю процедуру, щоб отримати компактне і 

інформативне уявлення, зване шаблоном. Шаблон для кожного з користувачів зберігається в 

базі даних біометричної системи. 

Модуль ідентифікації відповідає за розпізнавання людини. У процесі ідентифікації, бі-

ометричний сенсор отримує характеристику людини, що підлягає ідентифікації і перетворює 

в формат шаблону. Отриманий шаблон передається в блок зіставлення, який порівнює його з 

шаблонами, збереженими в базі даних, щоб визначити чи збігаються шаблони. 

Загальна схема роботи біометричних систем ідентифікації представлено на рис. 1: 
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Рисунок 1 – Загальна схема роботи біометричних систем ідентифікації 

 

Отже, актуальні є дослідження в області розробки нових методів аналізу і розпізнаван-

ня зображення райдужної оболонки, що будуть стійкі до різних видів перешкод які виника-

ють при зйомці і які дозволили б поліпшити характеристики системи, а також знизити вимо-

ги до апаратури, зменшивши її вартість. 

У представленій роботі не будуть розглядатися методи реєстрації зображень, виділення 

області інтересу, оцінки якості зображення, а тільки напрямок по обчисленню інформатив-

них ознак райдужної оболонки ока. 

Аналіз останніх досліджень. Розвиток біометричної ідентифікації по райдужній обо-

лонці ока  розпочався в середині 1980-их років. Перші алгоритми розпізнавання людей по 

райдужній оболонці з'явилися в 1987 у доктора Джона Даугмана. Тому впершу чергу розгля-

немо саме цей алгоритм розпізнавання для чорно-білого зображення ока, він складається з 

двох частин - сегментація і порівняння. 

Сегментація - це виділення самого ока на зображенні. Алгоритм сегментації сильно за-

лежить від використовуваного обладнання і оптичної конфігурації. На відміну від порівнян-

ня, яке є математично строгим завданням, сегментація це завдання із занадто більшою кіль-

кістю змінних. Даугман в своєму патенті пропонував при сегментації шукати очі як окруж-

ність для якої градієнт максимальний (1) [8, 9, 11]: 

,                                           (1) 

де G - оператор гаусового розмиття зображення, а I (x, y) - саме зображення, x0, y0 - ко-

ординати центру зображення, r - радіус, ds - елементарна дуга. При цьому кількість гіпотез, 

які потрібно перебирати приблизно дорівнює W H∙(Rmax-Rmin), де W - ширина зображення, H - 

його висота, Rmax і Rmin максимальні і мінімальні радіуси відповідно. Алгоритм Даугмана це 

вивернуті навиворіт перетворення Хафа для кіл. У чистому вигляді його не можна застосува-

ти. Перетворення Хафа саме по собі не стабільно до того ж на сучасних процесорах Intel 

CORETM i3 (використовувався комп'ютер Lenovo X131e і MatLab 2015) ця операція для HD 

зображення без попередньої оптимізації складає близько 450 - 750 мілісекунд. 

Після знаходження області зіниці і райдужної оболонки [11-13], необхідно провести 

порівняння c іншими, для цього райдужка розгортається з полярних координат в Декартові і 

представляється як прямокутник для подальшої фільтрації. В якості фільтра Даугман пропо-

нував використати фільтр Габора, який дозволяє підкреслити характеристичні області та зни-

зити високочастотні шуми [8, 9, 11]. Фільтр Габора залежить від частоти і напрямки квазіпе-

ріодичної структури зображення. Тому перед застосуванням фільтра, необхідно побудувати 

частотне поле для поточного зображення в полярній системі координат. Зазвичай, для спро-

щення завдання розраховується середня частота зображення, яка вважається незмінною в 

кожній точці. 
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Визначивши частоту і 4 напрямки, попередньо будуються 4 фільтра Габора по одному 

на кожен напрямок. Далі в кожній точці зображення відбувається згортка фільтра із зобра-

женням по визначеній області, що дає вихідне значення нового зображення. 

Після фільтрації зображення райдужної оболонки ока - кодують і отримують двійковий 

код - IrisCode. 

Методи отримання IrisCode можуть бути наступні: бінаризація по яскравості пікселя 

(необхідно обчислювати оптимальний поріг бінарізації), або бінаризація з використанням 

2D-вейвлетів Габора [11-15].  

Щоб порівняти дві райдужки для отриманих IrisCode використовують відстань Хеммі-

нга, яка є мірою кореляції об'єктів. Чим менше відстань Хеммінга між двома кодами, тим 

подібніші коди [11-14]. 

Виклад основного матеріалу. Фільтри Габора мають недолік, що полягає в недостат-

ній обчислювальної ефективності. Існує алтернатива фільтрам Габора – це один з найбільш 

обчислювально ефективних смугових фільтрів - DoG-фільтр (Difference of Gaussian) [12, 13], 

для якого на відміну від фільтра Габора існує рекурсивний алгоритм. Пропонується система 

ознак на основі DoG-фільтра. DoG-фільтр описується наступним виразом: 
 

 ,                                                   (2) 

де                                                   (3) 

 

Однією з особливостей DoG-фільтра є те, що його відгук змінює знак в тих областях 

зображення, де присутній перепад яскравості. Структура райдужки може бути закодована 

знаками відгуку DoG-фільтра: 

 

  ,                                                  (4) 

 

де  (x,y) – позиція, в якій визначається біт коду райдуж-

ки. 

Для кодування райдужної оболонки ока застосовувати значення фаз відгуків фільтра. 

Але ці відгуки повинні мати постійний стрибок для їх відмінності. Виходячи з обробки сиг-

налів [14,15] ми знаємо, що якщо АЧХ проходе через 0 осі частот то фази гармонік отриму-

ють постійний стрибок на π. Щоб фази вищих гармонік не стрибали при декількох переходах 

АЧХ через 0, потрібно щоб АЧХ мала всього один перехід через 0, а потім поступово набли-

жалась по своєму значенню до 0. Таким чином гармоніки фільтрованого зображення будуть 

мати значення які знаходяться в межах від 0 до π і від π до 2π. Якщо АЧХ фільтра представи-

ти кривою яка отримується різницею двох гаусіанів рис. 2. 

Імпульсну характеристику фільтра отримуємо як двовимірне дискретне перетворення 

Фур’є 

 

 ,                                             (5) 

Д 

е n,k –довжина маски фільтра в частотній області, маска квадратна maxmax kт 
 , x,y – 

просторові координати, цілі числа. 
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Рисунок 2 – АЧХ модифікованого DoG-фільтра 

 

АЧХ фільтра описується наступною формулою 

,                                              (6) 

де , , s- коефіцієнт розширення. , де - нормована часто-

та, . 
Фазовий відгук зображення райдужки отримується з виразу 

 

 .                                         (7) 

Операція в квадратних дужках – це згортка зображення райдужної оболонки ока з ім-

пульсною характеристикою удосконаленого DoG-фільтра. 

 .                                               (8) 

Провівши кодування понад 200 зображеннь зафіксовано, що гістограма розподілу мат-

риці коду зображення райдужної оболонки наближується до рівномірної (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Гістограма відгуків РОО після модифікованого DoG-фільтра 

 

Запропоновані ознаки, також як і ознаки на основі фаз вейвлетів Габора, що не зале-

жать від зміни яскравості і контрасту зображення, а визначаються тільки його структурою. У 

той же час, вони мають більшу обчислювальної ефективністю. 



60 
 

Використання DoG-фільтра в запропонованому методі не тільки дає змогу чітко бінарі-

зувати зображення райдужки за допомогою АЧХ-апроксимації даного фільтра, а і дає виграш 

в часі. Провівши експериментальне порівняння швидкодії фільтра Габора і АЧХ-

апроксимації DoG-фільтра можемо констатувати, що використання запропонованого фільтра 

дає виграш в часі трішки більше ніж 20 разів, ілюстрація даного факту приведена на рис 4, 

зазначимо що порівняння проводилося в середовищі Matlab 2016, на Lenovo X131e RAM 4 

Gb. 

 

 

Рисунок 4 – Порівняння швидкодії фільтрів 

Висновки. В роботі розглянуто основи та алгоритми попередньої обробки зображення 

райдужної оболонки ока. Для виділення текстурних ознак зображення райдужної оболонки 

ставляться такі вимоги 1) нечутливість до змін яскравості і контрасту; 2) нечутливість до 

зсуву зображення (до повороту в полярній системі координат); 3) хороша розділяюча здат-

ність. 

Фільтр Габора поступається в обчислювальної ефективності DoG-фільтру. Тому систе-

ма ознак на основі DoG-фільтра може виявитися більш ефективною. 
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 к.т.н., доц. Вялкова В.И., к.т.н., доц. Швец В.А. 

АЛГОРИТМ ВЫДЕЛЕНИЯ ТЕКСТУРНЫХ ПРИЗНАКОВ РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ 

ГЛАЗА 

 

Аутентификация человека вне всяких сомнений является актуальной задачей, практиче-

ским решением которой заняты тысячи и миллионы людей по всему миру. Задачи аутентифи-

кации и идентификации человека сейчас решаются с помощью автоматических биометриче-

ских систем, образуя одну из новых областей прикладной математики, биометрическую иден-

тификацию. С точки зрения надежности, наиболее эффективными на сегодня методами иден-

тификации и аутентификации является биометрические, которые позволяют решить про-

блемы потери паролей и личных идентификаторов. Среди биометрических технологий одной из 

самых перспективных является биометрия с использованием радужной оболочки глаза, которая 

имеет специфическую структуру и содержит много текстурной информации. Пространствен-

ные структуры, наблюдаемые в радужке, уникальные для каждого индивида, а индивидуальные 

различия появляются в процессе анатомического развития. Ограничивающим фактором для 

распространения систем идентификации по радужной оболочке глаза всегда была их высокая 

стоимость, но постоянные исследования и разработки позволят снизить расходы, а расшире-

ние сферы использования - позволит технологии аутентификации по радужной оболочке глаза 

занять значительный сегмент на рынке систем контроля доступа. 

В работе проведен анализ недостатков обработки радужной оболочки глаза математиче-

ским аппаратом Габора, который использует доктор Джон Даугман, предложен альтернатив-

ный метод выделения информативных признаков с изображения радужной оболочки человека, 
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который основан на использовании DoG-фильтра. Особенности DoG-фильтра является то, что 

его отклик меняет знак в тех областях изображения, где присутствует перепад яркости. В 

однородных областях изображения отклик фильтра равен нулю, однако таких областей на 

изображении радужной оболочки практически не встречается. 

Преимуществом использования DoG-фильтра является то, что для вычисления использу-

ется только пространство декартовых координат, что является естественным для обработки 

изображений, а также полученные признаки обеспечивают лучший разделение классов, чем при-

знаки на основе фильтров Габора. 

Ключевые слова: Аутентификация, биометрическая идентификация, фильтр Габора, 

DoG-фильтр, бинаризации изображения, расстояние Хемминга. 

 

prof. Oksiyuk O.G., Ph.D. Fesenko A.O., Ph.D. Assoc. Vyelkova V.I., Ph.D. Assoc. Shvets V.A. 

ALGORITHMS OF SEPARATION OF TEXTURAL MARKS OF THE IRRITANT EYE 

 

Undoubtedly, human authentication is an urgent task, a practical solution that employs thousands 

and millions of people around the world. The tasks of authentication and human identification are now 

solved with the help of automatic biometric systems, constituting one of the new fields of applied 

mathematics, biometric identification. From the point of view of reliability, the most effective methods of 

identification and authentication today are biometrics, which allow to solve the problems of losing 

passwords and personal identifiers. Among biometric technologies, one of the most promising is 

biometrics with the use of the iris, which has a specific structure and contains a lot of textural 

information. Spatial structures observed in the iris are unique to each individual, and individual 

differences appear in the process of anatomical development. The limiting factor for the proliferation of 

Iris systems has always been their high cost, but ongoing research and development will reduce costs, and 

expanding the scope will allow authentication technology for Iris to occupy a prominent segment in the 

access control market. 

The paper analyzes the disadvantages of iris processing using the Gabor mathematical apparatus 

used by Dr. John Daugman and offers an alternative method of extracting informative features from the 

image of the iris, based on the use of a DoG filter. A feature of the DoG filter is that its response changes 

the mark in areas of the image where there is a difference in brightness. In homogeneous areas of the 

image, the response of the filter is zero, but there are almost no such areas in the image of the iris. 

The advantage of using a DoG filter is that only the Cartesian coordinate space, which is natural 

for image processing, is used to calculate it, and the features obtained provide better class separation than 

features based on Gabor filters. 

Keywords: Biometric identification authentication, Gabor filter, DoG filter, image binarization, 

Hamming distance. 
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МЕТОД ОЦІНКИ КОГЕРЕНТНОСТІ УКРАЇНОМОВНИХ ТЕКСТІВ З ВИКО-

РИСТАННЯМ ЗГОРТКОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 

 
Задача оцінки когерентності тексту є однією із актуальних задач комп’ютерної лінгвіс-

тики. Аналіз цілісності текстової інформації використовується для написання та відбору до-

кументів, що дозволяють передати читачу ідею автора у зрозумілий спосіб. Важливість цієї 

задачі підтверджує наявність актуальних робіт, присвячених її вирішенню. Автоматизовані 

методи оцінки цілісності тексту основані на методології машинного навчання, що полягають у 

формалізованому представленні тексту та подальшому виявленні закономірностей для форму-

вання вихідного результату. Метою роботи є аналітичний огляд різних методів оцінки цілісно-

сті тексту; обґрунтування вибору методу та здійснення його адаптації відповідно до особливо-

стей української мови; виконання експериментальної перевірки ефективності роботи пропоно-

ваного методу для україномовного корпусу. 

В роботі здійснено порівняльний аналіз методів оцінки когерентності англомовних текс-

тів на основі методології машинного навчання. За результатами проведеного аналізу обґрунто-

вано доцільність застосування методів з використанням попередньо навчених універсальних 

моделей формалізованого представлення елементів тексту. До таких методів відносяться мо-

делі на основі нейронних мереж різної архітектури: рекурентні та згорткові мережі. Такі типи 

мереж використовуються для обробки текстів, адже дозволяють здійснювати обробку вхідних 

даних нефіксованого розміру – речень чи слів. Незважаючи на властивість рекурентних мереж 

враховувати попередні дані, що певним чином відтворює процес сприйняття інформації чита-

чем, для проведення експериментального дослідження обрано згорткову нейронну мережу. Такий 

вибір обумовлений здатністю згорткових мереж відслідковувати зв’язки між сутностями неза-

лежно від відстані між ними. В роботі детально описано принцип роботи методу на основі зго-

рткової нейронної мережі, розглянуто її архітектуру. Для перевірки ефективності роботи розг-

лянутого методу на множині україномовних текстів створено застосування з використанням 

згорткової нейронної мережі. Формалізоване представлення елементів тексту здійснено за до-

помогою попереднього навчання моделі семантичного представлення слів на корпусі україномов-

них анотацій наукових статей. Виконано навчання сформованої мережі з використанням на-

вченої моделі. Проведено експериментальну перевірку ефективності роботи методу на множині 

наукових статей для вирішення задач розрізнення документів і вставки. На основі отриманих 

результатів можна зробити висновок про доцільність використання згорткової нейронної ме-

режі для оцінки когерентності україномовних текстів. 

Ключові слова: когерентність тексту, згорткова нейронна мережа, семантична узгодже-

ність речень,  задача розрізнення документів, задача вставки. 

 

Вступ. З постійним зростанням потужності обчислювальних систем з’явилася можли-

вість автоматизованого вирішення задач, що вирішувались людиною власноруч. До таких 

задач належить лінгвістичний аналіз, що полягає у дослідженні різнорівневих аспектів усно-

го та писемного мовлення людини. Автоматизований лінгвістичний аналіз здійснюється за-

собами комп’ютерної лінгвістики. Підкласом лінгвістичного аналізу є задача дослідження 

семантичної складової текстів. Семантичний аналіз дозволяє з’ясувати смислове значення 

тексту та його складових, знаходячи зв’язки між реченнями та словами. В галузі 

комп’ютерної лінгвістики цей аналіз розглядається як задача здійснення формалізованого 

представлення складових частин тексту та подальше дослідження їх взаємозв’язку. 

Однією з задач семантичного аналізу є визначення ступеня пов'язаності речень тексту 

між собою – когерентності тексту. Під когерентністю текстів розуміють наявність семантич-

ного, стилістичного та граматичного зв’язків між елементами тексту, що визначають його 

цілісність [1]. Оцінка когерентності дозволяє визначати структурну узгодженість тексту, ви-

являти логічний взаємозв’язок семантично схожих слів, який тематично пов’язує речення 
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між собою. Показник когерентності також певною мірою характеризує ступінь зв’язності 

речень – когезію тексту.  

Зважаючи на невелику кількість робіт, що досліджують методи оцінки когерентності 

україномовних текстів, актуальною є задача автоматизованого розрахунку ступеню ціліснос-

ті текстів різної тематики україномовного корпусу. Метою цієї роботи є дослідження існую-

чих методів оцінки когерентності текстів та здійснення експериментальної перевірки ефек-

тивності використання методу на основі згорткових нейронних мереж для україномовних 

текстів. 

Аналіз методів оцінки когерентності тексту. Для оцінки ступеню когерентності текс-

тів використовуються різні моделі представлень текстів та засоби машинного навчання. Ме-

тоди Entity Grid та Entity Graph основані на дослідженні закономірностей зміни ролей сутно-

стей (іменних груп, власних назв) у тексті. Розглядаються три різні варіанти сутності: об’єкт, 

суб’єкт та відсутність ролі. Метод Entity Grid [2] полягає в наступному: формується множина 

векторів ознак на основі модифікації ролі кожної сутності в різних частинах тексту. Далі за 

допомогою методів машинного навчання, а саме методу опорних векторів, здійснюється нав-

чання моделі класифікатора. Вихідним значенням моделі є бінарне значення, що інтерпрету-

ється у наступний спосіб: когерентний текст чи ні. Відмінність методу Entity Graph [3] поля-

гає у побудові двочасткового орієнтованого графу з вершин сутностей і речень на основі їх 

ролей; далі здійснюється трансформація отриманого графу до орієнтованого проекційного 

графу. Цілісність тексту  розраховується як усереднене значення напівстепені виходу графу. 

На відміну від методу Entity Grid, вихідне значення методу Entity Graph є дійсним числом. 

Побудова графу семантичної схожості здійснює аналіз семантичної узгодженості ре-

чень тексту за допомогою попередньо навчених моделей векторного представлення слів і 

речень [4]. Використання графічного підходу дозволяє відслідковувати процес розрахунку 

оцінки цілісності тексту, тобто з’ясувати причину отримання вихідного результату. Це до-

помагає корегувати якість тексту відповідно до вихідного значення методу. 

Недоліком розглянутих методів є залежність від попередньої обробки тексту – пошук 

сутностей, розмітка їх ролей, векторне представлення слів та речень. Такий підхід ускладнює 

використання цих методів для різних мов. Для уникнення цього обмеження використовують-

ся методи на основі нейронних мереж із застосуванням універсальних моделей попередньої 

обробки тексту та його складових. Архітектура нейронних мереж відповідних методів міс-

тить рекурентні і згорткові шари, що обумовлено обробкою вхідних даних з нефіксованою 

розмірністю (речень з різною кількістю слів). Метод, оснований на використанні рекурент-

ної мережі [5, 6], полягає у послідовному здійсненні векторного представлення вхідних ре-

чень та подальшому виконанні регресійної моделі (послідовності повнозв’язних шарів) для 

отримання вихідної оцінки. Застосування власне рекурентних шарів обумовлене наявністю 

зворотного зв’язку у нейронах шарів цього типу. Зворотній зв’язок прослідковується також 

під час аналізу тексту читачем: поточна інформація сприймається на основі попередньо 

отриманих знань. Недоліком методу на основі рекурентної нейронної мережі є залежність 

ефективності пошуку взаємозв’язку семантично близьких сутностей залежно від відстані в 

тексті: чим більше слів між сутностями, тим складніше виявити взаємозв’язок між ними. 

Метод на основі згорткової нейронної мережі [7–10] дозволяє відслідковувати зв’язки 

між сутностями незалежно від їхніх позицій в тексті. Крім того, використання багатоканаль-

ної структури дозволяє в подальшому розширити кількість та тип вхідних даних. Розглянемо 

більш детально принцип роботи цього методу та архітектуру мережі. 

Метод оцінки ступеню когерентності текстів за допомогою згорткової нейронної 

мережі. Вхідними даними методу є україномовний текст, вихідними – оцінка когерентності 

методу. Спочатку виконується попередня обробка тексту, а саме: 

 токенізація – розбиття тексту на речення і слова; 

 лематизація слів – приведення іменників до називного відмінку та дієслів до форми 

інфінітиву; 

 здійснення векторного представлення слів. 
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Векторне представлення слів здійснюється за допомогою попередньо навченої моделі 

Word2Vec [11]; розмірність вектору 300d . Формалізація речення відбувається у наступ-

ний спосіб: 










S

,...,,S www 21 ,                                                             (1) 

де S  – кількість слів в реченні; d
i Rw  – векторне представлення слова речення, 

Si ..1 . Отже, дані подаються на вхід нейронної мережі у формі матриці. Здійснення розра-

хунку цілісності тексту відбувається на основі аналізу семантичної узгодженості речень між 

собою. На вхід мережі подається угрупування речень («вікно»); кількість елементів групи 

фіксована: 3L . Кількість елементів угрупування може змінюватися, однак збільшення ро-

зміру «вікна» істотно не впливає на результат. Для аналізу семантичної узгодженості речень 

«вікна» за допомогою повнозв’язних шарів мережі потрібно виконати векторне представлен-

ня речень. Таким чином, наступним кроком є здійснення перетворення матричної форми ре-

чення до векторної для подальшого аналізу взаємозв’язку речень тексту. Для цього викорис-

товується операція згортки, що застосовує 2 послідовних шари: згортковий і субдискретиза-

ції (див. рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Застосування операції згортки до матриці речення для формування вектору 

ознак 

Згортковий шар здійснює виділення ознак з набору речень, використовуючи фільтр – матри-

цю ваг mdF R , де m  – кількість слів, що обробляються фільтром одночасно. В ході вико-

нання дослідження визначено доцільне (відносно точності моделі та часу навчання) значення 

параметра 3: mm . Фільтр рухається вздовж стовпців матриці S  з одиничним кроком; ре-

зультатом виконання кожного кроку є вектор 
1

R



mS

c , кожен елемент якого обрахову-

ється у наступний спосіб: 

      
jk

kjimiii FSFSc
,

:1: ,    (2) 

де   – операція попарного добутку елементів двох векторів.   
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Для виділення множини ознак застосовується набір таких фільтрів. Результатом роботи 

фільтрів є множина карт характеристик (див. «Згортковий шар» на рис. 1).  До карт характе-

ристик застосовується нелінійна функція-випрямляч ),0max( x (rectified linear unit, ReLU). 

Для виконання агрегації отриманих результатів використовується шар субдискретизації. Ви-

хідна матриця характеристик C  обробляється у наступний спосіб: з кожної колонки обира-

ється найбільше значення. Таке перетворення можна представити у вигляді відображення 

(див. «Шар субдискретизації» на рис. 1): 

RR:)pool(
1


mS
C .     (3) 

До отриманих векторів речень застосовується операція конкатенації, тобто перетво-

рення набору векторів до одного. Результуючий вектор подається на вхід повнозв’язних ша-

рів; вихідним результатом є оцінка цілісності групи речень, яка отримується шляхом засто-

сування функції softmax до отриманого результату. Для кожної групи тексту обраховується 

ступінь її цілісності. Оцінка когерентності тексту в цілому здійснюється у наступний спосіб: 

 





Dq

qD ypS )1( ,     (4) 

де )1( qyp  – оцінка когерентності угрупування; Dq  – множина угрупувань доку-

менту D . Для пари документів 21, DD  вірним є наступне твердження: якщо 
21 DD SS  , то 

документ 1D  більш когерентний, ніж документ 2D . На рис. 2 наведена архітектура створеної 

згорткової нейронної мережі. 

 

 
Рисунок 2 – Архітектура згорткової нейронної мережі для оцінки цілісності угрупування 

речень 
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Підготовка даних та навчання мережі. Навчання моделі семантичного векторного 

представлення слів Word2Vec виконано на множині україномовних анотацій наукових статей 

різних галузей. Навчальну та тестові вибірки сформовано з множини повних версій наукових 

статей, написаних українською мовою. Повні версії статей було отримано шляхом їх автома-

тизованої екстракції з веб-сайтів наукових журналів [12] та подальшої обробки відповідних 

PDF-файлів, тому тексти статей містили різні послідовності символів, які не мали смислово-

го навантаження. Автоматизованим програмним способом виправлено частину помилок в 

оригінальних файлах, зокрема, таких як злиття слів; видалено частину таблиць, що до цього 

ідентифікувалися як речення. Варто звернути увагу на процес формування маркованого на-

бору навчальних даних, а саме на приклади некогерентних угрупувань. Спочатку для отри-

мання некогерентних груп речень виконувалось перемішування речень в межах тексту. Од-

нак такий підхід формування прикладів виявився неефективним під час розрахунку метрик 

оцінки точності роботи методу. Заміна такого підходу на перемішування речень в межах ко-

жної групи дозволила значно підвищити ефективність навчання нейронної мережі, а також 

точність методу. Для уникнення перенавчання мережі додатково використано шар Dropout. 

Кількість нейронів в повнозв’язному шарі та карт характеристик було підібрано експеримен-

тальним чином. 

Для створення застосування використано мову програмування Python 3.6. Формування 

архітектури мережі та виконання навчання реалізовано з використанням засобів бібліотеки 

Keras [13]. 

Експериментальна перевірка роботи методу. Для оцінки точності методу обраховано 

метрики для двох задач: вставки та розрізнення документів. Спільним початковим кроком 

вирішення задач є оцінка когерентності вихідного тексту.  

В задачі розрізнення наступним кроком є оцінка когерентності тексту, в якому порядок 

речень змінено випадковим чином. Якщо міра когерентності початкового тексту більше, ніж 

у модифікованого, текст вважається розпізнаним правильно. 

Наступним кроком для задачі вставки є отримання оцінки когерентності тексту, в яко-

му випадково вибране речення послідовно вставляється в усі можливі позиції в тексті. Якщо 

міра когерентності початкового тексту вища, ніж когерентність для всіх модифікацій, текст 

вважається розпізнаним правильно. 

Точність вирішення задач обраховується як відношення кількості коректно визначених 

прикладів до їх загальної кількості. В таблиці 1 наведено результати вирішення розглянутих 

вище задач. 

Таблиця 1 

Результати роботи методу залежно від параметрів нейронної мережі 

 

Параметри мережі та варіанти формування 

некогерентних прикладів вибірки 

Точність вирішення 

задачі вставки, % 

Точність вирішення 

задачі розрізнення, % 

Перемішування тексту в цілому  0.79 100.00 

Перемішування в межах «вікна» 12.66 97.67 

Перемішування в межах «вікна» з вдоско-

наленими параметрами нейронної мережі 
13.64 99.44 

 

Точність вирішення задачі розрізнення документів досягає значення більше 97%, що 

обумовлено здійсненням формування навчальної вибірки нейронної мережі у спосіб, анало-

гічний до алгоритму обрахунку відповідної метрики задачі. Задача вставки складніша порів-

няно із задачею розрізнення документів. Завдання такого типу можна зустріти у різноманіт-

них тестах оцінювання знань іноземної мови, де потрібно знайти оригінальну позицію ре-

чення в тексті. На точність вирішення задачі вставки впливає стиль написання вхідного текс-

ту (наявність орфографічних та граматичних помилок, непослідовність викладення матеріа-
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лу). Здійснення зміни порядку речень в межах «вікна» та вдосконалення параметрів мережі 

дозволили підвищити точність вирішення задачі вставки. З отриманих результатів можна 

зробити висновок про доцільність використання згорткових нейронних мережі для оцінки 

когерентності україномовних текстів. 

Висновки. В роботі здійснено порівняльний аналіз автоматизованих методів оцінки ці-

лісності текстів, обґрунтовано доцільність застосування методу на основі згорткової нейрон-

ної мережі та виконано експериментальне дослідження ефективності роботи навченої мережі 

для вирішення задач розрізнення документів і вставки. На основі проведеного аналізу та 

отриманих результатів експериментальної перевірки методу можна зробити наступні висно-

вки: 

 доцільним є використання методів оцінки цілісності тексту на основі попередньо на-

вчених універсальних семантичних моделей; основною перевагою такого підходу є відсут-

ність залежності методу від експертних знань для певної мови; 

 застосування згорткових нейронних мереж дозволяє здійснювати обробку вхідних да-

них нефіксованого розміру – речень тексту; перевагою такого типу мережі порівняно з реку-

рентною є можливість відслідковувати взаємозв’язки елементів тексту незалежно від відста-

ні між ними; 

 результати вирішення задач розрізнення документів та вставки свідчать про можли-

вість використання навченої мережі для оцінки когерентності україномовних текстів; 

 точність методу може бути підвищена за рахунок формування навчальної вибірки з 

текстів, призначених для завдань вставки речення в оригінальну позицію тексту; такий підхід 

дозволить водночас збільшити точність виконання задачі вставки, а також зберегти поточні 

показники ефективності вирішення задачі розрізнення документів. 
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д.т.н., проф. Погорелый С.Д., Крамов А.А., Билецкий П.В. 

МЕТОД ОЦЕНКИ КОГЕРЕНТНОСТИ УКРАИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ С ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕМ СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 

Задача оценки когерентности текста является одной из актуальных задач компьютерной 

лингвистики. Анализ целостности текстовой информации используется для написания и от-

бора документов, что позволяют понятным образом передать идею автора читателю. Важ-

ность этой задачи подтверждает наличие актуальных работ, посвященных её решению. Авто-

матизированные методы оценки целостности текста основаны на методологии машинного 

обучения, что заключаются в формализованном представлении текста и дальнейшем определе-

нии закономерностей для формирования выходного результата. Целью работы есть аналити-

ческий обзор разных методов оценки целостности текста; обоснование выбора метода и осу-

ществление его адаптации соответственно с особенностями украинского языка; исполнение 

экспериментальной проверки эффективности работы предложенного метода для украиноязыч-

ного корпуса. 

В работе осуществлен сравнительный анализ методов оценки когерентности англоязыч-

ных текстов на основе методологии машинного обучения. По результатам проведенного анали-
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за обосновано целесообразность применения методов с использованием предварительно обучен-

ных универсальных моделей формализованного представления элементов текста. К этому ме-

тоду относятся модели на основе нейронных сетей разной архитектуры: рекуррентные и свер-

точные сети. Такие типы сетей используются для обработки текстов, потому что позволяют 

осуществлять обработку входных данных с нефиксированным размером – предложений и слов. 

Несмотря на свойство рекуррентных сетей учитывать предыдущие данные, что определенным 

образом воспроизводит процесс восприятия информации читателем, для проведения экспери-

ментального исследования выбрано сверточную нейронную сеть. Такой выбор обусловлен спо-

собностью сверточных нейронных сетей отслеживать связи между сущностями независимо 

от расстояния между ними. В работе подробно описан принцип работы метода на основе 

сверточной нейронний сети, рассмотрена её архитектура. Для проверки эффективности рабо-

ты рассмотренного метода на множестве украиноязычных текстов создано приложение с ис-

пользованием сверточной нейронной сети. Формализованное представление элементов текста 

осуществлено с помощью предварительного обучения модели семантического представления 

слов на корпусе украиноязычных аннотаций научных статей. Выполнено обучение сформиро-

ванной сети с использованием обученной модели. Проведена экспериментальная проверка эф-

фективности работы метода на множестве научных статей для решения задач различения 

документов и вставки. На основе полученных результатов можно сделать вывод о целесообраз-

ности использования сверточной нейронной сети для оценки когерентности украиноязычных 

текстов. 

Ключевые слова: когерентность текста, сверточная нейронная сеть, семантическая со-

гласованность предложений, задача различения документов, задача вставки. 

 

 

Prof. Pogorilyy S.D., Kramov A.A., Biletskyi P.V. 

METHOD FOR COHERECE EVALUATION OF UKRAINIAN TEXTS USING CONVOLU-

TIONAL NEURAL NETWORK 

 

The estimation of text coherence is one of the most actual tasks of computer linguistics. Analysis of 

text coherence is widely used for writing and selection of documents. It allows clearly conveying the idea 

of an author to a reader. The importance of this task can be confirmed by the availability of actual works 

that are dedicated to solving it. Different automated methods for the estimation of text coherence are 

based on the methodology of machine learning. Corresponding methods are based on of formal text rep-

resentation and following detection of regularities for the generation of an output result. The purpose of 

this work is to perform the analytic review of different automated methods for the estimation of text co-

herence; to justify method selection and adapt it due to the features of the Ukrainian language; to perform 

the experimental verification of the effectiveness of the suggested method for a Ukrainian corpus.   

In this paper, the comparative analysis of the methods for the estimation of coherence of English 

texts basing on a machine learning methodology has been performed. The expediency of application of 

methods that are based on trained universal models for the formalized representation of text components 

has been justified. The following models using neural networks with different architecture can be consid-

ered: recurrent and convolutional networks. These types of networks are widely used for text processing 

because they allow processing input data with an unfixed structure like sentences or words. Despite the 

ability of recurrent neural networks to take into account previous data (this behavior is similar to text 

perception by the reader), the convolutional neural network for conducting experimental research has 

been chosen. Such choice has been made due to the ability of convolutional neural networks to detect 

relations between entities regardless of the distance between them. In this paper, the principle of the 

method basing on the convolutional neural network and the corresponding architecture has been de-

scribed. Program application for the verification of the suggested method effectiveness has been created. 

Formalized representation of text elements has been performed using a previously trained model for the 

semantic representation of words; the training process of this model has been implemented on the corpus 

of Ukrainian scientific abstracts. The training of the formed networks using pre-trained model has been 

performed. Experimental verification of method effectiveness for solving of document discrimination task 

and insert task has been made on the set of scientific articles. The results obtained may indicate that the 

method using convolutional neural networks can be used for further estimation of coherence of Ukraini-

an texts. 

Keywords: text coherence, convolutional neural network, semantic consistency of sentences, docu-

ment discrimination task, insert task. 
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СТВОРЕННЯ ПЛАНІВ МІСТ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАСОБАМИ 

СУЧАСНИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 
У статті запропоновано шляхи підвищення ефективності процесу прийняття рішення 

командиром тактичного рівня під час виконання завдань в операціях в умовах ведення сучасних 

бойових дій за рахунок створення тривимірної моделі плану міста військового призначення. Роз-

глянуто переваги тривимірної моделі плану міста військового призначення відносно звичайного 

традиційного плану міста, що зображений на папері. 

В результаті дослідження, розроблено технологічну  схему створення тривимірної моделі 

плану населеного пункту військового призначення за допомогою спеціального геоінформаційного 

програмного продукту CityEngine з метою оптимізації прийняття рішення командиром такти-

чної ланки, що значно покращить існуючу методику створення планів населених пунктів. Про-

грамний продукт CityEngine дозволяє розробляти достовірні тривимірні моделі  планів міст. Для 

досягнення поставленої мети здійснено частковий аналіз тактичних властивостей місцевості 

та визначено їх вплив на проведення бойових дій, досліджено можливості реалізації створення 

тривимірної моделі плану міста за допомогою  географічних інформаційних систем. 

Порівняно з традиційними способами аналізу за допомогою паперової топографічної карти 

покращена методика дозволяє підвищити ефективність аналізу тактичних властивостей міс-

цевості за рахунок тривимірного зображення, моделювати тактичні характеристики будь-якої 

місцевості та прогнозувати їх зміни відповідно до наслідків ведення бойових дій. Тривимірні мо-

делі планів забезпечать командирів абсолютно всіх рівнів достовірною інформацією та порівня-

но з паперовим планом міста мають не аби-яку наглядність, яка дає змогу орієнтуватися на 

місцевості без мінімальних знань топографічних знаків та у стресових умовах. 

Ключові поняття: тактичні властивості місцевості, план міста, тривимірна модель 

плану міста військового призначення. 

 

Вступ. Вже не перший рік на території України ведуться бойові дії. Попри значний 

об’єм бойового досвіду, який отримали наші війська, завжди є сфери діяльності в які можна 

запровадити інновації. Незважаючи на наявність сучасних технологій, які активно впрова-

джуються в діяльність Збройних Сил України, вибір оптимальних місць ведення бою вико-

нується на основі досвіду та інтуїції командира, адже визначення точних характеристик кру-

тизни схилів, зон видимості з усіх командних висот, щільності дорожньої мережі різних кла-

сів та їх зважене накладання за паперовою топографічною картою, яка містить обмежену 

кількість атрибутивних даних – надзвичайно складне та трудомістке завдання тому для кон-

кретного місця ведення бойових дій зручніше використовувати плани міст .  

План міста вже давно є невід’ємним елементом сучасного життя, паперовий, а особли-

во електронний, він орієнтує нас у просторі та дає змогу отримати потрібну інформацію. Ва-

жливість використання плану у професійній діяльності військовослужбовців не втратила ак-

туальності, навпаки, за умови ведення бойових дій в населених пунктах, створення плану 

стало ще більш різноманітнішим та затребуваним.  

Мета статті. Метою статті є покращення існуючої методики створення планів населе-

них пунктів за допомогою сучасних геоінформаційних систем з метою адекватного прийнят-

тя рішення командирами підрозділів тактичного рівня під час виконання завдань в операціях 

в сучасних умовах ведення бойових дій.  

Аналіз попередніх досліджень та публікацій. Фундаментальними працями у даному 

питанні є [1-3]. Частково порядок визначення тактичних властивостей місцевості за топогра-

фічною картою описується в джерелах [4-6].Основна праця в якій висвітлено питання  вла-

стивостей  місцевості та її використання підрозділами у бою [7]. Бойові дії можуть розгорта-
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тися на будь-якій місцевості, у будь-яку пору року і будь-яку погоду. Загальні вказівки щодо 

дій військ у різних умовах місцевості містять статути [8] і настанови [9]. Але статутні доку-

менти не можуть детально характеризувати різновиди і властивості місцевості, які команди-

ри зобов’язані знати і враховувати під час організації і ведення бою.  

Детальним вивченням тактичних властивостей місцевості займались також фахівці На-

ціональної Академії оборони України. 

Також в одному з іноземних джерел висвітлено інформацію про те як місцевість впли-

ває на хід ведення бойових дій [10]. Перш ніж розпочати військову операцію у місті важливо 

проаналізувати місцевість, адже бій у місті відрізняється від бою на відкритій місцевості. Під 

час військової операції на місцевості ключовими умовами є прохідность, орієнтування, умо-

ви маскування та обладнання інженерних позицій. Однак під час бою у місті інші фактори 

можуть мати вирішальне значення. 

Кількість необхідних сил та засобів буде визначатись спираючись на площу міста та 

характер поверхні місцевості. Найкращим варіантом проведення детального аналізу є три-

вимірна модель плану міста. Адже саме під час роботи із даним планом у командира є мож-

ливість безпомилково розставити позиції для якісного виконання поставленого завдання. 

Високі будівлі можуть використовуватись в якості позицій для спостережних пунктів та 

снайперів, тоді як підвали та каналізація забезпечить прикриття та швидке і ефективне пе-

реміщення військ. 

 Але всі згадані вище роботи носять суто теоретичний характер і не наводять практич-

них результатів досліджень. Крім того, вони зорієнтовані на стандарт паперової топографіч-

ної карти виробництва Генерального Штабу СРСР і не враховують можливостей сучасних 

геоінформаційних систем . 

Основні відомості про плани міст. Плани населених пунктів містять відомості про 

об'єкти та контури місцевості і рельєф. На них у залежності від масштабу умовними знаками 

достовірно та з необхідною мірою точності та детальності зображають: 

• пункти державної геодезичної мережі та планово-висотного обґрунтування; 

• будівлі, жилі та нежилі будинки з вказанням призначення, матеріалу та поверховості; 

• промислові об'єкти, бурові та експлуатаційні свердловини, наземні трубопроводи, лі-

нії електропередач, колодязі та мережі підземних комунікацій, об'єкти комунального госпо-

дарства; 

• залізниці, шосейні та ґрунтові дороги всіх видів і споруди на них: мости, тунелі, пере-

їзди, переправи та шляхопроводи; 

• гідрографію (ріки, озера, водосховища, площі розливів); об'єкти гідротехнічного та 

водного транспорту; канали, водоводи та водорозподільчі пристрої, греблі; пристані, шлюзи, 

маяки, навігаційні знаки; 

• об'єкти водопостачання (колодязі, колонки, резервуари, відстійники, природні джере-

ла); 

• рельєф місцевості з використанням горизонталей, позначок висот, бергштрихів, умов-

них знаків обривів, скель, осипів, балок, льодовиків; 

• рослинність деревна, кущова, трав'яна, культурна: ліси, сади та луки, окремі дерева та 

кущі з вказанням породи; 

• грунти , піски, гальки, такири, глинисті, щебеневі, монолітні та інші поверхні, болота, 

солончаки; 

• кордони (політико-адміністративні, землекористувачів, різні огородження). 

На планах пишуть власні назви населених пунктів, вулиць, залізничних станцій, прис-

таней, лісів, солончаків, вершин, перевалів, долин, боліт та інших об'єктів. 

Створення плану населеного пункту відбувається у кілька етапів, на яких здiйснюється: 

• збір вихiдних даних, формування завдань на розроблення; 

• розроблення плану iснуючого населеного пункту (опорний план 

• створення основного креслення плану; 

• подання основних положень плану для публiкацiї, розгляду i затвердження [11]. 
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Використання планів міст, створених за допомогою сучасних геоінформаційних техно-

логій суттєво покращує прийняття рішення командирами підрозділів тактичного рівня під 

час виконання завдань в операціях в сучасних умовах ведення бойових дій. 

Враховуючи важливість планів міст та їхній вплив на прийняття рішення командиром 

постає задача пришвидшення процесу створення планів та доведення їх до командирів за 

рахунок використання сучасних геоінформаційних технологій.  

Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши властивості місцевості можна зробити 

висновки, що топографічні об’єкти місцевості (рельєф та місцеві предмети) формують місце-

вість та явно і опосередковано впливають на характер перебігу бойових дій. Різні особливос-

ті місцевості формують її тактичні властивості, що прямо впливають на успішність виконан-

ня завдань підрозділами збройних сил. 

Основними тактичними властивостями місцевості є: 

- захист військ від ураження вогневими засобами противника та засобами масового 

ураження; 

- умови прохідності місцевості; 

- умови спостереження, орієнтування та ведення вогню; 

- умови маскування та інженерного обладнання позицій. 

Саме дані  параметри можливо  зручно відстежувати за  допомогою програмного про-

дукту CityEngine для вибору найоптимальнішого місця розташування підрозділу, адже до 

цього моменту дане рішення приймалось лише на основі вивчення топографічного плану та 

залежало від досвіду командира. В багатьох випадках, даних, які можна отримати з паперо-

вого топографічного плану, недостатньо для адекватного прийняття рішення командирами 

підрозділів тактичного рівня під час виконання операцій та уникнення ризиків в умовах ве-

дення бойових дій. 

Програмний продукт CityEngine дозволяє розробляти достовірні тривимірні моделі  

планів міст. Постає необхідність визначити можливості програмного продукту  CityEngine. 

Основні можливості CityEngine. Це вдосконалене програмне забезпечення для 3D мо-

делювання та для створення величезного, інтерактивного та захоплюючого міського середо-

вища за менший час, ніж традиційні методи моделювання. CityEngine забезпечує швидке 

налаштування архітектурного стилю або інших особливостей міста, це дає змогу легко ство-

рити кілька сценаріїв дизайну. 

CityEngine дозволяє створювати тривимірні моделі, щоб показати заплановані зміни та 

альтернативні конструкції. Також можливе інформування проектів  за допомогою 3D-

зображень. 

Для відображення в 3D режимі, шари повинні мати інформацію про висоти. Дана ін-

формація може зберігатися безпосередньо в шарі або може бути отримана з інших шарів. 

Можна використовувати 3D шари виключно для зчитування інформації про висоти для ін-

ших шарів. При додаванні даних до 3D-зображення, необхідно уявляти, яку роль відіграє той 

чи інший шар. 

У 3D-відображенні використовується три типи шарів: 

Плаваючі шари самі задають своє місце розташування в 3D-просторі, оскільки їх век-

торна геометрія, атрибути або налаштування рівня містять z-значення. 

Шари драпірування розташовуються поверх шару поверхні і використовують його z-

значення. Шари рельєфу створюють 3D-поверхню для інших шарів, які розташовуються по-

верх них. 

Формат даних також може використовуватися як спосіб класифікації типів даних. 3D-

зображення може містити: 

 Просторові об'єкти, наприклад, дані шейп-файлів або бази геоданих 

 Зображення і растри, такі як аерофотознімки і цифрові моделі рельєфу (DEM) 

 Дані висот, такі як набори даних Terrain і дані триангуляционной нерегулярної мережі 

(TIN) [12]. 

Можливості CityEngine: 
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• ефективне моделювання середовища для аналізу, прогнозування та поліпшеного візу-

ального представлення 

• швидке створення 3D-міста на основі двовимірних ГІС-даних 

• підтримка географічної прив'язки даних, інтеграція з платформою ArcGIS 

• експорт створених 3D-моделей в інші програмні пакети (AutoDesk, Maya, Unity, 

Unreal та ін.) [13]. 

CityEngine дозволяє професійним користувачам ГІС, САПР і 3D: 

• швидко створювати 3D-міста з існуючих двовимірних ГІС-даних; 

• здійснювати 3D-проектування на основі ГІС-даних і процедурних правил; 

• ефективно моделювати середовище для аналізу, прогнозування та поліпшеного візуа-

льного представлення [14]. 

CityEngine надає можливість прямого експорту створених 3D-моделей в інші програмні 

пакети: 

• для аналізу або управління даними (наприклад, ArcGIS); 

• для тривимірного редагування (Maya, 3D Max); 

• для 3D-візуалізації (ArcGlobe, Google Earth ,ArcScene); 

• в рішення рендеринга (візуалізації) високої якості (RenderMan); 

• в якості готових хмарних сервісів (RealityServer)[15]. 

CityEnginе програмний продукт, який можливо адаптувати для вирішення завдань 

Збройних Сил України з метою адекватного прийняття рішення командирами підрозділів 

тактичного рівня під час виконання завдань в операціях та уникнення ризиків втрати особо-

вого складу та техніки в умовах ведення бойових дій. Сучасні бойові дії на території України 

ведуться в основному в містах тому тривимірна модель  плану міста є особливо актуальною 

для зони Операції об’єднаних сил. 

За допомогою CityEnginе  можливо розробити достовірні плани міст, що є особливо 

важливо у даний момент в зоні ведення бойових дій та надасть можливість командирам під-

розділів володіти достовірною інформацією що допоможе їм уникати ризиків в умовах ве-

дення бойових дій та приймати адекватні рішення під час ведення операцій .  

Тривимірні моделі планів забезпечать  командирів абсолютно всіх рівнів достовірною 

інформацією та порівняно з паперовим планом міста  мають не аби-яку наглядність, яка дає 

змогу орієнтуватися на місцевості  без мінімальних знань топографічних знаків та у стресо-

вих умовах. Тривимірні моделі планів допоможуть командирам навіть дистанційно приймати 

адекватне рішення. 

Обробка даних в середовищі CityEnginе. CityEngine це інструмент  3D редагування та 

візуалізації, який може бути розширений до професійного моделювання та дизайнерського 

рішення для ефективного створення та розробки тривимірних моделей планів міст. 

CityEngine надає повний набір провідних у галузі інструментів для об'єднання геопросторо-

вих даних, викладання та редагування вуличних мереж, створення та модифікації будівель та 

створення 3D-профілів доріг [16]. 

Схема створення тривимірної моделі міста складається з наступних етапів: 

1) Знайти область інтересів.  

2) Додати або накреслити вулиці, міські квартали та поселення. 

3) Перемістити 2D-дані в 3D-моделі. Додати 3D-об'єкти. 

4) Текстурувати будівлі та фасади. Додати більше деталей до 3D-моделей. 

5) Експортувати  готове 3D-місто до Інтернету. 

Що по суті являється технологічною схемою створення плану тривимірної моделі насе-

леного пункту.  

Відображення та передача результатів командирам підрозділів. Виконавши вище 

наведені кроки, запропонованої технологічної схеми, можливо отримати тривимірну модель  

плану населеного пункту, що в будь-якому випадку надасть змогу командиру наглядно поба-

чити достовірний  план місцевості, та забезпечить інформаційну перевагу над противником . 

Створену тривимірну модель населеного пункту для потреб військових можна поши-

рювати різними способами: 
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- інтерактивні web-карти; 

- через Геоінформаційний портал Збройних Сил України, створений у мережі «Дніпро». 

Висновки і перспективи подальших досліджень. В результаті дослідження, запропо-

новано технологічну схему створення тривимірної моделі плану населеного пункту військо-

вого призначення із застосуванням спеціального геоінформаційного програмного продукту 

CityEngine для  підвищення ефективності існуючої методики створення планів міст з метою 

оптимізації прийняття рішення командиром тактичної ланки управління під час ведення опе-

рацій в населених пунктах в умовах ведення бойових дій. Для досягнення поставленої мети 

здійснено частковий аналіз тактичних властивостей місцевості та визначено їх вплив на про-

ведення бойових дій, визначено можливості реалізації створення тривимірних моделей  пла-

нів міст за допомогою спеціалізованого геоінформаційного програмного продукту 

CityEngine.  

Покращена методика дозволяє: підвищити ефективність аналізу тактичних властивос-

тей місцевості у тривимірному зображенні порівняно з традиційними способами аналізу па-

перової топографічної карти, моделювати тактичні характеристики будь-якої місцевості та 

прогнозувати їх зміни відповідно до наслідків ведення бойових дій.  

Перспективним напрямком є створення бази тривимірних моделей планів населених 

пунктів військового призначення на територію України, в першу чергу для території ООС, 

що буде доступною на Геоінформаційному порталі Збройних Сил України військовослужбо-

вцям не тільки Топографічної Служби ЗСУ, а й інших родів військ та служб. 
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к.т.н., доц. Савков П.А., Левинскова Н.В., Литвинюк М.С., Дробко Е.А. 

СОЗДАНИЕ ПЛАНОВ ГОРОДОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ СРЕДСТВАМИ СО-

ВРЕМЕННЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В статье предложены пути повышения эффективности процесса принятия решения ко-

мандиром тактического уровня при выполнении задач в операциях в условиях ведения современ-

ных боевых действий за счет создания трехмерной модели плана города военного назначения. 

Рассмотрены преимущества трехмерной модели плана города военного назначения относи-

тельно обычной традиционного плана города, который изображен на бумаге. 

В результате исследования, разработана технологическая схема создания трехмерной мо-

дели плана населенного пункта военного назначения с помощью специального геоинформацион-

ного программного продукта CityEngine с целью оптимизации принятия решения командиром 

тактического звена, что значительно улучшит существующую методику создания планов 

населенных пунктов. Для достижения поставленной цели осуществлен частичный анализ 

тактических свойств местности и определено их влияние на проведение боевых действий, ис-

следованы возможности реализации создания трехмерной модели плана города с помощью гео-

графических информационных систем. 

По сравнению с традиционными способами анализа с помощью бумажной топографиче-

ской карты улучшена методика позволяет повысить эффективность анализа тактических 

https://www.esricis.ru/products/cityengine/detail/review/
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свойств местности за счет трехмерного изображения, моделировать тактические характери-

стики любой местности и прогнозировать их изменения в соответствии с последствиями ве-

дения боевых действий. 

 Ключевые понятия: тактические свойства местности, план города, трехмерная модель 

плана города военного направления. 

 

Ph.D. Savkov P.A, Levinskova N.V., Lytvyniuk M.S., Drobko Ye.O. 

DEVELOPMENT OF CITY PLANS FOR MILITARY NEEDS BY THE MEANS OF CONTEMPO-

RARY GEO-INFORMATIONAL SYSTEMS 

 

The article proposes ways to increase the effectiveness of the decision-making process of the tactical 

level commander while performing tasks in operations in the context of modern warfare by creating a 

three-dimensional model of a military city plan. The article also highlights adavantages of the 3-

dimensional model of a military city plan when compared to a regular traditional paper-based city plan. 

Performed scientific research allowed us to develop a technological scheme for the creation of the 

3-dimensional model of a military settlement plan using CityEngine, a special geo-informational software, 

aimed at optimizing the decision-making process for a tactical-level commander, which will also signifi-

cantly improve the existing approach for creating settlement plans. In order to achieve this objective, we 

carried out partial analysis of the tactical characteristics of the terrain and determined their impact on the 

combat actions, as well as studied the possibilities for creating a 3-dimensional city plan model by the 

means of geographical informational systems.  

Compared to traditional paper-based topographic maps, the improved technique makes it possible to 

improve the analysis of tactical terrain properties by means of 3-dimensional imaging, to simulate the 

tactical characteristics of any terrain and to predict their changes in accordance with the effects of com-

bat. 

Keywords: tactical characteristics of the terrain, city plan, 3-dimensional model of a military settle-

ment plan. 
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ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ГЕОПРОСТОРОВОГО ТА ЧАСОВОГО АНАЛІЗУ 

 

У статті запропоновано шляхи виявлення загроз і ризиків під час ведення бойових дій за 

рахунок комплексного застосування геопросторового та часового аналізу подій. Визначено 

найбільш важливі критерії подій, за якими проводиться аналіз, для виявлення закономірностей у 

веденні бойових дій можливим противником. Розглянуто особливості проведення геопросторо-

вого та часового аналізу загроз і ризиків та реалізовано його результати у географічному інфор-

маційному програмному продукті ArcGIS Pro.  

В результаті проведеного у роботі дослідження, запропоновано методику систематизації 

подій, що відбулись у ході ведення бойових дій та використання цих даних у геопросторовому та 

часовому аналізі для прогнозування можливої поведінки противника, що дозволить командиру 

атакувати, перш ніж протиборча сторона знову зможе нанести удар по союзних військах (си-

лах) у місці дислокації. Модель геопросторового та часового аналізу в географічному інфор-

маційному додатку Model Builder направлена на виявлення закономірностей в атаках противни-

ка, та включає в себе завантаження статистичних даних, конвертування поля часу та ство-

рення часової лінійки, побудову множинного буферу, ідентифікацію за допомогою атрибутивної 
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вибірки. Критерії за якими відбувається виявлення закономірностей включають: локальний та 

глобальний час атаки, фазу місяця, координати атаки в Military Grid Reference System, тип ата-

ки, вид зброї. 

Вихідними матеріалами для проведення аналізу є інформація отримана з посібника United 

States Army's Worldwide Equipment Guide, 2015 року. Вихідні матеріали були систематизовані та 

розподілені окремо по гілкам аналізу. За результатами геопросторового та часового аналізу, 

відбувалось виявлення закономірностей та характерних ознак атак противника. Таким чином 

командири підрозділів отримують певну, достовірну інформацію, яку можуть використовувати 

для виявлення можливих загроз і ризиків від противника та у плануванні ведення бойових дій. 

Ключові поняття: виявлення закономірностей між подіями, географічна інформаційна си-

стема, геопросторовий аналіз, часовий аналіз.  

 

Вступ. Як свідчить історія, у світі постійно відбуваються збройні конфлікти і 21-е 

століття цьому не виключення. На території України вже 5 років відбувається збройний кон-

флікт. Кожна атака противника є загрозою та ризиком для мирного населення та військових. 

Впровадження нових технологій допомагає зберегти життя та здоров’я військовослужбовців, 

а також зменшити фінансові витрати. Кожне військове формування, військовий підрозділ – 

це своєрідна система, що має свої характеристики, особливості та правила функціонування. 

Кожна атака противника у ході ведення бойових дій має свої параметри, такі як час коли во-

на відбулась, місцеположення, тип зброї, що застосовувалась при атаці та ін. За допомогою 

сучасних географічних інформаційних систем можливо підвищити ефективність планування 

військових операцій та оперативність реагування на атаки противника. А саме за допомогою 

систематизації даних про попередні атаки у ході ведення бойових дій, та їх обробки шляхом 

геопросторового та часового аналізу. Виявлення закономірностей у атаках противника допо-

може якісніше підготуватись до можливих загроз та ризиків для союзних військ (сил). 

Метою статті є удосконалення традиційних способів проведення геопросторового та 

часового аналізу подій у ході ведення бойових дій з метою підвищення ефективності плану-

вання операцій та оперативності реагування командиром на загрози та ризики в умовах ве-

дення бойових дій. Обмеженням дослідження, є моделювання ситуації бойових дій за умо-

вами розташування союзних військ (сил) на місці; при аналізі, до уваги беруться лише атаки 

противника; геопросторовий та часовий аналіз проводиться на основі даних щодо атак про-

тивника за 3 місяці ведення бойових дій. Припущенням дослідження є те, що при атаках про-

тивник використовує лише сухопутні угрупування, підрозділи, війська (сили), без застосу-

вання авіації.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розвиток сучасних Збройних Сил України 

(ЗСУ) базується на впровадженні інформаційних технологій. Успіх у сучасному бою напря-

му залежить від якості управління, а воно, у свою чергу, значною мірою залежить від забез-

печення командира достовірною, точною інформацією щодо загроз і ризиків. Планування 

кожної операції, кожного бою потребує від командира значних зусиль спрямованих на вико-

нання аналітичних процесів, які пов’язані з обробкою різної просторової інформації щодо 

противника та району ведення бойових дій. Одним з найперспективніших напрямів впрова-

дження геоінформаційних систем і технологій у військовій справі є їх застосування при пла-

нуванні та веденні бойових дій [1,2]. Для підвищення ефективності планування у Збройних 

силах використовується автоматизація. Наразі при автоматизації процесу інтелектуальної 

діяльності командира використовується підхід в основі якого лежать геоінформаційні систе-

ми і технології (ГІСТ). Втім широкому розповсюдженню застосування ГІСТ в автоматизова-

них системах управлінні (АСУ) ЗСУ перешкоджають ряд причин. Однією з них є відсутність 

стандартизованих компонент (баз даних, класифікаторів, протоколів), котрі не дозволяють 

взаємодію між ГІСТ та АСУ у повній мірі [3-6]. 

У статті [7] висвітлені тенденції у сферах створення та використання ГІС, інформацій-

но-управляючих систем, систем підтримки прийняття рішень та навігаційних систем. Визна-

чено місце ГІС у сучасних інтелектуальних системах, а також досліджено навігаційні систе-

ми як джерело геопросторової інформації. 
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У праці [8] проведено порівняльний аналіз геоінформаційних програмних продуктів. 

Цілком зрозуміло, що всім вимогам, що висуваються до програмних засобів, які можуть бути 

використані при формуванні географічної інформаційної системи військового призначення, 

найбільш задовольняють системи ArcGIS. В даний час, налаштування на конкретного корис-

тувача - найголовніша тенденція для ГІС військового призначення [9]. Сучасний інформа-

ційний простір зумовлює те, що більша частина (80-90%) інформації з якою працюють орга-

ни військового управління має просторово-часову прив’язку. Користувач може отримати 

будь-яку інформацію з приводу певного питання тільки за умови наявності відповідного ін-

струментарію, застосування якого дозволяє аналізувати взаємозв’язок можливих подій або 

подій, що вже відбулись чи відбуваються. Проблема складності прогнозування та аналітич-

ної діяльності зумовлена інтенсивністю, динамічністю процесів та збільшенням у геомет-

ричній прогресії кількості вхідних даних [10,11]. 

У праці [12] досліджено процес інтелектуального аналізу геопросторових даних 

(ІАГД). Даний процес містить основні етапи перетворення даних. Кожний ІАГД користувач 

здійснює з певною метою на основі вхідних баз даних та баз знань, які відповідають кон-

кретному проблемному напрямку. Також досліджено поняття просторової класифікації та 

прогнозування у ГІС. 

У військовому стандарті [13] чітко дані визначення понять: геоінформаційна техно-

логія, геопросторова інформація, аналіз геопросторової інформації, узагальнення геопросто-

рової інформації, геопросторовий аналіз, геопросторовий об’єкт, результат геопросторового 

аналізу, геопросторові дані.  

У праці [14] розглянуто геопросторовий аналіз як метод космічної ситуаційної обізна-

ності. Геопросторовий аналіз у цілому використовується для вирішення широкого кола про-

блем пов’язаних з космічним середовищем, космічними системами та впливом їх на ведення 

бойових дій. 

Праця [15] є ґрунтовною у визначенні методологічної основи геопросторового аналізу. 

За базовою категорією геоінформатики – методом просторово-часових відношень – визначе-

но, що всі дані про об’єкти представляються у вигляді поєднання тематичної, позиційної та 

часової компонент. 

За останні десятиліття у світі накопичено значну кількість геоданих збережених на різ-

них носіях та у різному вигляді. Для вирішення завдань з обробки цих даних, у безпосе-

редній взаємодії з базою геоданих, доцільно використовувати мову структурних запитів 

представлену через середовище ModelBuilder [16]. 

У праці [17] визначено базовий набір геоінформаційних ресурсів який є мінімально 

необхідним для забезпечення геоінформаційної підтримки та ведення геопросторового 

аналізу, а також визначено особливості використання геоданих з різних ресурсів. 

У статті [18] запропоновано використання геопросторового аналізу задля виявлення зон 

затоплення, шляхом злиття різнорідних даних з різних джерел. 

У праці [19] досліджено застосування радарів із синтезованою апертурою для високо-

точного геопросторового моніторингу. На основі даних високоточного моніторингу засобами 

ГІС виявляються та прогнозуються загрози у гірничодобувному виробництві для зменшення 

ризику аварій та катастроф на виробництві. 

У доповіді [20] розглянуто перспективи застосування ГІС у геопросторовій інтелекту-

альній діяльності, а також розкрито можливість поєднання традиційних методів збору ін-

формації у ГІС з іншими форматами збору інформації. 

Практичне застосування геопросторового аналізу для вирішення завдань підтримки 

прийняття рішень розглянуто на прикладі мульти-модальної імітаційної моделі розміщення 

військового підрозділу [21], геоінформаційної моделі планування військових операцій у при-

бережній зоні [22] та моделі визначення точки скидання бойових роботів при бойовому пла-

нуванні [23]. 

Розвиток засобів та інструментів геопросторового аналізу, а також можливість їх поєд-

нання з результатами часового аналізу, збільшення, у геометричній прогресії, інформації, що 
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надходить до командира у ході ведення бойових дій – разом, зумовлюють актуальність дано-

го дослідження.  

Виклад основного матеріалу. Результати аналізу статистичних даних щодо атак, які 

відбуваються на полі бою, показали, що всі вони мають спільні параметри, якими можна їх 

охарактеризувати. Кожен військовий підрозділ має свої характеристики, тактичні можли-

вості, цільові завдання, що виконуються на полі бою. Кожен командир підрозділу, як союз-

ного так і ворожого, напрацьовує свою тактику ведення бойових дій та планування операцій. 

За допомогою систематизації даних про події (атаки), та шляхом їх подальшого комплексно-

го геопросторового та часового аналізу інструментами географічного інформаційного про-

грамного продукту ArcGIS Pro – можливо виявити майбутні загрози та ризики у ході ведення 

бойових дій. Чим більший об’єм інформації застосовується для аналізу тим точніше виявля-

ються закономірності у особливостях атак противника. 

Основними параметрами подій, за якими проводиться аналіз, є просторове положення 

та час нападу. Саме ці параметри найважливіші при геопросторовому та часовому аналізі 

задля виявлення загроз і ризиків. У результаті виявлення просторових та часових закономір-

ностей, особливостей, в атаках конкретного підрозділу противника, підвищується ефек-

тивність реагування на загрози, а також це дозволить командиру атакувати, перш ніж проти-

борча сторона знову зможе нанести удар по дружнім силам у місці дислокації.  

Постає необхідність визначити можливості програмного продукту ArcGIS Pro та вибра-

ти з його арсеналу інструменти, які дозволять структурувати вхідні дані про події та на ос-

нові них отримати нові, що дозволять виявляти загрози і ризики.  

Геопросторовий аналіз в ArcGIS Pro дозволяє вирішувати складні завдання пов'язані з 

географічними положеннями, він дозволяє краще розуміти, що і де відбувається в цьому 

світі. Він виходить за межі картографії, дозволяючи вивчати характеристики різних місцепо-

ложень та існуючі взаємозв'язки. Цей аналіз додає нові можливості для прийняття оптималь-

них рішень. 

Кожного разу при погляді на карту ми, насправді, починаємо перетворювати карту в 

інформацію, аналізуючи її зміст: шукаючи закономірності в розподілі, визначаючи тренди 

або роблячи висновки. Такий процес називається "геопросторовим аналізом", це наше при-

родне сприйняття карти. 

Геопросторовий аналіз є найбільш цікавою складової ГІС. За його допомогою можна 

поєднувати інформацію з різних джерел і витягувати якісно нову інформацію, застосовуючи 

складні комбінації операцій геообробки. Значна колекція інструментів геопросторового 

аналізу допомагає знайти відповіді на складні питання, пов'язані з організацією просторових 

об’єктів. За допомогою статистичного аналізу можна зрозуміти, чи є спостережувані зако-

номірності значущими. 

Геопросторовий аналіз дозволяє виконувати наступне: 

- визначення відношень просторових об’єктів (Determine relationships); 

- вивчення та опис просторових об’єктів й подій (Understand and describe locations and 

events); 

- визначення та кількісна оцінка закономірностей (Detect and quantify patterns); 

- прогнозування (Make predictions); 

- пошук оптимальних місцеположень та шляхів (Find best locations and paths). 

Використовуючи потужні аналітичні можливості і функціональність геообробки в 

ArcGIS Pro можливо виконати геопросторовий аналіз практично будь-якого типу. Геопро-

сторовий аналіз в ArcGIS Pro розширено з 2D до 3D, а також доповнено аналізом часу. 

Додатковий модуль ArcGIS Geostatistical Analyst дозволяє виконати аналіз і прогно-

зування значень, пов'язаних з просторовим або просторово-часовим явищем. Надає мож-

ливість моделювання поверхні з використанням детермініського і геостатистичного методів. 

Надані інструменти повністю інтегровані в середовища ГІС моделювання і дозволяють 

фахівцям ГІС створювати моделі інтерполяції, оцінювати їх якість до використання в по-

дальшому аналізі. Поверхні (вихідні моделі) можуть надалі використовуватися в моделях (в 

ModelBuilder і Python), відображатися і аналізуватися за допомогою інших додаткових мо-
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дулів ArcGIS, таких як ArcGIS Spatial Analyst і ArcGIS 3D Analyst. Додатковий модуль 

ArcGIS Geostatistical Analyst містить майстер операцій геостатистики і набір інструментів 

геообробки, які спеціально розроблені для вивчення даних, виявлення закономірностей, 

створення поверхонь інтерполяції і подальшої обробки результатів.  

Для управління даними або виконання операцій геопросторового аналізу використову-

ються інструменти геообробки в ArcGIS Pro. ModelBuilder використовується для створення, 

зміни та управління моделями геообробки, які автоматизують роботу з цими інструментами. 

Модель геообробки – набір робочих процесів (у вигляді інструментів геообробки), що 

послідовно з'єднані один з одним та передаючи вихідні дані одного інструменту в інший як 

вхідні дані. ModelBuilder можна також розглядати як візуальну мову програмування для по-

будови робочих потоків. 

Щоб побудувати модель геообробки в ModelBuilder, потрібно додати інструменти і дані 

в модель, а після цього встановити між ними зв'язки, щоб задати порядок виконання моделі. 

Далі залишається тільки запустити користувацький набір інструментів та отримувати 

вихідний результат. 

Методика використання геоінформаційного програмного продукту ArcGIS Pro для ви-

явлення загроз і ризиків в умовах ведення бойових дій. З метою підвищення якості процесу 

планування операцій та прогнозування можливих місць атаки противника було запропонова-

но методику, яка дозволяє визначити закономірності у діях противника та виявити на їх ос-

нові майбутні загрози та ризики (місце та час критичних подій), що у свою чергу збереже 

життя та здоров’я військових, мирного населення. 

Запропонована методика дозволяє підвищити ефективність вирішення наступних задач: 

- фіксація, збереження, передача даних (просторової, часової, атрибутивної інформації) 

щодо фактів атак противника, їх систематизація; 

- можливість для військовослужбовців усіх рівнів управління застосувати повний 

функціонал програмного продукту ArcGIS Pro; 

- можливість передачі командирами свого досвіду та напрацювань під час ротацій 

підрозділів; 

- гнучкість геопросторової моделі та можливість автоматизації процесу геопросторово-

го та часового аналізу. 

Методика складається з наступних етапів: 

1. Відбір критеріїв та систематизація вхідних даних щодо подій на полі бою (у місці 

дислокації); 

2. Конвертування поля часу та часового поясу; 

3. Вибір інструментів Geostatistical Analyst для проведення аналізу та обробка даних в 

середовищі Model Builder; 

4. Відображення та передача результатів обробки командирам підрозділів. 

Відбір критеріїв та систематизація вхідних даних щодо подій на полі бою (у місці дис-

локації). В умовах ведення бойових дій військовослужбовці стикаються з різного роду загро-

зами та ризиками. У більшості випадків найбільшу загрозу для дружніх підрозділів пред-

ставляє атака противника. Для виявлення закономірностей у тактиці противника потрібно 

систематизувати дані про події. Найбільш простим та доступним методом систематизації є 

створення електронної таблиці у форматі файла xlsx заснований на на Open XML. Дана елек-

тронна таблиця має містити наступні поля: 

- час атаки (локальний); 

- день тижня; 

- фази місяця; 

- загальне місцеположення атаки; 

- координати атаки в Military Grid Reference System (далі MGRS); 

- координати атаки в десяткових градусах широти та довготи; 

- тип атаки; 

- вид зброї, що переважно використовувалась при атаці; 

- підрозділ, відповідальний за атаку; 
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- точки запуску та влучання снарядів в MGRS; 

- точки запуску та влучання снарядів в десяткових градусах широти та довготи; 

- примітки з важливою інформацію відносно даної атаки. 

Згідно з посібником United States Army's Worldwide Equipment Guide, 2015 року [24] - 

події (атаки) бувають різного типу, як за основу даного дослідження взято виявлення таких 

загроз: атака із закритих позицій, (Indirect Fire (IDF)), атака зі стрілецької зброї (Small-Arms 

Fire (SAF)), атака з застосуванням засобів ППО (Surface-to-Air Missile (SAM)), атака з за-

стосуванням саморобних вибухових пристроїв (IED) та ін.  

Сама по собі електронна таблиця формату файлу xlsx не дає наочного представлення 

командиру щодо просторових та часових закономірностей. Дану електронну таблицю зручно 

передавати засобами АСУ. Наступним кроком є завантаження електронної таблиця до 

ArcGIS Pro та подальше налаштування даних. 

Конвертування поля часу та часового поясу. Час є одним з найцікавіших параметрів 

для виявлення закономірностей у подіях. Конкретні події можуть повторюватись з певною 

періодичністю. В попередньо завантаженій таблиці час атак вказано за місцевим часом. Ін-

струмент Excel to Table перевантажив дані про час в атрибутивне поле текстового типу, хоча 

формат поля дат оптимізований в базі геоданих для зберігання і обробки часових даних, по-

трібно переформатувати тимчасові дані, щоб можна було створювати мітки часу, необхідні 

для конвертації місцевого часу в Coordinated Universal Time (далі) UTC.  

Наступним етапом підготовки часових даних є конвертування часового поясу. За допо-

могою інструменту Convert Time Zone ми приводимо стандартний місцевий час до світового 

координованого часу UTC. Таким чином ми можемо використовувати наші дані спільно з 

іншими підрозділами, які можуть знаходитись за тисячі кілометрів від місця дислокації 

підрозділу. 

Вибір інструментів Geostatistical Analyst для проведення аналізу та обробка даних в се-

редовищі Model Builder. ModelBuilder являє собою інтуїтивно зрозуміле середовище для 

комбінування інструментів геообробки. Моделі геообробки допомагають автоматизувати і 

документувати просторовий аналіз та процеси управління даними. Модель відображена у 

вигляді табличної діаграми, у якій відображається послідовність процесів та інструментів 

геообробки, модель використовує послідовне або паралельне виконання, а також можливе їх 

комбінування.  

Вихідними даними для аналізу, є шари утворені з електронної таблиці, що містять про-

сторово-часову та атрибутивну інформацію щодо атак, загроз та ризиків, що відбулись за 

певний проміжок часу у ході ведення бойових дій. 

В процесі виконання геопросторового і часового аналізу, відбувається прогностичний 

аналіз даних. Прогностичний аналіз виконує вивчення нещодавньої поведінки для прогно-

зування подальших подій. Виявлення закономірностей грає важливу роль для ураження про-

тивника. Не існує єдино правильного способу виявлення закономірностей; нерідко поклада-

ються на уяву і інструменти аналізу. Для прогностичного аналізу у даному прикладі прове-

дено аналіз просторових і часових закономірностей атак на базовий табір. Для виявлення 

закономірностей ми будемо використовувати два інструменти геообробки: Множинний бу-

фер (Multiple Ring Buffer) і Часова лінійка (Time Line). Інструмент Множинний буфер при 

обчисленні буферних відстаней використовує проекцію на площину, не враховуючи при 

цьому кривизну земної поверхні. Відповідно до того, що кожна зброя має певні ТТХ, кожен 

конкретний підрозділ має свої можливості - значення буферних кіл взяті з посібника United 

States Army's Worldwide Equipment Guide, 2015 року [24]. Побудова буферних кіл дозволяє 

зрозуміти з яких зон може відбутись атака та з якого озброєння (наприклад буферні зони 

дозволяють розділити обстріли 107 мм і 122 мм снарядами.). У поєднанні з інструментами 

зон видимості та евклідової відстані можливо виключити деякі місця з яких буде проведено 

атаку.  

Часова лінійка дозволяє виявити закономірності у активності противника в залежності 

від часу доби, дня тижня та фази Місяця. В результаті проведення часового аналізу ми отри-

муємо шар у якому розподілені місця атак за часом. Якщо ввімкнути бігунок часу ми може-
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мо наглядно побачити, наприклад, що “Зелені” найбільш активні у період з 3:00 до 5:30 за 

локальним часом, а також те, що 80% атак припадає на дні коли фаза Місяця більша за 0,75. 

За допомогою зваженого накладання результатів аналізу множинного буферу та часового 

аналізу, можливо виокремити кластери, які поєднують напади за спільними ознаками. 

Відображення та передача результатів обробки командирам підрозділів. В результаті 

виконання геопросторового та часового аналізу було отримано растр із кластерними зонами, 

які наглядно показують командиру в якому місці і в який час відбуваються атаки противни-

ка. Ефективним варіантом відображення даної інформації є інтерактивні web-додатки. Ко-

мандир може наглядно побачити, яким точкам на місцевості надає перевагу противник для 

своїх атак, від чого вони залежать, та в якій послідовності вони відбуваються, може виокре-

мити потрібну інформацію шляхом атрибутивної вибірки та застосувати її для подальшого 

ефективного планування операцій. 

Отримані результати можна поширювати різними способами: 

- спеціальні карти та фотосхеми; 

- електронні топографічні карти; 

- інтерактивні web-карти; 

- через Геоінформаційний портал Збройних Сил України, створений у мережі «Дніпро». 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Розроблено методику проведення 

геопросторового та часового аналізу подій з метою виявлення загроз і ризиків в умовах ве-

дення бойових дій. Обмеженням дослідження є моделювання ситуації бойових дій за умова-

ми розміщення союзних військ (сил) на місці; при аналізі враховувались лише атаки против-

ника; геопросторовий та часовий аналіз проводився на основі даних щодо атак противника за 

3 місяці ведення бойових дій. Припущенням дослідження було те, що при атаках противник 

використовує лише сухопутні угрупування, підрозділи, війська (сили), без застосування 

авіації.  

Для досягнення поставленої мети було здійснено аналіз: просторових та часових зако-

номірностей атак та визначено їх вплив на подальші загрози та ризики; можливостей геопро-

сторового та часового аналізу та його реалізації в програмному продукті ArcGIS Pro з метою 

розробки методики виявлення закономірностей у подіях.  

Ротація підрозділів спричиняє те, що новоприбувший командир підрозділу стикається з 

нестачею даних про попередні події, атаки, та закономірності між ними. Ведення бази даних 

з атрибутивними, просторовими, часовими даними щодо всіх подій (атак) у певному районі 

ведення бойових дій дозволяють подолати проблему нестачі даних. Таким чином командири 

підрозділів отримують певну, достовірну інформацію, яку можуть використовувати при пла-

нуванні операцій. 

Запропонована методика дозволяє підвищити ефективність планування командиром 

бойових операцій та надає йому надійну, достовірну інформацію щодо закономірностей у 

діях противника. Перспективним напрямком є доповнення, кожної події у базі даних аналізу, 

документальними фактами та цифровою інформацією у вигляді відео-, фото-матеріалів, це 

дозволить покращити якість процесу фіксації фактів атак та допоможе командирові краще 

зрозуміти характер дій противника. У подальших дослідженнях доцільно збільшити часовий 

проміжок даних на основі яких проводиться геопросторовий та часовий аналіз. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ УГРОЗ И РИСКОВ В УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПОМОЩИ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОГО И ВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА 

 

В статье предложены пути выявления угроз и рисков при ведении боевых действий за 

счет комплексного применения геопространственного и временного анализа событий. Опреде-

лены наиболее важные критерии событий, по которым проводится анализ, для выявления зако-

номерностей в ведении боевых действий возможным противником. Рассмотрены особенности 

проведения геопространственного и временного анализа угроз и рисков и реализовано его резуль-

таты в географическом информационном программном продукте ArcGIS Pro. В результате про-

веденного в работе исследования, предложена методика систематизации событий, произошед-

ших в ходе ведения боевых действий и использования этих данных в геопространственном и 

временном анализе для прогнозирования возможного поведения противника, что позволит ко-

мандиру атаковать, прежде чем противоборствующая сторона снова сможет нанести удар по 

союзным войскам (силах) в месте дислокации. Модель геопространственного и временного ана-

лиза в географическом информационном приложении Model Builder направлена на выявление 

закономерностей в атаках противника, и включает в себя загрузку статистических данных, 

конвертирования поля времени и создания временной линейки, построение множественного 

буфера, идентификацию с помощью атрибутивной выборки. Критерии, по которым происхо-

дит выявление закономерностей включают: локальное и глобальное время атаки, фазу луны, 

координаты атаки в Military Grid Reference System, тип атаки, вид оружия. Исходными матери-

алами для проведения анализа является информация получена из руководства United States 

Army's Worldwide Equipment Guide, 2015 года. Исходные материалы были систематизированы и 

разделены отдельно по ветвям анализа. По результатам геопространственного и временного 

анализа, происходило выявление закономерностей и характерных признаков атак противника. 

Таким образом командиры подразделений получают определенную, достоверную информацию, 

которую могут использовать для выявления возможных угроз и рисков от противника, а также 

для планирования ведения боевых действий.    

Ключевые понятия: выявление закономерностей между событиями, географическая ин-

формационная система, геопространственный анализ, временной анализ. 

 
Ph.D. Savkov P.A., Ph.D. Pampukha I.V., Tsyba M.M., Akimov R.Yu. 

DETERMINATION OF THREATS AND RISKS IN CONDITIONS OF COMBAT OPERA-

TIONS BY USING  GEOSPATIAL ANALYSIS AND TIME ANALYSIS 

 

The article proposes ways of identifying threats and risks during combat operations through the 

comprehensive application of geospatial analysis and time analysis. The most important criteria of the 

events under which the analysis is conducted to identify patterns in combat operations by a possible enemy 

are identified. Features of geospatial and time analysis of threats and risks are considered and its results 

are implemented in the geographical information software product ArcGIS Pro. As a result of the study, a 

method is proposed to systematize events occurring during combat operations and use this data in geospa-

tial and time analysis to predict possible enemy behavior, which will allow the commander to attack before 

the opposing party can strike again at friendly forces at the location area. Geospatial and time analysis in 

the Model Builder geographical information application is aimed at identifying patterns in enemy attacks 

and includes: downloading statistics, converting the time field and creating a timeline, building multiple 

buffers, identifying with attribute sampling. Geoprocessing models help automate and document spatial 

analysis and data management processes. The model is presented in the form of a table diagram showing 

the sequence of processes and geoprocessing tools, the model uses sequential or parallel execution, as well 

as their possible combination. Criteria for detecting patterns include the local and global time of the at-

tack, phase of the month, coordinates of attack in the Military Grid Reference System, type of attack, type 

of weapon. The starting materials for the analysis are information obtained from the United States Army's 

Worldwide Equipment Guide, 2010. The starting materials were systematized and distributed separately 

into branches of analysis. According to the results of the geospatial and time analysis, patterns and char-

acteristics of enemy attacks were revealed. In this way, unit commanders receive credible information that 

they can use to identify potential threats and risks from the enemy and to plan their operations. 

Keywords: identification of patterns of events, geographical information system, geospatial analysis, 

time analysis. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

З ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ 
 

Інноваційні процеси спричиняють позитивні зрушення на всіх рівнях економіки в умовах 

глобалізованого середовища. Ключовим елементом глобалізації є економічні ресурси, серед яких 

значущими є ресурси, яким притаманні щільні взаємозв’язки та взаємообумовленість впливу 

інновацій на рівень відтворення їх об’єктів. У дослідженні використано класифікацію економіч-

них ресурсів, здатних до відтворення, за видами, які утворюють об’єкти основних засобів, не-

матеріальних активів та інтелектуальний потенціал трудових ресурсів. 

Проаналізовано напрями інноваційних вкладень підприємств України у відтворення таких 

об’єктів економічних ресурсів, як основні засоби, нематеріальні ресурси (активи) та зростання 

рівня інтелектуального потенціалу персоналу. Аналіз статистичних даних, зовнішніх і внутрі-

шніх факторів показав, що відтворення інтелектуальних, нематеріальних і матеріальних ресур-

сів, а також інтелектуального потенціалу персоналу проводилось вітчизняними підприємства-

ми на досить низькому рівні. Доведено, що інноваційно активні підприємства здійснювали фі-

нансування процесу відтворення об’єктів економічних ресурсів в середньому на 90% за рахунок 

власних коштів. Доцільно національну стратегію економічного розвитку держави в умовах гло-

балізації спрямувати на активізацію інноваційної діяльності та посилення державного контро-

лю за процесом відтворення економічних ресурсів суб’єктів господарювання. Це вимагає на мік-

рорівні планування комплексних заходів з відтворення якості економічних ресурсів, спираючись 

на державні програми розвитку інновацій. Розробка та реалізація такої стратегії на мікрорівні 

може забезпечити зміцнення конкурентних переваг підприємств й стати підґрунтям економіч-

ного зростання країни. 

Ключові слова: інновація, відтворення, економічні ресурси, нематеріальні ресурси, інтеле-

ктуальний потенціал, інтелектуальна власність, основні засоби, суб’єкти господарювання. 

 

Вступ. Господарська діяльність підприємств нерозривно пов’язана з економічними ре-

сурсами, здатними до відтворення. Історичний зв’язок між такими базовими категоріями 

економічних ресурсів, як об’єкти основних засобів, висококваліфікована праця та нематеріа-

льні ресурси (активи) є міцним. Сукупність означених економічних ресурсів має здатність до 

відтворення. Інтелектуальний потенціал трудових ресурсів відіграє важливу роль в економі-

чному зростанні національної економіки будь-якої країни незалежно від побудови її еконо-

мічної системи. З часом змінилися лише акценти, які поступово були перенесені з об’єктів 

основних засобів та з некваліфікованої праці на інтелектуальний потенціал трудових ресур-

сів, новітні інформаційні технології та інші об’єкти інтелектуальної власності. Цей процес є 

обґрунтованим та пов’язаним з розвитком суспільства й переходом від типу економіки, що 

характеризувалась управлінням матеріальним виробництвом, до інноваційного типу розвит-

ку економіки та спрямуванням країни до інформаційного суспільства. 

Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси, які охопили світове господарство, су-

проводжуються впливом внутрішніх та зовнішніх факторів на мега-, макро-, мезо- й мікрорі-

внях глобалізованої системи. Це спонукає суб’єктів господарювання до швидкого реагування 

й зміни стратегії розвитку та переорієнтації їх господарської діяльності зі сфери матеріаль-

ного виробництва до активізації інноваційної діяльності й, особливо, пожвавлення процесу 

відтворення економічних ресурсів. Проблему відтворення інтелектуального потенціалу тру-

дових ресурсів, нематеріальних і матеріальних об’єктів засобів праці, створених людьми, 

доцільно досліджувати як систему взаємопов’язаних категорій, елементи якої утворюють 

об’єкти економічних ресурсів, здатних до відтворення. 
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Відтепер для України гостро постає проблема відтворення чисельності робочої сили та 

зростання її потенціалу, яка може бути вирішена шляхом екстенсивного або інтенсивного 

типу відтворення. Екстенсивний тип відтворення передбачає зростання показника народжу-

ваності. Він вимагає тривалого часу, тобто понад 20 років можуть знадобитись для зростання 

та розвитку людини, її навчання й формування особистих і професійних якостей. Загалом 

відтворення екстенсивного типу відбувається шляхом збільшення обсягів залучених до ви-

робництва економічних ресурсів. 

Відтворення за інтенсивним типом здійснюється шляхом ефективнішого використання 

ресурсів на основі науково-технічного прогресу та найкращих форм організації виробництва. 

Цей процес передбачає розробки заходів, спрямованих на пожвавлення інноваційного проце-

су на підприємстві. Планування на державному рівні заходів, спрямованих на зростання яко-

сті матеріальних, нематеріальних об’єктів економічних ресурсів, інтелектуального потенціа-

лу персоналу має відбуватися шляхом активного впровадження новітніх технологій до гос-

подарської діяльності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації. Підвищення рівня ін-

телектуального потенціалу працівників інтенсивним шляхом, оновлення об’єктів основних 

засобів або проведення модернізації їх об’єктів може здійснюватися шляхом капітальних 

вкладень, спрямованих в означені об’єкти економічних ресурсів. Очевидним і зрозумілим є 

те, що вирішення проблем активізації інноваційної діяльності підприємств – головна запору-

ка здійснення успішних ринкових реформ. Про що свідчить і досвід розвинених країн. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем відтворення об’єктів 

економічних ресурсів, до яких належать матеріальні, нематеріальні та інтелектуальний поте-

нціал трудових ресурсів в умовах глобалізації, є порівняно новим напрямом загальної еконо-

мічної теорії та пов’язано з іменами відомих у світі дослідників – У. Бека [1], А. Гіддеса [2], 

У. Мітчел [3], Р. Робертсона [4], Дж.Сороса [5], М.Фрідмана [6], Ф. Фукуями [7], С. Хантін-

гтона [8] та ін. 

Глобалізація, як якісно інноваційний етап в еволюції розвитку світової економіки, ви-

никла на межі XX і XXI століть. Вважаємо, що ключовим елементом глобалізації є економі-

чні ресурси й особливо сукупність ресурсів, яким притаманні щільні взаємозв’язки та взає-

мообумовленість відтворення їх об’єктів та інновацій. 

Наслідком глобалізації є інтеграційні та інноваційні процеси, які характерні для всіх рі-

внів економіки на мега-, макро-, мезо- та мікрорівнях. Вважаємо, що тісні взаємозв’язки й 

обумовленість елементів економічних ресурсів, здатних до відтворення, як наукових катего-

рій та засобу забезпечення стратегічних переваг суб’єктів господарювання (мікрорівень), 

вимагають комплексного підходу до вивчення й прогнозування процесів відтворення їх 

об’єктів в умовах глобалізованого середовища. 

Розв’язання важливої науково-практичної проблеми у сфері соціально-економічного 

розвитку держави має відбуватись із врахуванням позитивних і негативних викликів глобалі-

зованого середовища, адаптація до якого потребує вибору стратегії інноваційного розвитку 

суб’єктів господарювання, системного підходу до оцінки стану економічних ресурсів, здат-

них до відтворення, та прогнозування результатів впливу інновацій на зростання рівня відт-

ворення їх об’єктів. Актуальним є визначення напрямів вкладання інвестицій на підприємст-

ві у матеріальні ресурси (активи), нематеріальні ресурси (активи) та інтелектуальний потен-

ціал робочої сили, який є ключовим елементом зміцнення потенціалу підприємства в умовах 

глобалізації. 

Враховуючи, що будь-яку працю людини неможливо уявити без застосування на підп-

риємстві сучасних об’єктів нематеріальних ресурсів та основних засобів, переосмислення 

потребує «уявлення про якість та латентні можливості об’єктів економічних ресурсів» [9, с. 

50]. Існуючі вітчизняні методики оцінки категорії «інтелектуальна власність» як складової 

нематеріальних ресурсів (активів) підприємства, як і тлумачення економічного змісту цієї 

категорії є неоднозначним. Також існують різні підходи до оцінки вартості їх об’єктів. Недо-

ліками є орієнтація на проведення ретроспективного аналізу об’єктів нематеріальних активів 

й основних засобів. Показники звітності, яка складається на визначену дату, є моментними і 

не відображають повністю процесів, які відбуваються за період між датами складання звіт-
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ності. Методики вітчизняних підприємств переважно не враховують не фінансову інформа-

цію – рівень інтелекту працівника, його можливості, результати його творчої діяльності та їх 

впливу на ділову репутацію (гудвіл) підприємства. 

Після оприлюднення багатоваріантного демографічного прогнозу загальної чисельності 

та статевовікового розподілу населення України до 2050 р. [10], а також досліджень з питань 

державного регулювання відтворення економічних ресурсів [11] відбулися значні зміни в 

загальній політичній та демографічній ситуації в країні. Це вимагає оновлення представле-

них тоді тенденцій і прогнозів та їх підґрунтя – статистичних даних. 

Аналіз статистичних даних за період 2014–2018 рр. [12] виявив негативну тенденцію 

поступового зниження чисельності населення України, частка економічно-активного насе-

лення (робочої сили) якого не перевищує 55%. Це обумовлено об’єктивними факторами, 

адже за останні роки країна втратила значну частину кваліфікованих працівників за рахунок 

еміграції, внаслідок зниження загального рівня життя та війни. Також за останні роки спо-

стерігається загальна тенденція зниження кількості бажаючих отримати вищу освіту в Укра-

їні чи взагалі навчатися. Частину сучасної молоді приваблює шлях негайного отримання вла-

сного доходу будь-яким шляхом, навіть виконанням некваліфікованої праці. Обмеженість 

якісних економічних ресурсів, зниження частки кваліфікованих працівників, зношеність 

об’єктів основних засобів, недостатній рівень якості об’єктів нематеріальних активів знижу-

ють конкурентоспроможність товарів і послуг нашої держави та можливості економічного і 

соціального зростання. 

Аналіз досліджень [1-12] та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [13] (далі – 

Стратегія) виявив необхідність реалізації реформи захисту об’єктів інтелектуальної власності 

та розробки Програми розвитку інновацій [13]. Реалізація цих реформ потребує нормативно-

правового та організаційного забезпечення, розроблення та прийняття відповідних нормати-

вно-правових актів, моніторингу стану об’єктів економічних ресурсів. 

Метою статті є аналіз впливу інновацій на рівень відтворення економічних ресурсів на 

підприємствах України. 

Досягнення мети зумовлює необхідність вирішення комплексу таких завдань: 

- уточнити структуру основних видів економічних ресурсів підприємства та виокреми-

ти об’єкти економічних ресурсів, які здатні до відтворення; 

- провести аналіз капіталовкладень в інноваційну діяльність, спрямованих підприємст-

вами України на відтворення об’єктів економічних ресурсів. 

Теоретичні основи дослідження. Наукові засади цього дослідження ґрунтуються на 

позитивних зрушеннях в економічному розвитку країни, які супроводжуються еволюцією 

видів економічних ресурсів, здатних до відтворення, та на ідеях суспільного відтворення 

економіки. 

Узагальнення поглядів вітчизняних та зарубіжних авторів (А.Г.Загородній [14, с. 496], 

М.І.Крупка [15, с. 24], І.Г.Манцуров [16, с. 34, с. 41], С. В. Мочерний [17, с. 206], У. Бек [1], 

М.Фрідман [6] та ін.) стосовно сутності категорії «економічні ресурси» та проведене дослі-

дження дозволило автору виявити зв’язок економічних ресурсів суб’єктів господарювання із 

засобами виробництва та запропонувати структуру основних видів економічних ресурсів 

(рис. 1). 

Дослідження сутності економічних ресурсів, здатних до відтворення, як системної ка-

тегорії [1; 6; 14-16; 17, с. 206] виявило потребу в уточненні наукового тлумачення цієї дефі-

ніції. Вважаємо, що економічні ресурси, здатні до відтворення, є комплексним поняттям, що 

охоплює три великі групи ресурсів: необоротні матеріальні ресурси (основні засоби, інші 

необоротні матеріальні активи), необоротні нематеріальні активи й інтелектуальні (трудові) 

ресурси (інтелектуальний потенціал чи розумова праця персоналу). Економічні ресурси, зда-

тні до відтворення, – це симбіоз інтелектуальних ресурсів і засобів праці, створених інтелек-

туальною працею людини, тобто основних факторів виробництва [18, с. 26]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015?find=1&text=%B3%ED%ED%EE%E2%E0%F6#w13
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Рисунок 1 – Поділ економічних ресурсів за видами (розробка автора) 

 

Дослідження сучасних проблем інтелектуального розвитку потенціалу трудових ресур-

сів в Україні здійснюється в контексті забезпечення необхідного рівня його якості, підви-

щення конкурентоспроможності підприємств, пошуку шляхів зростання ефективності управ-

ління інтелектуальними ресурсами в контексті відтворення їх потенціалу, забезпечення інно-

ваційного розвитку підприємств у поєднанні з якістю економічних ресурсів. 

У праці [9] автором були розкриті особливості відтворення потенційної частини інтеле-

ктуальних ресурсів, рівень яких  безпосередньо впливає на результативність діяльності підп-

риємства, та запропоновано новий підхід до об’єктів економічних ресурсів, суть якого поля-

гає у перенесенні акценту з процесу використання економічних ресурсів на процес прогнозу-

вання можливостей підприємства внаслідок відтворення об’єктів його економічних ресурсів 

[9, с. 50-51]. Потенційною частиною інтелектуальних ресурсів є інтелектуальний потенціал 

економічно активного населення (трудових ресурсів) країни, який є дійсним капіталом нації, 

з оцінюванням рівня результативності якого виникають проблеми [18, с. 59-61]. У праці [18] 

сформовано способи (інструменти) оцінки рівня відтворення економічних ресурсів, запропо-

новано методику й алгоритм прогнозування можливого рівня зростання їх якості завдяки 

спрямуванню інновацій на відтворення матеріальних, нематеріальних об’єктів економічних 

ресурсів і на покращення ділових якостей (потенціалу) кваліфікованого персоналу. 

Методика дослідження. Статистичний аналіз інноваційної діяльності підприємств за 

2007-2017 рр. (табл. 1) дозволив визначити рівень інноваційної активності підприємств, час-

тки інноваційних витрат підприємств на відтворення економічних ресурсів та джерела фі-

нансування інноваційної діяльності. 

В цьому аналізі спостерігаються характерні періоди, що потребують аналізу чинників, 

які вплинули на економічний розвиток країни. Так, аналіз статистичних даних про рівень 

інноваційної активності підприємств (рис. 2) виявив, що витрати на інновації спрямовували-

ся підприємствами за роками досить нерівномірно. 

Вперше суттєве зростання загальної суми витрат на інновації відбулось у 2011 році. 

Пояснення цього знаходимо у «Звіті про діяльність Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України» [19], де підкреслюється, що економічне зростання у 2011 році відбулося за 

рахунок реалізації Урядом України ряду важливих реформ в усіх сферах економіки, а також 

більш високої, ніж закладалося раніше до прогнозу на 2011 рік, цінової динаміки на світових 
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сировинних ринках. Так, за 2011 рік порівняно з відповідним періодом 2010 року реальне 

зростання ВВП становило 5,2 %. 

Таблиця 1 

Інноваційна діяльність підприємств України у 2007-2017 рр. 

(Складено за даними Державної служби статистики України за 2007-2017 рр. [12]) 

Роки 

Питома вага 

підприємств, що 

займалися інно-

ваційною діяль-

ністю, % 

Динаміка змін 

інноваційної 

діяльності підпри-

ємств (поточний 

рік до поперед-

нього) 

Загальна 

сума ви-

трат на 

інновації, 

млрд. грн. 

Частка  інно-

ваційних 

витрат на 

відтворення 

об’єктів 

основних 

засобів 

Частка іннова-

ційних витрат на 

відтворення 

нематеріальних 

ресурсів (акти-

вів) 

Частка інновацій-

них витрат на 

відтворення інте-

лектуальних ресу-

рсів 

2007 14,2 – 10,82 0,69 0,09 0,030 

2008 13,0 0,92 11,99 0,64 0,10 0,035 

2009 12,8 0,98 7,95 0,63 0,11 0,015 

2010 13,8 1,08 8,05 0,63 0,12 0,018 

2011 16,2 1,17 14,33 0,73 0,08 0,023 

2012 17,4 1,07 11,48 0,70 0,10 0,004 

2013 16,8 0,97 9,56 0,58 0,17 0,009 

2014 16,1 0,96 7,70 0,66 0,23 0,006 

2015 17,3 1,07 13,81 0,81 0,15 0,006 

2016 18,9 1,09 23,23 0,85 0,11 0,003 

2017 16,2 0,86 9,12 0,65 0,24 0,002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Інноваційна активність підприємств за 2007–2017 рр. 

(Складено за даними Державної служби статистики України за 2007-2017 рр. [12]) 

 

Темп приросту обсягів промислового виробництва за підсумками 2011 року порівняно з 

2010 становив 7,6 % [19, с. 2]. Зростання виробництва спостерігалося у добувній промисло-

вості (на 7,2 %), переробній промисловості (на 8,2 %) і виробництві та розподіленні електро-

енергії, газу та води (на 5,3 %). У переробній промисловості позитивні результати розвитку 

демонстрували як експортно орієнтовані галузі: хімічна та нафтохімічна промисловість (зро-

стання виробництва на 14,4 %) та металургійне виробництво готових металевих виробів (на 

8,9 %), так і галузі, орієнтовані на внутрішній ринок: виробництво іншої неметалевої  міне-

ральної продукції (на 12,4 %), оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім 

меблів (на 9,7 %), легка промисловість (на 7,7 %). У машинобудуванні (види промислової 

діяльності, які орієнтовані на виробництво продукції з високою часткою доданої вартості) 

зростання становило 17,2 %. 



94 
 

Активізація виробничої діяльності вплинула на позитивну динаміку прибутків підпри-

ємств, які у 2011 році збільшились на 29,3 % порівняно з 2010 роком та становили 212,3 

млрд. грн., при цьому збитки підприємств зросли на 1,4 % і становили 99,3 млрд. грн. Це 

сформувало позитивний сальдовий фінансовий результат на рівні 112,9 млрд. грн. Врахову-

ючи, що прибуток є основним джерелом фінансування інвестицій, відбулось подальше роз-

ширення інвестиційних процесів, які є основою довгострокового зростання та підвищення 

конкурентоспроможності економіки країни. Так, за підсумками січня – вересня 2011 року 

інвестиції в основний капітал реально збільшились на 21,2 %. 

Геополітичний конфлікт 2014 року запустив у 2015 році внутрішній процес руйнування 

економіки України, в основі якого знаходились структурні проблеми та дисбаланси, спричи-

нені непослідовністю та незавершеністю реформування економіки України [20]. Початок 

2016 року ознаменувався негативним впливом на економіку країни в цілому та на підприємс-

тва зокрема, завдяки черговому посиленню напруги у зовнішньоекономічних відносинах з 

Російською Федерацією внаслідок впровадження торгових і транзитних обмежень та досяг-

нення дна падіння світових цін у січні-лютому на ключових товарних ринках вітчизняного 

експорту. 

Однак, незважаючи на надскладні умови, в яких опинилася Україна упродовж останніх 

років, завдяки дотриманню Урядом України базових ринкових принципів розбудови еконо-

міки, країна поступово вийшла з кризи і 2016 рік, як і прогнозувалось, став роком відносної 

макроекономічної стабілізації та відновлення зростання економіки. 

За підсумком 2016 року зростання реального ВВП становило 2,3% з урахуванням зрос-

тання на 0,1 % у I кварталі порівняно з відповідним кварталом попереднього року, на 1,5% – 

у II кварталі, на 2,3% – у III кварталі та на 4,8% – у IV кварталі. 

Вітчизняні підприємства відреагували на негативні макропроцеси в країні суттєвим 

зниженням інноваційної активності після 2016 року (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Динаміка зміни питомої ваги підприємств, що займалися інноваціями 

протягом 2007–2017 рр. (поточний рік до попереднього) 

(Складено за даними Державної служби статистики України за 2007-2017 рр. [12]) 

 

За даними Державної служби статистки України питома вага підприємств, які здійсню-

вали інноваційну діяльність з 2007 по 2016 рр., зросла з 0,92 до 1,09, та у 2017 році частка 

таких підприємств знижується до 0,86. 

Аналіз напрямів фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств 2007–

2017 рр. за статистичними даними [12] показав, що інноваційні витрати за видами економіч-

них ресурсів є дуже різними. Так, у 2017 році частка інноваційних витрат підприємств на 

відтворення об’єктів основних засобів складала 65%, на відтворення нематеріальних ресурсів 

(активів) 24%, а на відтворення інтелектуальних ресурсів (рівня якості інтелектуального по-

тенціалу персоналу) складала 0,2 % (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Інноваційні витрати підприємств на відтворення економічних ресурсів 

за 2007–2017 рр. (Складено за даними Державної служби статистики України за 2007-

2017 рр. [12]) 

Економічний аналіз показав, що економіка України залишається несприйнятливою до 

науково-технічних нововведень через досить низький рівень виробничої бази промисловості 

та слабке фінансування державою науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок. 

Як бачимо з табл. 2, фінансування з державного бюджету є вкрай недостатнім. Інноваційна 

система підприємства, що знаходиться на мікрорівні, є локальною та виступає джерелом ге-

нерації та втілення нових знань і знаходиться у постійній взаємодії з регіональною (мезо-) та 

національною (макро-) системами. 

Таблиця 2 

Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств України 

у 2007-2017 рр. 

(Складено за даними Державної служби статистики України за 2007-2017 рр. [12]) 

Роки 

Загальна сума 

витрат на інно-

вації, 

млрд. грн. 

Частка власних 

коштів в іннова-

ційній діяльності  

Частка коштів 

державного бю-

джету в іннова-

ційній діяльності  

Частка коштів 

іноземних інвес-

торів в іннова-

ційній діяльності  

Частка коштів 

інших джерел в 

інноваційній 

діяльності  

2007 10,82 0,74 0,013 0,030 0,220 

2008 11,99 0,61 0,028 0,010 0,357 

2009 7,95 0,65 0,016 0,190 0,143 

2010 8,05 0,59 0,011 0,300 0,096 

2011 14,33 0,53 0,010 0,004 0,456 

2012 11,48 0,64 0,020 0,087 0,255 

2013 9,56 0,73 0,003 0,131 0,137 

2014 7,70 0,85 0,045 0,018 0,087 

2015 13,81 0,97 0,004 0,004 0,020 

2016 23,23 0,95 0,008 0,001 0,043 

2017 9,12 0,84 0,025 0,012 0,118 

Статистичний аналіз інноваційних витрат підприємств, що займалися інноваціями про-

тягом 2007–2017 рр., показав, що найбільшу частку серед джерел фінансування інноваційної 

діяльності складають власні кошти підприємств(рис. 5). 

Інноваційно-активні підприємства України у 2016 році на 95 %, а у 2017 році на 84 % 

здійснювали інноваційну діяльність за рахунок власних коштів (самофінансування). 

Аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств протя-

гом 2007–2017 рр. (рис. 5) виявив, що основне фінансування інноваційної діяльності промис-

лових підприємств відбувається за рахунок власних коштів. 

 



96 
 

 

Рисунок 5 – Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств 

у 2007–2017 рр. 

(Складено за даними Державної служби статистики України за 2007-2017 рр. [12]) 

Дослідження виявило, що протягом останніх трьох років спостерігається тенденція по-

ступового зниження частки інноваційно-активних підприємств, які здійснювали інноваційну 

діяльність за рахунок власних коштів. Вважаємо, що «негативні зміни в економіці України 

пов’язані з багатьма факторами і в тому числі з руйнуванням системи контролю за нараху-

ванням та використанням амортизації на мікрорівні, коли підприємствам заборонялося вико-

ристовувати грошові засоби від нарахування амортизації об’єктів основних засобів не за йо-

го прямим призначенням» [21, с.167]. 

Отже, усунення контролю з боку держави за процесом відтворення економічних ресур-

сів мало негативні наслідки, коли частка інноваційно активних підприємств протягом 2007-

2017 рр. склала в середньому 15 %. При чому такі підприємства здійснювали інноваційну 

діяльність в середньому на 73,6 %  за рахунок власних коштів. Важливим джерелом інвести-

цій виступають і кредитні ресурси, проте кредитна активність поки залишається низькою. За 

оперативною інформацією Національного банку, загальний обсяг кредитних ресурсів, нада-

них банками в економіку України, на кінець грудня 2011 року збільшився порівняно з почат-

ком року на 9,6 % або на 69,3 млрд. грн., склавши 793,3 млрд. грн. Інноваційна система підп-

риємства створюється на базі вже існуючого підприємства і спрямована на підвищення рівня 

конкурентоспроможності продукції, що випускається, створення інноваційної бази для дов-

гострокового стійкого зростання підприємства, а разом з нею і економіки країни загалом. 

Вважаємо, по-перше, що подолання негативних наслідків зниження інноваційної акти-

вності підприємств та, як результату, низького рівня відтворення об’єктів економічних ресу-

рсів має відбуватися шляхом створення інноваційної системи на макро-, мезо- та мікрорів-

нях. По-друге, пожвавлення економічної діяльності має здійснюватись на державному рівні 

завдяки впровадженню реформ та розробки заходів, спрямованих на: 

1) планування відтворення інтелектуального потенціалу трудових ресурсів суб’єктів 

господарювання та вкладання капітальних інвестицій у придбання інших зовнішніх знань; 

2) зростання питомої ваги підприємств, які впроваджували інновації в об’єкти основних 

засобів шляхом придбання машин, обладнання та програмного забезпечення, підготовки до 

новацій виробництва; 

3) зростання питомої ваги підприємств, що впроваджували інновації в нематеріальні 

ресурси (активи) шляхом проведення внутрішніх та зовнішніх науково-дослідних досліджень 

і розробок; 

4) застосування новітніх інноваційних, інформаційних та цифрових технологій у виро-

бничому процесі суб’єктів господарювання. 

Цифровізація є якісно новим етапом розвитку суспільства й, на нашу думку, потребує 

державного регулювання. Вважаємо, що вплив цього процесу в умовах сучасного стану тру-



97 
 

дових ресурсів є позитивним для України, тому що він сприяє вивільненню кількості трудо-

вих ресурсів, брак яких спостерігається в Україні протягом останніх семи років. 

Зростанню рівня потенційної частини трудових ресурсів, на нашу думку, можуть спри-

яти заходи, спрямовані на розвиток професійних якостей особистості, наприклад, завдяки 

отриманню освіти, курсам підвищення кваліфікації, стажуванню тощо.  В контексті цього 

перспективним є планування заходів з відтворення рівня якості економічних ресурсів в Укра-

їні, спираючись на державні програми. 

Отже, розробка та реалізація національних стратегій економічного розвитку держави в 

умовах глобалізації має відбуватись із врахуванням міжнародних пріоритетів, стандартів і 

бути спрямована на активізацію інноваційної діяльності на мікрорівні, що вимагає посилення 

контролю за процесом відтворення економічних ресурсів суб’єктів господарювання. Вважа-

ємо, що державні заходи мають спонукати суб’єкти господарювання до впровадження інно-

вацій у господарську діяльність і стимулювати їх до вкладання інвестицій у процес приско-

реного відтворення економічних ресурсів, у зростання потенціалу кваліфікованого персоналу 

та у підвищення якості його праці. 

Таким чином, створення інноваційної системи мікрорівня має сприяти активізації інно-

ваційної діяльності та прискоренню поширення інновацій на вітчизняному ринку. Взаємодія 

між суб’єктами господарювання у різних галузях (мезорівень), а також між підприємствами та 

державними установами (або державними підприємствами) є важливими складовими інно-

ваційного розвитку та успіху держави. 

Результати досліджень. Дослідження проведено на основі статистичних даних Держа-

вної служби статистики України за  період з 2007 по 2018 рр. [12]. Дослідження статистич-

них даних та вивчення зовнішніх і внутрішніх факторів показало, що відтворення інтелекту-

альних, нематеріальних і матеріальних ресурсів, а також інтелектуального потенціалу персо-

налу відбувається на досить низькому рівні. Частка інноваційно активних підприємств зале-

жать від політики держави та загальної економічної ситуації в країні. 

В умовах розвитку сучасного суспільства основним чинником, що визначає конкурен-

тоспроможність економіки держави та економічне зростання, є ступінь інноваційності еко-

номіки. Відтепер інноваційно активні підприємства в Україні здійснюють інноваційну діяль-

ність переважно за власний рахунок, а прогнозування і моніторинг проблемних аспектів від-

творення, планування заходів відтворення дозволять їм досягти фінансової стабільності, 

сприятимуть успішному інноваційному розвитку та підвищенню ефективності використання 

інновацій на вітчизняних підприємствах. Заходи управління процесами відтворення інтелек-

туального потенціалу на підприємстві [22, с. 130] передбачають формування нових знань та 

умінь працівників. Це реалізується відповідно до стратегії впровадження інноваційних тех-

нологій у виробничий процес шляхом створення системи соціального забезпечення, мотиву-

вання та навчання персоналу. 

Отже, формування ефективної державної науково-технічної та інвестиційної політики 

має відбуватися з врахуванням основного фактору економічної динаміки – інновацій, які орі-

єнтовані насамперед на зростання продуктивності праці. Саме активізація інноваційної дія-

льності наукової і виробничої сфер є важливим завданням та умовою становлення економіч-

ної незалежності України. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Уточнено сутність економічних 

ресурсів, здатних до відтворювання, як системної категорії, елементами якої є взаємо-

пов’язані основні фактори виробництва на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях світової глоба-

лізованої системи. Визначено загальну характеристику економічних ресурсів та розкрито 

напрями їх відтворення. Запропоновано класифікацію економічних ресурсів за видами 

(рис.1); виокремлено категорію «відтворювані економічні ресурси», яку утворюють об’єкти 

основних засобів, нематеріальних активів та інтелектуальний потенціал трудових ресурсів. 

Аналіз капіталовкладень підприємств в інноваційну діяльність здійснено за напрямами 

відтворення об’єктів основних засобів, нематеріальних ресурсів (активів) та у зростання рів-

ня інтелектуального потенціалу трудових ресурсів. Проведено аналіз інноваційної активності 

вітчизняних підприємств, яка суттєво знизилась після 2016 року. Аналіз джерел фінансуван-
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ня інноваційної діяльності промислових підприємств за їх частками виявив, що в основному 

фінансування процесу відтворення об’єктів економічних ресурсів на промислових підприєм-

ствах відбувається за рахунок власних коштів. Визначено фактори та запропоновано заходи, 

які можуть сприяти пожвавленню інноваційної діяльності суб’єктів господарювання та зрос-

танню продуктивності праці. 

Відтак, подальші дослідження мають бути спрямовані на розроблення форм і методів 

інноваційної діяльності вітчизняних підприємств з відтворення об’єктів економічних ресур-

сів, вдосконалення методик оцінювання рівня відтворення економічних ресурсів, які б вра-

ховували галузеві особливості підприємства, включення додаткових критеріїв оцінки, таких 

як не фінансові (якісні) чинники, а також оцінювання майбутніх перспектив і можливостей 

підприємств стосовно прискореного відтворення об’єктів економічних ресурсів. Подальші 

дослідження передбачають проведення прогнозування рівня відтворення інтелектуального 

потенціалу висококваліфікованого персоналу та розробку заходів, які сприятимуть забезпе-

ченню підвищення якості й результативності інтелектуальної праці, та оцінки її можливого 

впливу на зміцнення потенціалу суб’єктів господарювання та економічне зростання держави. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ 

ПО ВОССОЗДАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

Инновационные процессы способствуют положительным сдвигам на всех уровнях эконо-

мики в условиях глобализованной среды. Ключевым элементом глобализации являются экономи-

ческие ресурсы, среди которых значимые – ресурсы, обладающие прочными взаимосвязями и вза-

имообусловленностью влияния инноваций на уровень воспроизводства их объектов. В исследова-

нии использована классификация экономических ресурсов, способных к воспроизводству, по ви-

дам, которые образуют объекты основных средств, нематериальных активов и интеллекту-

альный потенциал трудовых ресурсов. 

Проанализированы направления инновационных вложений предприятий Украины в вос-

производство таких объектов экономических ресурсов, как основные средства, нематериальные 

ресурсы (активы) и рост уровня интеллектуального потенциала персонала. Анализ статисти-

ческих данных, внешних и внутренних факторов показал, что воспроизводство интеллектуаль-

ных, нематериальных и материальных ресурсов, а также интеллектуального потенциала пер-

сонала проводилось отечественными предприятиями на достаточно низком уровне. Доказано, 

что инновационно активные предприятия осуществляли финансирование процесса воспроиз-

водства объектов экономических ресурсов в среднем на 90% за счет собственных средств. Целе-

сообразно национальную стратегию экономического развития государства в условиях глобали-

зации направить на активизацию инновационной деятельности и усиление государственного 

контроля за процессом воспроизводства экономических ресурсов субъектов хозяйствования. Это 

требует на микроуровне планирования комплексных мероприятий по воспроизводству качества 

экономических ресурсов, опираясь на государственные программы развития инноваций. Разра-

ботка и реализация такой стратегии на микроуровне может обеспечить укрепление конку-

рентных преимуществ предприятий и стать основой экономического роста страны. 

Ключевые слова: инновация, воспроизводство, экономические ресурсы, нематериальные ре-

сурсы, интеллектуальный потенциал, интеллектуальная собственность, основные средства, 

субъекты хозяйствования. 

 

PhD. Gorodianska L.V. 
INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES OF UKRAINE IN THE RECON TRUCTION OF 

ECONOMIC RESOURCES 

 

Innovative processes contribute to positive shifts at all levels of the economy in a globalized 

environment. The key element of globalization is economic resources, among which significant ones are 

resources that have tight relationships and the interdependence of the impact of innovation on the level of 

their objects reconstruction. The study used the classification of economic resources capable of 

reconstruction according to the types that form the objects of capital assets, intangible assets and the 

intellectual potential of labor resources. 

The directions of innovative investments of Ukrainian enterprises in the reconstruction of such 

objects of economic resources as capital assets, intangible resources (assets) and an increase in the level 

of intellectual potential of staff are analyzed. Analysis of statistical data, external and internal factors 

showed that the reconstruction of intellectual, intangible and material resources, as well as the 

intellectual potential of personnel was carried out by domestic enterprises at a fairly low level. It is proved 

that innovatively active enterprises financed the process of reconstruction of economic resources objects 

by an average of 90% at their own expense. It is advisable to direct the national strategy of the state’s 

economic development in the context of globalization to intensify innovation and strengthen state control 

over the process of reconstruction of economic resources of business entities. This requires at the micro-

level of planning comprehensive measures for the reconstruction of the quality of economic resources, 

relying on state innovation development programs. The development and implementation of such a 

strategy at the micro level can ensure the strengthening of the competitive advantages of enterprises and 

become the basis for the country's economic growth. 

Keywords: innovation, reconstruction, economic resources, intangible resources, intellectual 

potential, intellectual property, capital assets, business entities. 
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ДЕЯКІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ ВОГНЕВОЇ ПІД-

ГОТОВКИ НА ФАКУЛЬТЕТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВІЙСЬКОВОГО ІН-

СТИТУТУ 

 
У статті розглянуто процес викладання вогневої підготовки громадянам України, які нав-

чаються за програмою підготовки офіцерів запасу на факультеті післядипломної освіти Війсь-

кового інституту. Проведений теоретичний аналіз наукових праць який засвідчив, що викла-

дання вогневої підготовки з майбутніми офіцерами запасу в умовах визначеного особливого пері-

оду та бойових дій на сході України, потребує розробки нових та удосконалення вже апробова-

них методичних рекомендацій для підвищення ефективності цього процесу.  

Визначено порядок вивчення (проходження) модулю ВП 1.3 «Вогнева підготовка». Значна 

увага приділена педагогічним прийомам, формам та способам, які використовуються при викла-

данні модулю «Вогнева підготовка», їх особливостей й можливості використання в навчальному 

процесі факультету післядипломної освіти. Визначені деякі рекомендації, які забезпечують під-

вищення ефективності викладання основ вогневої підготовки, як складової бойової підготовки 

підрозділів та частин. 

З переліку вправ стрільб, що за своїм призначенням поділяються на вправи базового, спеці-

алізованого та бойового рівнів в статті розглянуті вправи базового рівня. До них відносяться: 

вправи початкових та навчальних стрільб. Вони призначені для набуття первинних навичок у 

виконанні вогневих завдань всіма способами по різних цілях за будь-яких умов. Саме зі зміною 

умов виконання вправ стрільби, зміною тактичної обстановки, на тлі якої проводяться занят-

тя з вогневої підготовки, науково-педагогічні працівники кафедри тактики та загальновійськової 

підготовки впроваджують нові педагогічні прийоми та способи, які й приводять до підвищення 

ефективності викладання модулю «Вогнева підготовка». 

Ключові слова: вогнева підготовка, модуль, ефективність, методичні рекомендації,  офіце-

ри запасу. 

 

Вступ. Основні документи, що регламентують порядок організації військової підготов-

ки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу є Постанова Кабінету Мініст-

рів України від 1.02.2012 р. №48 (в редакції 07.02.2018) «Про затвердження Порядку прове-

дення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу» та 

Наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 р. 

№719/1289 (у редакції наказу Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки), 

який затверджує Інструкцію про організацію військової підготовки громадян України за про-

грамою підготовки офіцерів запасу (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 

оборони [1,2]. 

З метою набуття офіцерами, сержантами, солдатами, курсантами, громадянами війсь-

кових закладів вищої освіти, факультетів (кафедр) військової підготовки навичок щодо ви-

рішення вогневих завдань із стрілецької зброї, удосконалення їх індивідуальної майстерності 

та підготовки відділень (взводів) до виконання вогневих завдань наказом Начальника Гене-

рального штабу ЗС України від 17.04.2018 р. №160 затверджений Курс стрільб зі стрілецької 

зброї і бойових машин з позначенням КРП 03.032.056-2018 (01) [3].  

Успішне виконання Курсу стрільб забезпечується за рахунок своєчасної та правильної 

організації навчального процесу на факультеті, чітким плануванням вогневої підготовки,  

наявністю сучасної навчально-матеріальної бази; високою професійною підготовкою науко-

во-педагогічних працівників кафедри та використання навчально-тренувального комплексу; 

глибоким знанням громадянами основ і правил стрільби, матеріальної частини зброї, боє-

припасів, приладів стрільби (спостереження); узгодженими діями відділень та взводів під час 
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відпрацювання тактичних прийомів (завдань); неухильним дотриманням вимог заходів без-

пеки. 

Досвід участі механізованих підрозділів самостійно та в складі з’єднань у бойових 

(спеціальних) діях на сході України вимагає вдосконалення деяких елементів системи про-

фесійної підготовки громадян, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу в 

напрямку вогневої підготовки, як складової бойової підготовки. Для забезпечення професій-

ної підготовки офіцерів запасу науково-педагогічними працівниками кафедри тактики та 

загальновійськової підготовки були розроблені (оновлені) методичні розробки на новий нав-

чальний рік, надані деякі письмові рекомендації для формування у громадян знань, вмінь та 

практичних навичок необхідних для виконання бойових завдань (стрільб), правильного ви-

бору та якісного застосування методів й прийомів з вогневої підготовки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій та постановка задачі. Аналіз наукових 

праць [4–7] свідчить про те, що проблема якісного викладання вогневої підготовки у війсь-

кових закладах вищої освіти та навчальних підрозділах закладів вищої освіти займає важливе 

місце в навчально-виховному процесі. Викладання вогневої підготовки в умовах війни та 

бойових дій потребує розробки (удосконалення наявних) методичних рекомендацій для під-

вищення ефективності цього процесу.  

Роботи, які розглядаються авторами статті не враховують особливості та зміни в Курсі 

стрільб 2018 року. Крім того, при проведенні занять з вогневої підготовки з майбутніми офі-

церами запасу необхідно врахувати відсутність у переважній їх більшості будь-яких знань та 

навичок при роботі зі стрілецькою зброєю, гранатами, набоями тощо.  

Мета статті є дослідити процес викладання вогневої підготовки на факультеті після-

дипломної освіти Військового інституту, а також окреслити методичні рекомендації, які за-

безпечують підвищення ефективності цього процесу в умовах сьогодення.  

Виклад основного матеріалу. Вивчення основ та правил стрільби повинно проводити-

ся паралельно з вивченням матеріальної частини зброї, але бажано, щоб вивчення основних 

положень внутрішньої балістики випереджало вивчення матеріальної частини зброї, а ви-

вчення основних положень зовнішньої балістики розсіювання куль і снарядів – вивчення 

прийомів та правил стрільби з визначених зразків зброї.  

Під час 1-го, 2-го року навчання, первинної військової професійної підготовки та нав-

чального збору з громадянами проводяться 2 вправи.  

Перша – вправа початкових стрільб (КС 1.01 (02 – 04). 1.1). Вправа – Стрільба з місця 

по нерухомих цілях. Цілі: мішені №4 та №8, відстані до цілей – 100 та 200 м відповідно. Час 

– не обмежений. Кількість боєприпасів – 11. 

Друга вправа – вправа навчальних стрільб (КС 2.01 (03 – 04). 1.1). Вправа – стрільба з 

місця по цілях, що з’являються. Цілі: кулеметна обслуга, мішень №10а; стрілець, мішень №7; 

стрілець, мішень №6. Відстані до цілей: 300-250, 200-150, 100-50 м відповідно. Час на стрі-

льбу – обмежується часом показу цілей. Кількість боєприпасів – 20. 

Крім того, з громадянами проводяться вправа стрільби з РПК-74 (КС 1.01 (03), ГП-25 

(КС 2.02.05.1.3) та метання ручних навчально-імітаційних осколкових гранат (КС 4.16.1.1). 

Умови їх виконання – в Курсі стрільб зі стрілецької зброї і бойових машин з позначенням 

КРП 03.032.056-2018 (01). 

Основний метод при проведенні занять з вивчення матеріальної частини зброї – розпо-

відь у поєднанні з показом будови, роботи частин і механізмів на слайдах, схемах, макетах, 

навчальних зразках зброї (озброєння) та боєприпасів. Мета цих занять – прищепити грома-

дянам знання з будови зброї (озброєння) та боєприпасів, виробити навички з підготовки 

озброєння до стрільби та усунення можливих затримок і найпростіших несправностей, а та-

кож з їх технічного обслуговування. 

Заняття з вивчення основ і правил стрільби проводяться, як правило, у складі взводу, а 

при вивченні специфічних питань – у навчальних групах за однією спеціальністю під керів-

ництвом декількох викладачів методом розповіді (пояснення), показу та тренування у вирі-

шенні вогневих завдань щодо застосування основ і правил стрільби з використанням слайдів, 

схем, плакатів, таблиць, прицілів, навчальної зброї (озброєння), тренажерів. Мета заняття – 
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навчити громадян застосуванню правил стрільби для ураження цілей різними способами 

стрільби. 

Під час вивчення основ і правил стрільби необхідно звертати увагу на практичне зна-

чення питань, що вивчаються. Методична майстерність командирів нижчої тактичної ланки 

проявляється в здатності встановити зв’язок основ стрільби з практикою ведення вогню й 

застосуванні зброї, в умінні показати значення і необхідність знань основ стрільби для успі-

шного оволодіння прийомами і правилами стрільби [4,5]. 

Засвоєння постійно зростаючого обсягу знань, викликано розвитком сучасної військо-

вої техніки та озброєння, які поступають на озброєння механізованих військ ЗС України 

[8,9], умов які диктує ситуація на Сході України, завдань які ставить Президент перед ЗС 

України щодо виконання  завдань, які зазначені в Державній цільовій оборонній програмі 

розвитку озброєння та військової техніки на період до 2022 р. та зумовлює необхідність пос-

тійного вдосконалення методики викладання вогневої підготовки, вимагає від науково-

педагогічних працівників творчого підходу до проведення кожного заняття, формування у 

громадян морально-психологічної стійкості до подолання труднощів у навчанні та під час 

ведення бойових дій .  

Вимоги, що пред’являються до рівня підготовки сьогоднішніх офіцерів запасу вимага-

ють від науково-педагогічних працівників факультету докладати максимум зусиль, щоб на-

дати їм достатній обсяг знань і навиків для ефективного виконання бойових завдань в умо-

вах, що склалися. Постає питання: Як повинен виглядати наш нинішній випускник? Із квалі-

фікаційної характеристики наш випускник повинен: повною мірою вміти застосовувати шта-

тну зброю; стріляти з основних видів стрілецької зброї; розбиратися та вміло застосовувати 

ручні гранати; приводити до бою та вести вогонь з гранатометів.  

Нажаль, аналіз літератури з вогневої підготовки, курсу стрільби, настанов стрільб пока-

зав, що не за всіма пунктами можливе навчання, тому на теперішній час стоїть питання про 

внесення деяких змін в методиці навчання громадян з вогневої підготовки. Опанування ме-

тодикою вогневої підготовки та постійні її вдосконалення – одна з найголовніших задач в 

справі підвищення вогневої майстерності офіцерів запасу. Також перед науково-

педагогічним працівниками факультету постає питання впровадити сучасні підходи підгото-

вки громадян з нарощенням практичної складової з урахуванням досвіду бойового застосу-

вання підрозділів СВ ЗС України в зоні АТО (ООС) з метою подальшого інтегрування у за-

гальнодержавну систему підготовки фахівців загальновійськових підрозділів та інших пра-

воохоронних органів.  

Зокрема: збільшити час на викладання модулю вогнева підготовка, що дозволить під-

вищити рівень практичної підготовки громадян та дасть змогу ефективно виконувати за-

вдання у разі різкої зміни тактичної обстановки. Планомірно наростити та вдосконалити на-

вчально-матеріальну базу на факультеті відповідно до сучасних вимог та впровадити в нав-

чальний процес вивчення та практичне застосування тих видів озброєння та техніки, які за-

стосовуються в АТО (ООС) з виїздом у військові частини, які мають відповідні зразки. Пок-

ращити ефективність використання лазерного тренажерного тиру з метою тренування особо-

вого складу в орієнтуванні на макеті місцевості, правильному прицілюванні, веденні вогню, 

переносу вогню тощо. Досвід застосування такої методики засвідчив підвищення результатів 

практичної стрільби з ПМ, АК-74 не менш як на 60% влучень. 

Перед тим як розглянути безпосередньо рекомендації підвищення ефективності викла-

дання вогневої підготовки слід зазначити, що вогнева підготовка є однією з основних дисци-

плін у загальній системі навчання та виховання слухачів вищи військових навчальних закла-

дів. Її мета – виховувати у майбутніх офіцерів високі морально-бойові та професіональні 

якості, впевненість в своїй зброї, підготувати слухача, який твердо знає озброєння бойових 

машин та стрілецької зброї, правила їх експлуатації й застосовування в бойовій обстановці, 

який вміє готувати озброєння до стрільби та впевнено вражати цілі, методично правильно 

навчати підлеглих по вогневій підготовці [4]. Вогнева підготовка є складовою частиною на-

вчально-виховного процесу.  
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Це значить, що всі вогневі тренування та стрільби, заняття з підготовки озброєння до 

стрільби та інші, які проводяться в полі, повинні максимально наближатися до дійсної бойо-

вої обстановки і проводитися в різних погодних умовах та часі, з повною напругою сил гро-

мадян.  

Вимогам підвищення польової виучки повинні відповідати і всі класні заняття з вогне-

вої підготовки. Так, навчання тактико-технічних характеристик озброєння обов’язково слід 

пов’язувати з можливими рубежами відкриття вогню та реальними відстанями дійсного вог-

ню по різним цілям, вражаючих дією боєприпасів, темпом наступу, можливостями по боро-

тьбі з найбільш характерними цілями в різних видах бойових дій при їх відповідному вогню. 

На всіх заняттях, незалежно від відведеного на них часу та умов проведення, потрібно на-

вчити перш за все тому, що необхідно майбутнім офіцерам для їх практичної діяльності у 

підрозділах [4,5,10].  

Методичні рекомендації – це різновид навчально-методичного забезпечення, в яких на-

даються деякі поради щодо організації навчально-виховного процесу, визначеного навчаль-

ного заняття, заходів виховання або ж вирішення тієї чи іншої педагогічної проблеми [10]. У 

нашому випадку рекомендації з викладання вогневої підготовки містять деякі поради щодо 

організації навчально-виховного процесу на факультеті з метою якісної підготовки майбут-

ніх офіцерів запасу та забезпечення ефектності навчально-виховного процесу в напрямку 

підготовки майбутніх офіцерів до виконання завдань за призначенням.  

Крім того, автори статті пропонують активізувати навчальну та самостійну роботу са-

мих майбутніх офіцерів; сприяти розвитку творчого відношення до навчальної діяльності; 

формувати вміння та навички, необхідних для виконання завдань, пов’язаних з використан-

ням зброї; забезпечити ефективність організації практичних занять та тактико-спеціальної 

підготовки; керувати пізнавальною діяльністю майбутніх офіцерів; формувати мотивацію до 

вивчення вогневої підготовки; забезпечити подальші міжпредметні зв’язки під час навчаль-

но-виховного процесу на факультеті.  

Рекомендації щодо викладання вогневої підготовки умовно слід розділити на три групи 

[4]: рекомендації щодо підготовки науково-педагогічних працівників; рекомендації щодо 

підготовки майбутніх громадян; рекомендації щодо підтримання міжпредметніх зв’язків під 

час викладання вогневої підготовки.  

До першої групи належать рекомендації, які пов’язані з підготовкою науково-

педагогічних працівників факультету післядипломної освіти і не тільки кафедри тактики та 

загальновійськових дисциплін, а саме: вивчення сучасних зразків озброєння та військової 

техніки, протитанкових комплексів, гранатометів, стрілецької зброї, набоїв до них, які 

прийняті на озброєння та використовуються на сході України; максимальне використання 

схем, плакатів, слайдів при проведенні занять з таких тем, як наприклад, вивчення основних 

положень зовнішньої балістики; поглиблення знань з теорії помилок і теорії розсіювання.  

Друга група пов’язана з рекомендаціями щодо підготовки громадян, а саме: щодо по-

рядку та послідовності вивчення призначення, тактико-технічних характеристик та бойових 

властивостей конкретного виду зброї; методики навчанню розбирання та збирання зброї; 

методики вивчення призначення, будови та роботи частин та механізмів конкретного виду 

зброї; методики вивчення затримок, що з`являються при стрільбі, та способи їх усунення; 

методики навчання чистки та змащування зброї; методики вивчення матеріальної частини 

ручних гранат; методики вивчення правил стрільби із стрілецької зброї та гранатометів; ме-

тодики вивчення протитанкових гранатометів. 

Рекомендації щодо викладання (проведення) практичних занять ґрунтуються в покра-

щенні та удосконаленні методик: проведення стрілецьких тренувань; навчання прийомів 

стрільби при діях з місця та в пішому порядку; навчання прийомам стрільби вночі; прове-

дення стрільб з ПМ в тирі тощо.  

Третя група пов’язана з рекомендаціями щодо підтримання міжмодулевих зв’язків під 

час викладання вогневої підготовки. Реалізація принципу підтримання міжмодулевих 

зв’язків під час викладання вогневої підготовки відбувається між кафедрами: тактики та за-
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гальновійськової підготовки, тактики та загальновійськових дисциплін, військово-технічної, 

військово-спеціальної підготовки та ін.  

Висновки. Отже, досвід участі підрозділів Сухопутних військ ЗС України в зоні прове-

дення АТО (ООС), застосування ними застарілих та сучасних зразків стрілецької зброї, набо-

їв до них, гранатометів та гранат вимагає від науково-педагогічних працівників факультету, 

які викладають вогневу підготовку, пошуку нових підходів, форм та способів щодо підготов-

ки громадян України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу. 

Тому групи методичних рекомендації, які визначені авторами, містять не конкретні по-

ради щодо покращення навчально-виховного процесу в напрямку викладання вогневої підго-

товки громадян України, а напрямки, які розраховані на викладачів кафедри тактики та зага-

льновійськової підготовки, використання їхнього педагогічного, військового досвіду й вра-

хування досвіду участі механізованих підрозділів на сході України, поетапного впроваджен-

ня стандартів НАТО, умовних позначень, тактичних показників тощо.  

В подальшому планується, за умов колегіального обговорення груп методичних реко-

мендацій на кафедрі тактики та загальновійськової підготовки факультету післядипломної 

освіти, удосконалити (розробити) спеціальні завдання (вправи) для покращення системи під-

готовки офіцерів запасу в напрямку вогневої підготовки.  
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НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ОГНЕВОЙ 

ПОДГОТОВКИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЕННОМ 

ИНСТИТУТЕ 

 

В статье рассмотрен процесс преподавания огневой подготовки граждан Украины, ко-

торые учатся по программе подготовки офицеров запаса на факультете последипломного обра-

зования Военного института. Проведенный теоретический анализ научных трудов, который 

показал, что преподавание огневой подготовки с будущими офицерами запаса в условиях опреде-

ленного особого периода и боевых действий на востоке Украины, требует разработки новых и 

совершенствования уже апробированных методических рекомендаций для повышения эффек-

тивности этого процесса. 

Определен порядок изучения (прохождение) модулю ОП 1.3 «Огневая подготовка». Зна-

чительное внимание уделено педагогическим приемам, формам и способам, которые использу-

ются при преподавании модуля «Огневая подготовка», их особенностей и возможности исполь-

зования в учебном процессе факультета последипломного образования. Определены некоторые 

рекомендации, которые обеспечивают повышение эффективности преподавания основ огневой 

подготовки, как составляющей боевой подготовки подразделений и частей. 

Из перечня упражнений стрельб, что по своему назначению делятся на упражнения ба-

зового, специализированного и боевого уровней в статье рассмотрены упражнения базового 

уровня. К ним относятся: упражнения начальных и учебных стрельб. Они предназначены для 

приобретения первичных навыков в выполнении огневых задач всеми способами по различным 

целям в любых условиях. 

Именно с изменением условий выполнения упражнений стрельбы, изменением тактиче-

ской обстановки, на фоне которой проводятся занятия по огневой подготовке, научно-

педагогические работники кафедры тактики и общевойсковой подготовки внедряют новые пе-

дагогические приемы и способы, которые и приводят к повышению эффективности преподава-

ния модуля «Огневая подготовка». 

Ключевые слова: огневая подготовка, модуль, эффективность, методические рекоменда-

ции, офицеры запаса. 
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SOME WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF TEACHING FIRE PREPARATION AT THE 

FACULTY OF POSTGRADUATE EDUCATION AT THE MILITARY INSTITUTE 

 

The article deals with the process of teaching fire training to citizens of Ukraine who study under 

the reserve officers training program at the Faculty of Postgraduate Education of the Military Institute. A 

theoretical analysis of scientific works, which showed that teaching fire training with future reserve offic-

ers in the conditions of a certain special period and fighting in the east of Ukraine, requires the develop-

ment of new and improved methodological recommendations that have already been tried to improve the 

efficiency of this process. 

The procedure of studying (passing) of the module 1.3 "Fire preparation" is determined. Much at-

tention is paid to the pedagogical techniques, forms and methods used in teaching the module "Fire prep-

http://www.mil.gov.ua/
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aration", their features and the possibility of use in the educational process of the Faculty of Postgraduate 

Education. Some recommendations have been identified to improve the effectiveness of teaching the ba-

sics of fire training as a component of combat training of units and units. 

From the list of firing exercises that are intended to be divided into exercises of basic, specialized 

and combat levels, the article discusses basic level exercises. These include: initial and training firing 

exercises. They are designed to acquire primary skills in performing fire tasks in all ways for different 

purposes under any circumstances. 

It is with the changing conditions of firing exercises, the change in the tactical environment against 

which fire training is conducted, the scientific and pedagogical staff of the Department of Tactics and 

General Military Training introduce new pedagogical techniques and methods that lead to an increase in 

the efficiency of teaching the module. 

Keywords: fire training, module, efficiency, guidelines, reserve officers. 
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ПОРЯДОК І ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ПСИХОЛО-

ГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ В ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОМУ АЛЬЯНСІ 

(НА ОСНОВІ КЕРІВНИХ ДОКУМЕНТІВ НАТО) 

 
Стаття містить систематизовані принципи, особливості та порядок проведення інфор-

маційних та психологічних операцій в державах НАТО. Надається визначення поняттям інфо-

рмаційна операція, психологічна (інформаційно-психологічна) операція (ПсО), стратегічні кому-

нікації, а також конкретизується їх відмінність та функціональні взаємовідношення у кон-

тексті вітчизняного сприйняття цих процесів.  

Виділяються та роз’яснюються такі базові принципи ПсО: правдивість, впорядкованість, 

послідовність, координація, розуміння, своєчасність та оперативність, оцінка, виконавець. За-

значаються та пояснюються такі особливості ПсО: взаємодія з іншими підрозділами та скла-

довими військової операції (підрозділами цивільно-військового співробітництва, розвідувальними 

підрозділами, підрозділами військових зв’язків з громадськістю, підрозділами захисту сил), опе-

ративне планування, визначення цілі, оцінка операцій, управління наслідками. 

Описується процес координації, планування та організації інформаційних заходів, а також 

конкретизуються їх відмінності у проекції на реалії вітчизняного досвіду інформаційно-

психологічних заходів. Зокрема, зазначаються основні завдання спеціалістів з планування ПсО: 

проведення оцінки майбутньої ПсО; надання допомоги у внесенні змін до загальної програми вій-

ськової операції; визначення матеріальних потреб, джерел забезпечення та бюджету ПсО;  про-

ведення аналізу місії разом із внесенням змін до основних інформаційних вимог командира та 

настанови з планування; учаcть в розробці варіантів дій проведення військової операції; участь в 

розробці загального задуму операції; внесення змін в план операції відповідно завдань ПсО; перег-

ляд інших функціональних вимог відповідно завдань ПсО; визначення вимог щодо сил (підрозді-

лів)/спроможностей; розробка плану забезпечення ПсО.  

З-поміж існуючих напрацювань у сфері інформаційного протиборства в цій статті було 

вперше систематизовано та адаптовано положення керівних документів Північноатлантично-

го Альянсу, що визначають порядок проведення інформаційних та психологічних (інформаційно-

психологічних) заходів. 
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кації, психологічний вплив, гібридна війна, стандарт НАТО, військова операція, суб’єкт впливу, 

об’єкт впливу, цільова аудиторія. 

 

Постановка проблеми. Інформаційна складова сучасного плину життя, як стало оче-

видно після конкретних проявів гібридної агресії Російської Федерації в Україні у 2013 році, 

оперує не лише концепціями та даними, а й безпосередньо визначає розвиток людства в усіх 

його аспектах. Враховуючи комбінований фактор поточного військово-політичного курсу 

України, гібридної агресії Російської Федерації, процесів жвавої та інтенсивної розбудови 

ЗСУ відповідно стандартів Північноатлантичного Альянсу, а також динамічну орієнтацію 

невійськових суб’єктів та установ на практики та процедури НАТО, постає потреба у конк-

ретизації діяльності підрозділів інформаційно-психологічних операцій держав НАТО. Розпо-

рошеність зусиль та бачення, неузгодженість підходів та процедур структур та установ Укра-

їни, відповідальних за інформаційну та ідеологічну імунізацію населення, боротьбу з пропа-

гандою та дезінформацією, як показала історія, виявилися фатальними для національно-

культурної цілісності українського народу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останніх років, зокрема після по-

чатку російської агресії, предмету інформаційно-психологічних операцій (ІПсО) приділялась 

особлива увага – зокрема, в контексті застосування заходів інформаційних та психологічних 

операцій (ПсО) та дезінформації по відношенню до як цивільного, так і військового населен-

ня України. Суть, практики, порядок і процедури їх проведення з точки зору вітчизняних та 

радянських підходів розкривається в роботах таких вітчизняних вчених як: А. Манойло [1], 

О. Саприкін [2], Я. Жарков [3], І. Воробйова [4], І. Слюсарчук [5], В. Хорошко [6], Л. Чисто-

клетов [7]. 

А. Стадник проводить комплексний порівняльний аналіз моделей проведення ІПсО за-

хідними структурами (Британія та США) із російською моделлю, який охоплює як військові, 

так і цивільні концептосфери [8]. 

Інші фахівці, доробок яких сприяє кращому розумінню практик та процедур проведен-

ня ІПсО і безумовно вартий уваги – Р. Марутян, В. Петрик, І. Головін, І. Панарін, Н. Костін, 

С. Комов, М. Попов, В. Гудим, В. Телелим, В. Фомін, А. Черняк, В. Богуш, А. Рось, П. Чер-

ник, А. Шумка, О. Феклістов, В. Цигичко, Д.Вєдєнєєв, В. Остроухов та ін.  

Мета статті – надати підрозділам сил оборони України та іншим суб’єктам, що прова-

дять діяльність, споріднену з інформаційним протиборством чи стратегічними комунікація-

ми, узагальнене, систематизоване та певною мірою адаптоване уявлення щодо практик та 

процедур проведення інформаційно-психологічних операцій в країнах НАТО. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Доктрина Об'єднаних збройних сил 

НАТО (що також є стандартом Альянсу для проведення психологічних операцій – STANAG 

2514) так визначає інформаційні операції:  

системне застосування інформаційних спроможностей під час ведення військових 

операцій при узгодженні з іншими складовими військової операції з метою впливу, порушен-

ня, нанесення шкоди або використання у власних цілях засобів та процесів прийняття рі-

шень противника та потенційного противника з одночасним захистом власних засобів та 

процесів прийняття рішень. [9, с. 1-1]. 

Інформаційні операції проводяться через три основні типи інформаційних заходів: 

 інформаційні заходи, направлені на зміну, вплив або посилення моделей сприйняття 

та відношення противників та інших суб’єктів, затверджених Північноатлантичною радою 

(ПАР). Проводяться при затверджені ПАР як частина оперативного плану; 

 інформаційні заходи, направлені на збереження та захист свободи НАТО в інформа-

ційному середовищі шляхом захисту даних та інформації, що забезпечує діяльність суб’єктів 

Альянсу, які приймають рішення, а також процесів прийняття рішень. Проводяться постійно;  

                                                           
 перенесено формат нумерації сторінок, що використовується в документації НАТО, де перша цифра позначає 

номер розділу, друга – номер сторінки в розділі (тут і надалі) 
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 інформаційні заходи, направлені на протидію командним функціям та спроможнос-

тям противника та інших суб’єктів, затверджених ПАР, шляхом впливу на дані та інформа-

цію, що їх забезпечує. Також використовуються для впливу на функції командування та уп-

равління, розвідувальні функції, а також системи озброєння. Проводяться при затверджені 

ПАР як частина оперативного плану. 

В тому ж стандарті психологічні операції (ПсО) визначаються так:  

запланована діяльність, за допомогою якої через засоби комунікації та інші засоби, на-

правлені на визначену аудиторію, здійснюється вплив на моделі сприйняття, відношення та 

поведінки, що сприяє досягненню політичних та військових цілей [9, с. 1-1]. 

Також в стандарті НАТО з інформаційних операцій STANAG 2518 подається таке ви-

значення інформаційних операцій: 

інформаційні операції – штабна функція, яка полягає у плануванні, оцінці та інтеграції 

інформаційних заходів для здійснення бажаного впливу на волю, розуміння та спроможності 

противника, потенційного противника, а також на інші аудиторії, визначені Північноатла-

нтичною радою НАТО, задля забезпечення та супроводження цілей НАТО відповідно поточ-

них операцій та місій [10, с. 1-5].  

А. Манойло конкретизує, що в інформаційній війні інформаційна боротьба здійснюєть-

ся ворогуючими сторонами у формі проведення таємних інформаційно-психологічних опе-

рацій з використанням інформаційної зброї [1]. Таким чином, виникає особливо нагальна 

потреба у координації цих засобів.  

Координація ПсО та інших споріднених спроможностей здійснюється через процеси та 

процедури інформаційних операцій, які регулюються інформаційною стратегією та підхода-

ми, що застосовуються Стратегічними засобами комунікації НАТО (NATO Strategic 

Communications).   

Стратегічні комунікації НАТО (NATO Strategic Communications) полягають в узгодже-

ному та скоординованому застосуванні комунікативних заходів та спроможностей НАТО, 

таких як: громадська дипломатія, зв’язки з громадськістю, військові зв’язки з громадськістю, 

інформаційні операції, а також психологічні операції, з метою забезпечення політики, опера-

тивних завдань, а також досягнення цілей НАТО [9, с. 1-2]. 

Таким чином, важливо розрізняти поняття інформаційної операції та психологічної 

(інформаційно-психологічної) операції, що за понятійною системою НАТО є різними проце-

сами: ПсО проводяться в рамках інформаційної операції, які, в свою чергу, підпорядкову-

ються стратегічним комунікаціям. 

Виділяються такі базові принципи ПсО: 

 Правдивість. Використання правдивої та перевіреної інформації, а також беззапе-

речних фактів підвищує довіру та авторитет серед цільової аудиторії. І навпаки – викори-

стання брехні підриває довіру та дискредитує джерело, через яке подається інформація, що 

негативно відбивається на довгостроковій ефективності та успіху ПсО (навіть якщо в по-

дальшому проводитиметься на основі правди). 

 Впорядкованість, послідовність та координація. Усі продукти та матеріали ПсО 

підпорядковуються загальній інформаційній стратегії та єдиному стратегічному сюжету. Во-

ни виконуються послідовно та узгоджено як по командній вертикалі, так і по горизонталі сил 

та підрозділів, незалежно від можливих культурних та етнічних відмінностей та особливо-

стей цільової аудиторії. Координація ПсО здійснюється через інформаційні операції на опе-

ративному та тактичному рівнях, при цьому забезпечується: їх інтеграція в загальний план 

проведення інформаційних операцій на початку фази планування; відповідність з поточними 

військовими операціями, загальною інформаційною стратегією та визначеними оперативни-

ми цілями командира. Також проводиться постійна координація з метою недопущення зриву 

ПсО діями інших підрозділів, і навпаки. Окрім цього, проведення ПсО впливає на розробку 

інформаційної стратегії.  

 Розуміння. Аналіз цільової аудиторії – ключовий інструмент для досягнення ро-

зуміння цільової аудиторії. Ефективність ПсО залежить від комплексного розуміння ЦА, яке 

включає в себе історичний, соціальний та культурний аспекти. Без такого розуміння успіх 
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ПсО практично неможливий, і їх проведення може призвести до деструктивних наслідків 

другого та третього порядку.  

 Своєчасність та оперативність. Матеріали ПсО виготовляються та розповсюд-

жуються згідно із наміченими часовими рамками з метою досягнення бажаного результату 

відповідно плану командира (при необхідності). Швидкий розвиток успіху підрозділами ПсО 

на основі ситуативних можливостей часто є життєвоважливим, тому необхідні заздалегідь 

підготовлені процедури оперативного планування, попереднього випробування та затвер-

дження матеріалів. При цьому, установа/особа, що затверджує матеріали, призначається на 

найменшому можливому рівні для забезпечення ефективності таких спроможностей.  

 Оцінка. Підрозділи ПсО на постійній основі здійснюють оцінку впливу заходів ПсО 

на цільову аудиторію. Таким чином, перед здійсненням будь-якого впливу на ЦА підрозділи 

ПсО отримують стандартизовану інформацію щодо поточних моделей сприйняття, відно-

шень та поведінки ЦА. Така оцінка забезпечує необхідну інформацію щодо внесення змін у 

заходи ПсО та інтегрується в загальний процес оперативного оцінювання.  

 Виконавець. З метою збереження довіри до НАТО та підрозділів, що проводять 

ПсО, відповідальність за проведення ПсО зазвичай приймається НАТО або відповідною 

державою-партнером чи організацією-партнером [9, с. 1-6]. 

Документи Північноатлантичного Альянсу визначають такі особливості ПсО (що 

особливо доречно для подолання лакуни неузгодженості, розрізненості та неупорядкованості 

ведення ПсО вітчизняними силами та засобами):  

 Взаємодія з іншими підрозділами та складовими військової операції 

Незважаючи на те, що ПсО є засобом реалізації зовнішньої/внутрішньої політики дер-

жави-виконавця, вони плануються та проводяться як частина загального оперативного плану 

та як один з елементів військової операції. При цьому, різні фази ПсО виконуються у тісній 

взаємодії з іншими військовими підрозділами.  

Підрозділи цивільно-військового співробітництва (ЦВС). Підрозділи ЦВС та ПсО 

зазвичай працюють в тісній співпраці та доповнюють одне одного. Однак, незважаючи на це, 

підрозділи ПсО повинні завжди зважати на гострі питання, що можуть мати місце в певних 

організаціях, і в жодному разі не створювати враження, що ЦВС використовується як ін-

струмент ПсО. При цьому, через взаємодію підрозділів ЦВС з цивільними організаціями та 

категоріями населення вищі штаби отримують необхідні дані, а також покращують 

освіченість щодо інформаційного середовища та ЦА всередині нього. Діяльність ПсО сприяє 

позитивним змінам у сприйнятті ЦА, що допомагає підрозділам ЦВС виконувати свої зав-

дання у визначеному районі. В свою чергу, фізичні результати діяльності підрозділів ЦВС 

також сприяють позитивним змінам у відношенні ЦА до НАТО та відповідно підвищують їх 

відкритість матеріалам ПсО. Усі спроможності ЦВС інтегруються в загальний план під час 

процесу планування із забезпеченням координації зі штабом Інформаційних операцій (через 

Штаб координації інформаційних заходів). 

Розвідувальні підрозділи. Підрозділи ПсО виступають водночас і як основні спожи-

вачі, і як генератори розвідувальної інформації та процедур. Співпраця підрозділів ПсО та 

розвідки зазвичай будується на постійному визначенні вимог та потреб, взаємній розробці 

аналізу складних ситуацій та обстановок, а також шляхом забезпечення підтримки при 

аналізі критеріїв ефективності заходів ПсО.  

Підрозділи військових зв’язків з громадськістю (ВЗГр). ВЗГр та ПсО – окремі, од-

нак взаємодоповнюючі функції. Як перші, так і останні безпосередньо забезпечують досяг-

нення військових цілей, протидіють пропаганді противника, а також стримують противника 

від ворожих дій. Незважаючи на базові відмінності з огляду на категорії та масштаби ЦА, а 

також намір повідомлення, ВЗГр та ПсО потребують координації при плануванні та прове-

денні.  

Підрозділи захисту сил. Проведення ПсО може покращити захист сил – не лише через 

зміну поведінки затверджених ЦА по відношенню до НАТО (наприклад, створення та 

підвищення мотивації співпрацювати з НАТО чи утримання противника від ворожих дій), 
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але й використовуючи контрпропаганду для підтримки підрозділів НАТО шляхом впливу на 

ЦА, що зазнала впливу пропаганди противника [9, с. 1-10]. 

 Оперативне планування 

Загальні процедури оперативного планування НАТО зазначені в Об’єднаній доктрині 

НАТО з планування оперативного рівня 5 (AJP 5, Allied Joint Doctrine for Operational-Level 

Planning), а також Директиві комплексного планування оперативного рівня (Comprehensive 

Operations Planning Directive (COPD). Інтеграція ПсО в процес оперативного планування на 

якомога ранішому етапі є життєво важливим фактором для забезпечення належного розумін-

ня обстановки та послідуючої розробки задуму та плану операції, а також усієї кампанії. 

 Визначення цілі 

Процес визначення цілі також враховує визначення відповідних засобів та спроможно-

стей (враховуючи ПсО) для впливу на цілі та цільові аудиторії. ПсО-аналіз є невід’ємною 

частиною загального циклу визначення цілі. Такий аналіз сприяє відбору найбільш ефектив-

них засобів для протидії цілям, а також забезпечує комплексну оцінку потенційного психо-

логічного впливу будь-яких летальних чи нелетальних дій.   

 Оцінка операцій 

Підрозділи ПсО долучаються до загальної оцінки військової операції через інформацію, 

отриману шляхом аналізу ЦА, а також через власні критерії ефективності та оцінки.   

 Управління наслідками 

Управління наслідками – це процес, за допомогою якого вищі штаби планують порядок 

дій щодо реагування на надзвичайні випадки та події, які мають прямий фізичний та психо-

логічний вплив на аудиторію. Це здебільшого стосується дій НАТО (інформаційних чи 

фізичних) таких як, наприклад, чутливі матеріали ПсО з культурної точки зору або непрямі 

пошкодження внаслідок артилерійського обстрілу. ПсО, а також інші інформаційні заходи, 

відіграють важливу роль у зменшенні будь-яких наслідків, що несуть потенційну шкоду 

місії. Будь-які інформаційні заходи не повинні конфліктувати з поточними програмами та 

заходами ПсО, а також на інформаційну стратегію та стратегічний інформаційний задум. [9, 

с. 1-12].  

Окрему увагу слід приділити особливостями планування та організації психологічних 

операцій в НАТО. 

Як вже зазначалося, планування ПсО є частиною загального процесу планування на 

оперативному рівні, визначеного у відповідних керівних документах НАТО. В цих докумен-

тах описано, яким чином спеціалісти з планування ПсО інтегрують ПсО у формалізовані 

процеси та процедури НАТО. Здебільшого це здійснюється на оперативному та стратегічно-

му рівнях, однак також має плив на планування ПсО на нижчих рівнях.  

Під час розробки інформаційної стратегії НАТО для проведення військових операцій 

представники ПсО обов’язково повинні бути присутніми при всіх органах та установах, що 

приймають участь в цих процесах. На оперативному рівні – на усіх координаційних та пла-

нуючих нарадах та робочих групах. 

Інтеграція ПсО в проведення військових операцій переважно здійснюється шляхом 

включення тем та сюжетів ПсО до офіційних політичних тез НАТО та країни-виконавця. 

При цьому, як вже були зазначено, необхідно забезпечувати постійну координацію та син-

хронізацію з іншими інформаційними заходами відповідно інформаційної стратегії та стра-

тегічним сюжетом. Наприклад, широке застосування ЗМІ в районі проведення операції пе-

редбачає неминуче просочування інформації до різних категорій ЦА, що зумовлює 

обов’язкове узгодження та координацію інформації, що розповсюджується. Також необхідно 

звертати увагу на будь-який передбачуваний чи непередбачуваний вплив заходів ПсО.  

Спеціалісти з планування ПсО функціонують в якості радників в групі планування за-

гальної операції. 
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Основні завдання спеціалістів з планування ПсО: 

1) проведення оцінки майбутньої ПсО; 

2) надання допомоги у внесенні змін до загальної програми військової операції; 

3) визначення матеріальних потреб, джерел забезпечення та бюджету ПсО; 

4) проведення аналізу місії разом із внесенням змін до основних інформаційних вимог 

командира та настанови з планування; 

5) учаcть в розробці варіантів дій проведення військової операції; 

6) участь в розробці загального задуму операції;   

7) внесення змін в план операції відповідно завдань ПсО; 

8) перегляд інших функціональних вимог відповідно завдань ПсО; 

9) визначення вимог щодо сил(підрозділів)/спроможностей; 

10) розробка плану забезпечення ПсО. 

Організація ПсО в НАТО здійснюється на п’яти рівнях: 

1 рівень – Північноатлантична рада (найвищий орган НАТО, що приймає рішення як 

політичного, так і військового характеру); 

2 рівень – Військовий комітет (найвищий орган НАТО, що приймає рішення військово-

го характеру); 

3 рівень – Стратегічні командування (Стратегічне командування з питань трансфор-

мації (далі – СКТ) та Стратегічне командування з питань операцій (СКО)). 

4 рівень – оперативні командування (в НАТО діють 4 видові оперативні командування); 

5 рівень – тактичний (тактичні командування ТВД, підрозділи «на місцях»)   

Розподіл обов’язків щодо організації підрозділів ПсО між рівнями НАТО здійснюється 

на двох «напрямках» (зобр. на рис. 1 «Організація ПсО в НАТО»). Перший напрямок – уста-

новчо-регуляторний, на ньому подаються вказівки з вищих інстанцій нижчим; другий – ре-

комендаційно-пропонуючий, де відбувається подача запитів, пропозицій, рекомендацій (на 

затвердження) з нижчих інстанцій на вищі.  

Організація ПсО  на вказаних напрямках здійснюється наступним чином:  

ВК направляє затверджені очікувані результаті ПсО, цільові аудиторі, за-

боронені теми та обмеження на 3 рівень (5); 

СК направляє затверджені очікувані результаті ПсО, цільові аудиторі, за-

боронені теми та обмеження на 2 рівень (6);  

ОК розробляє та затверджує теми та програми ПсО  відповідно отриманим 

вказівок (7); 

КТВД рівень проводить ПсО  «на місцях» (8);  

 

ОК подає на затвердження СК розроблені очікувані результаті ПсО , цільові 

аудиторі, заборонені теми та обмеження (1) 

СК здійснює запит на ВК для надання стратегічних вказівок щодо прове-

дення ПсО та затвердження проведення ПсО  в якості варіанту дій з реагуван-

ня на загрозу військовими засобами (Military Response Option) (2); 

ВК інформує ПАР щодо отриманих матеріалів ПсО, направляє їх ПАР на 

затвердження (3); 

ПАР затверджує очікувані результаті ПсО, цільові аудиторі, заборонені те-

ми та обмеження, що вказується в оперативному плані (4); 

КТВД після проведення ПсО подає відгук та пропозиції щодо змін на КТВД 

ТР (9).   
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Рисунок 1 - Організація ПсО  в НАТО [9, с. 2-4]:  

ПАР – Північноатлантична рада; ВК – Військовий комітет; СК – Стратегічне командування; 

КОС – командувач об’єднаних сил; КТВД ТР – командир на театрі воєнних дій тактичного 

рівня 

 

Висновки та перспективи подальших досліджень. В статті проаналізовано та систе-

матизовано принципи та порядок проведення інформаційних та психологічних операцій НА-

ТО. Виявлено принципові відмінності між ними, чому в реаліях українських медіа-суб’єктів 

не надавалося особливого значення; надано ресурс для забезпечення та закріплення спільно-

го бачення та підходів до проведення інформаційних та інформаційно-психологічних опера-
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цій в інтересах забезпечення ідеологічної та культурно-інтелектуальної захищеності насе-

лення України. 

Тема, що розкривається у статті, потребує ширшого висвітлення на  глибших наукових 

обріях. Зокрема, особливе значення перспективні дослідники повинні надати адаптації чи 

модифікації структур підрозділів інформаційних операцій НАТО відповідно до вітчизняних 

реалій та практик, процедурам визначення та вимірювання ефективності проведення таких 

заходів та шляхам забезпечення стабільної та ефективної координації між військовими та 

невійськовими суб’єктами під час їх здійснення. 
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Nevmerzhitsky I.V. 

PROCEDURE AND PRINCIPLES OF INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL OPERA-

TIONS IN THE NORTH-ATLANTIC ALLIANCE (BASED ON NATO DOCUMENTS) 

 

The article contains systematization of principles, peculiarities and procedures for carrying out in-

formation and psychological operations in NATO countries. It provides the definition of the concepts of 

information operation, psychological (information-psychological) operation (PSYOPS), strategic 

communications, as well as their distinction and functional interrelations in the context of domestic 

perception of these processes. 

The following basic principles of PSYOPS are explained: truthfulness, orderliness, consistency, 

coordination, understanding, timeliness and efficiency, assessment, attribution. The following 

peculiarities of PSYOPS are mentioned and explained: interaction with other units and components of 

military operation (civil-military cooperation, intelligence, military public relations, force protection), 

operational planning, targeting, operation evaluation, and consequence management. 

It describes the process of coordination, planning and organization of information activities, and 

also specifies their differences in the context of the domestic experience realms of information and 

psychological operations. In particular, the main tasks of the PSYOPS planners are mentioned: assess-

ment of the future PSYOPS; assistance in making changes to the general military operation program; 

determination of material needs, sources of provision and the budget of PSYOPS; mission analysis with 

changes to the commander's critical information requirements and planning guidelines; participation in 

the development of courses of action; 6) participation in the development of the operational plan; making 

changes to the operational plan in accordance with the PSYOPS tasks; review of other functional re-

quirements in accordance with the PSYOPS tasks; determination of requirements for forces (divi-

sions)/capabilities; development of the PSYOPS plan. 

Among the current developments in the field of information warfare, this article was the first to 

systematize and adapt the provisions of the North Atlantic Alliance guidelines that determine the 

procedure for carrying out information, psychological activities. 

Key words: information operation, psychological operation, NATO, strategic communications, psy-

chological influence, hybrid war, NATO Standard, military operation, subject of influence, object of in-

fluence, target audience. 
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Невмержицкий И.В. 

ПОРЯДОК И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОМ АЛЬЯНСЕ 

(НА ОСНОВЕ РУКОВОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ НАТО) 

 

Статья содержит систематизированные принципы, особенности и порядок проведения 

информационных и психологических операций в государствах НАТО. Дается определение поня-

тиям информационной операции, психологической (информационно-психологической) операции 

(ПсО), стратегических коммуникаций, а также конкретизируется их отличие и функциональ-

ные взаимоотношения в контексте отечественного восприятия этих процессов. 

Выделяются и разъясняются такие базовые принципы ПсО как: правдивость, упорядочен-

ность, последовательность, координация, понимание, своевременность и оперативность, оцен-

ка, исполнитель. Указываются и объясняются такие особенности ПсО: взаимодействие с дру-

гими подразделениями и составляющими военной операции (подразделениями гражданско-

военного сотрудничества, разведывательными подразделениями, подразделениями военных свя-

зей с общественностью, подразделениями защиты сил), оперативное планирование, определение 

цели, оценка операций, управления последствиями. 

Описывается процесс координации, планирования и организации информационных меро-

приятий, а также конкретизируются их различия в проекции на реалии отечественного опыта 

информационно-психологических мероприятий. В частности, указываются основные задачи 

специалистов по планированию ПсО: проведение оценки будущей ПсО; оказание помощи во вне-

сении изменений в общей программы военной операции; определение материальных потребнос-

тей, источников обеспечения и бюджета ПсО; проведение анализа операции и внесение измене-

ний в основные информационные требования командира и установки по планированию; учаcть в 

разработке вариантов действий проведения военной операции; участие в разработке общего 

замысла операции; внесение изменений в план операции в соответствии задач ПсО; просмотр 

других функциональных требований в соответствии c задачами ПсО; определения требований 

по силам (подразделениям); разработка плана обеспечения ПсО. 

Среди существующих наработок в сфере информационного противоборства в этой 

статье впервые систематизированы и адаптированы положения руководящих документов Се-

вероатлантического альянса, определяющие порядок проведения информационных, психологиче-

ских и информационно-психологических мероприятий. 

Ключевые слова: информационная операция, психологическая операция НАТО, стратеги-

ческие коммуникации, психологическое воздействие, гибридная война, стандарт НАТО, военная 

операция, субъект воздействия, объект воздействия, целевая аудитория. 
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