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ПРОБЛЕМИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗІ СТВОРЕННЯ 
АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ 

(СИЛАМИ) ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ 
 

Під час створення автоматизованих систем управління військами (силами) для збройних сил 
виникає низка проблем. У статті проведений аналіз цих проблем та на підставі власного досвіду 
створення навчальної автоматизованої системи управління військами (АСУВ) автори пропонують 
практичні рекомендації для їх усунення. Визначені основні принципи створення АСУВ: системності, 
розвитку (відкритості), сумісності, стандартизації (уніфікації), ефективності, першого керівника, 
нових завдань. Запропоновано функціональну структуру АСУВ визначати на основі єдності оперативно-
стратегічних, системотехнічних та організаційних аспектів процесу управління військами (силами). 
Показано, що в основу формування складу функціональних підсистем та інформаційно-розрахункових 
задач (моделей) навчальної АСУВ був покладений об’єктно-функціональний метод. Наявність 
геоінформаційної підсистеми є необхідною умовою існування сучасної АСУВ. Також показано, що 
незважаючи на функціональну єдність органів військового управління, структури АСУВ різних рівнів та 
різних об’єктів автоматизації не ідентичні між собою. 

Ключові слова: автоматизовані системи управління військами; об’єктно-функціональний метод; 
структура автоматизованих систем управління військами. 
 

Вступ 
Останні десятиріччя ХХ та початку ХХІ 

століття характеризуються переходом збройних 
сил передових у військовому відношенні країн 
світу до автоматизованого управління військами 
(силами) і зброєю. Армії майже усіх провідних 
держав мають на озброєнні автоматизовані 
системи управління військами (силами). 
Автоматизоване управління військами і зброєю у 
часі, близькому до реального, та єдине 
інформаційне середовище прийняття 
управлінських рішень на застосування військ (сил) 
та зброї стали вирішальним чинником досягнення 
успіху в бою (операції) [2]. 
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Постановка проблеми. Як свідчить практика, 
проблема створення АСУВ, крім фінансових, 
організаційних і навіть політичних аспектів, 
полягає у відсутності ґрунтовних методологічних 
засад і рекомендацій [4]. 

Вже на передпроектних стадіях створення 
АСУВ замовник у тактико-технічному завданні 
(ТТЗ) визначає певний обрис системи. Як правило, 
цьому передують дослідження об’єктів 
автоматизації, під час яких установлюють функції, 
які підлягають автоматизації, а також структура 
дослідного зразка майбутньої АСУВ [5]. 
Структура системи визначається достатньо 
суб’єктивно, у кращому випадку з урахуванням 
вітчизняного та світового досвіду, але без 
урахування особливостей і реалій функціонування 
системи управління збройних сил (ЗС). Тому 
раціональність такої структури є сумнівною, що 
змушує у подальшому постійно вносити зміни до 

ТТЗ. Проблема поглиблюється тим фактором, що 
на передпроектних стадіях створення АСУВ 
невідомі у повному обсязі інформаційні 
технології, які будуть застосовані для створення 
дослідного зразка системи. А оскільки структура 
АСУВ (склад, зв’язки) та розподіл 
автоматизованих і неавтоматизованих функцій між 
підсистемами корінним чином залежить від 
вибраних технологій оброблення інформації, то їх 
визначення є об’єктивно проблематичним навіть 
на стадії розроблення технічного проекту [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблеми створення АСУВ, основні завдання 

та можливі напрями широко проаналізовані у 
спеціальній літературі, періодичних виданнях. 
Порядок створення організаційних АСУ детально 
висвітлений у міжнародних і державних 
стандартах та відомчих документах [2–4]. Разом з 
тим методи визначення раціональної структури 
АСУВ достатньою мірою не розроблені. Світова 
та вітчизняна наука і практика не запропонували 
нічого кращого, ніж ітераційні методи створення 
АСУ (каскадний, спіральний та ін.), що змушує 
постійно уточнювати початкову модель структури 
дослідного зразка в міру просування в його 
створенні.  

Співробітники Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського 
упродовж останніх років займалися створенням 
навчальної АСУВ для ЗС, використовуючи при 
цьому результати власних досліджень та 
практичних розробок. 

Метою статті є висвітлення результатів 
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досліджень, проведених в університеті, та надання 
практичних рекомендацій стосовно визначення 
раціональної структури та створення АСУВ для 
ЗС. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження 

Створення АСУВ завжди було і залишається 
складною науково-технічною проблемою. 
Складність її вирішення значною мірою може бути 
послаблена за рахунок дотримання принципів та 
використання доцільних методів створення 
системи, у тому числі щодо структури дослідного 
разка АСУВ [1, 4]. 

Для вибору методів обґрунтування структури 
дослідного зразка АСУВ надзвичайно важливо 
установити, що вони не суперечать основним 
принципам її створення. Для АСУ організаційного 
типу, як правило, виділяють такі основні 
принципи її створення: системності; розвитку 
(відкритості); сумісності; стандартизації 
(уніфікації); ефективності; першого керівника; 
нових завдань [1, 6, 7].  

Принцип системності полягає у тому, що під 
час декомпозиції АСУВ мають бути установлені 
склад структурних елементів та зв’язки між ними, 
які забезпечують її цілісність, сумісність та 
інтероперабельність як в середині системи, так і з 
іншими АСУ. Принцип системності слід 
застосовувати під час розроблення усіх видів 
забезпечення АСУВ. Так, у програмному 
забезпеченні необхідно використовувати єдину 
структурну побудову, програмну сумісність, 
стандартизацію прикладних програм 
(застосувань), у технічному забезпеченні – 
взаємозв’язок і сумісність усіх технічних засобів 
АСУ, в інформаційному – єдність інформаційної 
бази, системи класифікації і кодування інформації, 
використання уніфікованої системи документації 
тощо. 

Принцип розвитку полягає у тому, що АСУВ 
необхідно створювати з урахуванням можливості 
її поповнення та оновлення функцій і складу без 
порушення її функціонування.  

Принцип стандартизації полягає у тому, що під 
час створення АСУВ мають бути раціонально 
застосовані типові, уніфіковані й стандартизовані 
елементи проектних рішень і базові пакети 
прикладних програм (застосувань). Дотримання 

цього принципу особливо важливо у разі 
створення АСУВ високого рівня управління, для 
яких трудомісткість робіт становить декілька 
тисяч людино-років. Рівень типізації може бути 
різним, – від рівня підсистем до окремих 
інформаційно-розрахункових задач (ІРЗ) або 
інформаційних задач (ІЗ). 

Принцип ефективності полягає у досягненні 
раціонального співвідношення витрат на 
створення АСУВ і цільовому ефекті, якого 
досягають у результаті автоматизації управління 
військами (силами).  

Принцип першого керівника передбачає 
безпосередню участь першого керівника органу 
військового управління (ОВУ), який глибоко 
розуміється на сутності і важливості втілення 
АСУВ, перебудові організаційної структури 
управління в умовах застосування системи, 
перерозподілі функцій і завдань колективу, їх 
навчанні, формуванні нового становлення 
персоналу до своїх обов’язків і стилю роботи з 
використанням АСУВ. Академік Глушков В. М. 
відмічав цей принцип як визначальний у побудові 
АСУ. 

Принцип нових завдань передбачає пошук 
таких можливих нових завдань управління 
військами (силами), вирішення яких забезпечить 
високу ефективність застосування АСУВ. Цей 
принцип вимагає аналізу управлінських завдань і 
виявлення втрат, які виникають в об’єктах 
управління. Висока ефективність АСУВ, що 
створюється, значною мірою забезпечується 
введенням принципово нових задач, як правило, 
оптимізаційних, які раніше ОВУ не вирішував. 

Структура АСУВ організаційно та 
функціонально має відповідати існуючій або 
перспективній структурі системи управління 
військами (силами), змісту роботи структурних 
підрозділів та посадових осіб ОВУ, а також 
повинна автоматизувати функції посадових осіб зі 
складу тимчасових функціональних структур, що 
створюються або підпорядковуються ОВУ для 
вирішення окремих завдань управління. Згідно з 
державними стандартами АСУВ поділяють на дві 
частини: функціональну (1+k) та забезпечення 
(1+z), які характеризують різні властивості 
системи (рис. 1). 

Структура АСУВ 

Технологічна частина Системна методологія Функціональна частина 
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Рис. 1. Структура побудови підсистем АСУВ 

истемЗи Підсистеми 
забезпечення (1+z) 

Функціональні 
підсистеми (1+k) 
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Функціональна частина АСУВ відображає стан 
цілей і керуючих впливів, пов’язаних з певними 
функціями управління і зв’язками між ними. 
Частина забезпечення системи включає 
об’єднаний телекомунікаційними мережами 
комплекс забезпечувальних (технологічних) 
підсистем. Дослідження показують, що такий 
рівень деталізації складових АСУВ є недостатнім 
для практичного розроблення її раціональної 
структури. 

В основу формування складу функціональних 
підсистем навчальної АСУВ покладено об’єктно-

функціональний метод [7]. Сутність методу 
полягає у виділенні горизонтальних функцій 
управління, які підлягають автоматизації на 
кожному рівні ієрархії органів управління, з 
одночасною автоматизацією вертикальних 
функцій управління військами (силами) (рис. 2). 
Для цього виконують декомпозицію загальних 
функцій управління військами (силами) з 
деталізацією до функцій, виконання яких 
покладається на певні структурні підрозділи ОВУ 
та їх посадових осіб, розміщених на 
автоматизованих робочих місцях (АРМ). 

Об’єкти управління (війська) 
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Рис. 2. Сутність об’єктно-функціонального методу визначення складу підсистем та інформаційно-

розрахункових задач (моделей) 
 

У подальшому здійснюється об’єктно-
функціональний синтез автоматизованих функцій 
у рамках функціональних і забезпечувальних 
(технологічних) підсистем та інформаційно-
розрахункових задач (ІРЗ) (моделей), а також 
вибір інформаційних технологій, за допомогою 
яких можна здійснити автоматизацію спорідненої 
множини функцій. Загальні функції, які постійно 
виконують більшість посадових осіб ОВУ, 
автоматизуються функціональними підсистемами, 
часткові функції, які виконують періодично, – 
автоматизуються за рахунок використання ІРЗ 
(моделей) та окремих програмних засобів [5, 6]. 

Функціональна структура АСУВ визначається 
на основі єдності оперативно-стратегічних, 
системотехнічних та організаційних аспектів 
процесу управління військами (силами). Для цього 
функціональна структура має насамперед 
задовольняти такі критерії:  

забезпечувати максимальну автономність 
стосовно автоматизації функцій (одна 
відокремлена функція управління реалізується 
однією функціональною підсистемою, декілька 
близьких за змістом функцій доцільно об’єднувати 
та реалізовувати в рамках однієї функціональної 
підсистеми);  

враховувати особливості математичних методів 
і моделей, спеціального програмного забезпечення 
(декілька функцій, які можна реалізувати з 

використанням єдиного математичного апарату та 
спеціального програмного забезпечення, 
об’єднуються в рамках однієї функціональної 
системи на базі одного програмного комплексу);  

врахувати функціональні особливості ОВУ за 
характером вирішуваних завдань та інформації, 
яку використовують для їх вирішення. 

Як правило, визначення підсистем АСУВ 
тільки на основі автоматизації однотипних 
функцій є неповним, оскільки наявні інформаційні 
технології не забезпечують їх вирішення у рамках 
однієї із них, а інтеграція у рамках одного 
програмного виробу часто неможлива, оскільки 
суперечить вимогам щодо завершеності та 
незалежності функціонування підсистем. Так, 
текстуальні електронні документи створюються 
засобами електронного документування, а 
графічні документи на електронних картах – 
засобами відображення оперативної обстановки. 
Хоча функціонально це один бойовий 
(оперативний) документ, наприклад, План 
вогневого ураження противника. 

В інших випадках можливе об’єднання різних 
автоматизованих функцій у рамках однієї 
підсистеми, наприклад, інформаційно-довідкова 
підсистема може як надавати вихідні дані, так і 
зберігати результати розрахунків розв’язання ІРЗ 
та моделей за допомогою інформаційно-
розрахункової підсистеми. 
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Для визначення раціонального складу АСУВ за 
функціонально-об’єктним методом необхідно або 
розробити детальну інформаційну (математичну) 
модель АСУВ, або покласти в основу системи, що 
створюється, реальну систему. Перший спосіб 
складний і не гарантує позитивного кінцевого 
результату. Його застосовують, якщо не існує 
відповідних аналогів АСУ. За реальний базовий 
прототип для створення АСУВ оперативно-
тактичного рівня (управління ОК – бригада) 
пропонується прийняти навчальну АСУВ. 

Проведений аналіз функцій управління 
військами (силами) показав [5], що 
найпоширенішою функцією ОВУ є обмін 
інформацією, а найбільш відомою інформаційною 
технологією її реалізації є електронна пошта. Тому 
в основу підсистеми обміну інформацією АСУВ 
можна покласти основні технологічні рішення 
електронної пошти, з розширенням її прикладної 
функціональної складової та з урахуванням 
особливостей обміну інформації в середині та між 
ОВУ ЗС. У підсистемі також мають реалізуватися 
вимоги керівних документів щодо організації 
обміну інформацією у ЗС у цілому. Крім того, з 
урахуванням обмежених можливостей військових 
телекомунікаційних мереж у підсистемі має 
використовуватися раціональна дисципліна 
формування черг електронних відправлень на 
основі їх пріоритетності. На думку авторів, такою 
є дисципліна формування черг електронних 
відправлень на основі їх відносної пріоритетності. 
Тобто черга формується на основі заданої 
пріоритетності (терміновості), а чергове 
відправлення здійснюється після завершення 
попереднього. Такa дисципліна реалізована у 
підсистемі інформаційного обміну (ПІО) 
навчальної АСУВ. Випробування підсистеми з 
використанням реальних військових 
телекомунікаційних мереж підтвердили високу її 

ефективність – електронний бойовий документ, 
що включав текстуальну і графічну на електронній 
карті складові, передавався із ОВУ тактичного 
рівня до ОВУ оперативного рівня за 5–7 секунд. 

Запропоновані вище підходи і методи 
визначення складу підсистем АСУВ дали змогу 
зменшити кількість підсистем, які забезпечують 
обмін інформацією. Так, наприклад, у навчальній 
АСУВ, на відміну від абсолютної більшості 
відомих проектів, функції командно-сигнальної 
підсистеми реалізовані у підсистемі 
інформаційного обміну, оскільки вона забезпечує 
обмін інформацією будь-якого формату як у 
середині одного ОВУ, так і між різними ОВУ 
фактично у реальному часі.  

У складі більшості АСУ військового 
призначення є підсистема відеоконферецзв’язку 
(ВКЗ), яка призначена для забезпечення аудіо- та 
відеозв’язком посадових осіб органу управління, 
що дає змогу ставити завдання, проводити 
службові наради у формі відеоконференцій. 
Дослідження показали, що дана підсистема не є 
найкращим вирішенням бойового управління 
військами. Можливості з її застосування 
обмежуються військовими телекомунікаційними 
мережами. Співвідношення між витратами на її 
створення та ефективністю застосування для 
обміну інформацією між ОВУ є нижчими, чим у 
підсистемі інформаційного обміну. Тому ВКЗ 
доцільно використовувати у середині великих 
ОВУ, наприклад, управління оперативних 
командувань (ОК). 

Підсистеми електронного документообігу 
(ПЕДО) органів управління АСУВ ЗС різних 
рівнів повинні мати можливість гарантованого 
обміну електронними документами (ЕД). Типова 
схема передачі вихідних ЕД через підсистему 
електронного документообігу АСУВ показана на 
рис. 3. 
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Рис. 3. Типова схема передачі вихідних електронних документів 
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Документообіг у системі управління військами 
(силами) припускає складні багатокрокові 
алгоритми проходження оперативних (бойових) 
документів під час їх розроблення, погодження та 
затвердження. Тому застосування в ОВУ для 
управління військами неадаптованих підсистем 
аналогічного призначення неможливе. 

Протиріччя між зростаючими обсягами потоків 
геодезичної інформації (ГІ) та можливостями їх 
оброблення і використання, потребують 
розроблення нових програмних та технічних 
засобів з використанням сучасних ГІС-технологій, 
серед яких важливе місце займають 
геоінформаційні системи військового 
призначення, які є невід’ємною складовою 
сучасних АСУВ [2, 3, 8]. 

Геоінформаційна підсистема (ГІПС) АСУВ – 
це система збору, зберігання, аналізу й графічної 
візуалізації просторових даних і пов’язаної з ними 
інформації про об’єкти, розташовані на місцевості, 
в якій поєднується робота з просторовими і 
тематичними базами даних (БД), що забезпечує 
виконання функцій моделювання, розрахунків і 
створення тематичних карт з метою 
інформаційного забезпечення, прийняття рішень, 
керування, контролю тощо. 

Дослідження показали, що основу ГІПС мають 
становити: програмне забезпечення ArcGis; 
спеціальне прикладне програмне забезпечення, що 
ураховує специфічні потреби ОВУ; база цифрових 
топогеодезичних даних (електронні карти (ЕК), 
цифрові фотоплани, цифрові просторові моделі 
місцевості тощо); технічну основу – 
обчислювальна техніка з достатніми 
можливостями стосовно оброблення і зберігання 
ГІ, пристрої оперативного друку і тиражування 
невеликих за обсягами тиражів документів з 
інформацією про місцевість.  

Структура ГІПС навчальної АСУВ показана на 
рис. 4. 

Традиційно на ГІПС покладають також 
завдання відображення оперативно-тактичної 
обстановки (ОТО) на ЕК. Але наразі жодна із 
відомих ГІПС не задовольняє у повному обсязі 
вимоги щодо відображення і ведення ОТО. Тому в 
АСУВ потрібна додаткова підсистема для 
відображення на ЕК місцевості положення сил та 
засобів сторін, їх стану та дій, підтримки 
унікальності обстановки в органі управління, 
ведення оперативним складом робочих ЕК, 
формування карти операції (бою) тощо.  
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Рис. 4. Структура ГІПС навчальної АСУВ 

... 
 

В навчальній АСУВ функції оброблення 
геодезичних даних та ведення ОТО технологічно 
розділені через геоінформаційну підсистему та 
підсистему ведення і відображення положення, 
стану та дій військ (ПСД), що дало змогу 
використовувати більш ефективні технології 
оброблення інформації, а головне, задовольнити 
потреби ОВУ в автоматизації функцій управління. 

Підсистема забезпечує таке: формування 
бібліотек умовних знаків; нанесення ОТО на 
електронну карту місцевості; ведення робочої 
карти офіцера; ведення карти операції (бою); 
передачу і отримання ОТО тощо. Як показує 
досвід проведення навчань зі слухачами 
університету, підсистема виявилася також 
надзвичайно корисною для колективного 

вироблення замислу операції (бою), організації 
взаємодії та проведення брифінгів з 
демонстрацією ОТО на електронній карті 
місцевості. 

Інформаційно-аналітична складова (ІАС) – 
найбільш різноманітна сфера діяльності ОВУ. За 
обсягом трудовитрат ІАС становить близько 80% 
усіх заходів із оперативного планування [9]. Для 
оброблення різноманітної управлінської 
інформації та  проведення різних оперативно-
тактичних розрахунків у навчальній АСУВ 
розроблена інформаційно-розрахункова 
підсистема (ІРП), яка забезпечує інформаційно-
аналітичну діяльність ОВУ. Структура підсистеми 
показана на рис. 5. 
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Рис. 5. Структура інформаційно-розрахункової підсистеми АСУВ 

 

Переважну більшість управлінських функцій 
посадових осіб ОВУ необхідно виконувати з 
підтримкою відповідних ІРЗ, ІЗ та моделей. 
Інформаційно-розрахункова підсистема може 
включати велику їх кількість (від декількох 
десятків до декількох сотень) залежно від потреб 
користувачів в обробленні інформації та 
проведенні оперативно-тактичних розрахунків. 
При цьому функції, що автоматизуються, мають 
розглядатися з точки зору потреб кінцевих 
користувачів, а не зручності програмної реалізації. 
Але, з іншого боку, необхідно забезпечити 
мінімальну надлишковість задач та моделей, 
особливо таких, які одноразово використовують 
посадові особи на різних часових зрізах процесу 
підготовки та ведення операції [9]. 

Окремі ІРЗ (ІЗ) та моделі АСУВ можуть 
оперувати різними масивами вихідної та 
результуючої інформації, різними ступенями її 
деталізації, але за використовуваними методами та 
алгоритмами розв’язання, та їх все ж треба 
поєднувати у функціональні комплекси, коли 
результати розв’язання однієї задачі є вхідними 
даними для декількох інших. 

Аналіз результатів виконання ДКР зі створення 
АСУВ показує, що наразі не існує єдиної 
методології визначення раціонального переліку й 
комплексів ІРЗ (ІЗ) та моделей, здатних 
моделювати та аналізувати різні види знань, що 
надходять з різнорідних джерел для вирішення 
складних слабкоструктурованих і 
неструктурованих завдань управління військами 
(силами) [9].  

Разом з тим аналіз характеру предметної галузі 
управління військами (силами) дає змогу 
сформулювати особливості визначення 
раціонального переліку ІРЗ (ІЗ) і моделей та 

формування їх комплексів для АСУВ: 
розподілений характер розв’язання задач, 
адаптивність представлення знань та пошуку 
рішень, велика різноманітність методів та 
алгоритмів оброблення інформації, використання 
сучасних інформаційних технологій, ієрархічність 
структури бази даних і бази знань, відкритість 
модульної структури тощо. 

Завдяки застосуванню об’єктно-
функціонального методу розподілу функцій 
інформаційно-розрахункові (інформаційні) моделі 
та задачі використовують базові можливості усіх 
складових підсистем АСУВ, що виключає 
непотрібне дублювання СПЗ та забезпечує 
розширений інтерфейс користувачам АРМ 
(рис. 6). 

Об’єктно-функціональний підхід до 
формування переліку ІРЗ (ІЗ) та моделей дає 
змогу, з одного боку, визначити раціональний 
склад ІРП як функціональної складової частини 
АСУВ, а з іншого боку, – раціональну сукупність 
самостійних формальних ІРЗ, моделей, 
програмних комплексів, що реалізують в 
інтерактивному режимі функції інформаційно-
аналітичного забезпечення командувача та решти 
посадових осіб під час підготовки та прийняття 
формалізованих і неформалізованих управлінських 
рішень на їх АРМ. 

При такому підході до визначення переліку ІРЗ 
(моделей) забезпечується повне охоплення 
функцій і завдань, які вирішують посадові особи 
ОВУ у будь-яких умовах його функціонування. 
Крім цього забезпечується певний рівень 
структуризації складу комплексів ІРЗ та моделей і 
відсутність надлишковості у зв’язку з їх чіткою 
прив’язкою до функцій управління. 
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Рис. 6. Базова структура інформаційно-розрахункової задачі 

 

Дослідження показали, що для формування 
необхідного інформаційного ресурсу АСУВ має 
бути створена інформаційно-довідкова підсистема 
(ІДП), яка забезпечує необхідну довідкову 
інформацію для службових осіб та постійні вхідні 
дані для розв’язання ІРЗ та моделей. Підсистема 
має забезпечувати: створення і ведення 
електронних довідників за обраною тематикою; 
пошук і надання користувачам необхідної 
довідкової інформації; надання довідкових даних 
для проведення оперативно-тактичних 

розрахунків; ефективний пошук і зручне подання 
інформації.  

Інформація про інформаційні об’єкти, 
наприклад, про ОВТ, може надаватись у 
формалізованому і неформалізованому вигляді, як 
показано на рис. 7. Архітектура ІДП може бути 
фасетно-ієрархічною і будується за схемою: 
тематичний довідник – спеціалізований довідник – 
клас – об’єкт – атрибут – значення атрибута – 
посилання. 

 
Рис. 7. Архітектура інформаційно-довідкової підсистеми 

1. Тематичні довідники 
  Озброєння і 

військова техніка 

2. Спеціалізовані довідники (Види)
  

Авіаносці 

3. Класи (Типи) 
   Авіаносці типу 

“Німіц“ 

4. Об’єкти (Зразки) 
   “Джордж Буш“ CVN-77 

Атрибути (Характеристики) 
1. Авіаційна група 43-7/А-13
... ...  
n Загальний опис  

Інформаційно-довідкова 
система 

Тематика 1 Тематика 2 Тематика N

Вид

Тип

Зразок 

Характеристика 

Фасетно-
ієрархічний 

метод  
класифікації 

Посилання на інший об’єкт (F/A-18) 

Додатки: 
текстового, відео-, аудіо- та 

графічних форматів 

Сервер застосувань 

ІРЗ (ІЗ) Варіанти 
вихідних 
даних

Затверджений 
варіант 

розрахунків 

Варіанти 
результатів Розрахункові 

модулі 

Модуль роботи 
з електронною 

картою 

База даних інтерфейсів 

Електронний документ 

Змістовна частина 

Формалізовані 
результуючі дані 

    
ІДП ПСД ЕДО ПС 
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Всі інформаційні об’єкти стосовно управління 
військами (силами), які можуть бути описані 
даною ієрархією, можуть бути також представлені 
в ІДП. Кожен довідник з інформацією є 
унікальним, створюється під потреби певного 
ОВУ, але може тиражуватись також в інші органи 
управління. 

Тематичні довідники об’єднані у фасети, а інші 
її елементи є ієрархією спеціалізованих 
довідників, класів, об’єктів і атрибутів, значень, 
посилань. 

Однією з основних умов ефективного 
функціонування АСУВ є наявність підсистеми, що 
забезпечує організацію спільної автоматизованої 
роботи підрозділів (центрів, груп) органів 
управління, встановлення раціональних зв’язків 
між джерелами і приймачами інформації та шляхів 
її циркуляції.  

Підсистема організації роботи штабу має 
забезпечувати планування роботи органу 
управління, ставити завдання оперативному 
складу та контролювати їх виконання, проводити 
організаційні розрахунки, в тому числі і 
розрахунок часу, графіки роботи та календарні 
плани тощо. 

Надзвичайно важливою функцією ОВУ, яку 
належить автоматизувати, є висвітлення поточної 
ОТО. Основним призначенням підсистеми 
висвітлення обстановки є збір, оброблення, 
збереження та надання інформації про противника, 
свої війська та фізико-географічні умови в районі 
операції (бойових дій).  

Складність створення такої підсистеми полягає 
не тільки і не стільки у великій кількості джерел, 
обсягу та різноманітності інформації, але 
насамперед, у великій різноманітності методів і 
способів її оброблення і формального 
відображення. Їх реалізація у рамках однієї 
підсистеми є складним науково-технічним 
завданням. Зарубіжний досвід створення таких 
систем свідчить про необхідність її декомпозиції. 
Наприклад, створення окремих підсистем збору, 
оброблення, збереження і обміну інформації 
окремо про противника, свої війська, район 
бойових дій тощо. 

Управління функціонуванням АСУВ – це 
виконання важливих функцій контролю, 
планування, виділення, впровадження, 
координування та моніторингу ресурсів власне 
самої системи. Відповідно до змісту управління 
функціонуванням АСУВ підсистема управління 
функціонуванням (ПУФ) призначена для 

забезпечення організаційного та програмно-
технічного управління роботою функціональних 
підсистем для їх комплексного, сумісного, 
стійкого та безперервного функціонування згідно з 
визначеним регламентом, підтримки єдиного часу, 
моніторингу, контролю за функціонуванням і 
управлінням комплексу засобів автоматизації 
(КЗА), балансування обчислювального 
навантаження тощо.  

Комплексні системи захисту інформації КЗА 
об’єктів автоматизації АСУВ створюють з 
урахуванням забезпечення режиму секретності під 
час проектування, розроблення, виготовлення, 
випробування, сертифікації, експлуатації, ремонту, 
списання та ліквідації системи.  

Незважаючи на функціональну єдність ОВУ, 
структури АСУВ різних рівнів та різних об’єктів 
автоматизації не однакові. Будучи прив’язаними 
до існуючих структур органів управління, що 
базуються на ручному обробленні інформації, для 
низки випадків структури АСУВ об’єднують 
функціональні підсистеми і підсистеми 
забезпечення під однією ознакою і розглядаються 
як однорідні. У результаті створюється положення, 
при якому одну й ту ж вихідну інформацію, що 
характеризує ті чи інші процеси управління, 
збирають різні служби для подальшого 
оброблення. При цьому одні розв’язувані 
системою завдання дублюються в різних 
підсистемах, а інші – узагалі не є предметом 
розгляду. Неоднорідність підсистем АСУВ 
передбачає певне раціональне дублювання деяких 
типів завдань. Тому доцільно групувати їх за 
однорідними ознаками, при цьому не тільки не 
повторюються елементи одних підсистем в інших, 
але і залишається широкий маневр формування 
комплексів завдань автоматизованого управління, 
не міняючи самої структури і методики їх 
розв’язання та взаємозв’язок між підсистемами за 
рахунок вхідної і результуючої інформації. 

На нашу думку, склад КЗА ОВУ оперативного і 
тактичного рівнів має бути типовим і включати 
такі підсистеми навчальної АСУВ (рис. 8): 
інформаційного обміну; відеоконференцзв’язку; 
електронного документообігу; організації роботи 
штабу; інформаційно-довідкову; геоінформаційну; 
ведення і відображення положення, стану та дій 
військ; інформаційно-розрахункову; висвітлення 
обстановки; управління функціонуванням; 
комплексну систему захисту інформації від 
несанкціонованого доступу. 
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Рис. 8. Орієнтовний склад підсистем АСУВ оперативного і тактичного рівнів 

 

Наведений склад підсистем не є вичерпаним, 
але надає достатню базову основу для 
автоматизованого управління військами (силами). 
Можна з високою ймовірністю припустити, що з 
використанням навчальної АСУВ більшість 
функцій управління військами (силами) 
оперативно-тактичного рівня будуть вирішуватися 
автоматизовано. А оскільки система з точки зору 
технології створення є відкритою, то у разі 
потреби є можливість розширення 
функціональних можливостей як через створення 
нових складових підсистем, так і розширення 
складу ІРЗ і моделей.  
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Комплекси засобів автоматизації ОВУ повинні 
містити підсистеми АСУВ, які автоматизують 
діяльність ОВУ в загальній системі управління 
військами (силами). КЗА повинні розгортатися та 
функціонувати за призначенням на усіх пунктах 
управління (ПУ) ЗС до окремої частини 
(підрозділу) включно. 

Комплекси засобів автоматизації ОВУ мають 
бути типовими за своїм складом, базовими за 
виконанням загальних функцій і спеціалізованими 
щодо реалізації специфічних функцій управління 
та включати комплекс підсистем, що можуть 
функціонувати як автономно, так і забезпечувати 
сумісне (інтероперабельне) функціонування на 
основі кооперування в потрібний проміжок часу 
для вирішення поточних завдань автоматизованого 
управління військами (силами).  

Елементи КЗА на ПУ ОВУ можуть бути 
розподілені по-різному, але головною умовою їх 
функціонування є об’єднання в локальну 
обчислювальну мережу [1, 6]. 

Різні КЗА мають ураховувати специфіку 
функцій, які виконують посадові особи ОВУ. Для 
цього створюють спеціалізовані АРМ посадових 
осіб, які налаштовуються на конкретного 
користувача (персональні АРМ). 

Досвід проведення КШН з використанням 
навчальної АСУВ свідчить про доцільність 
спеціалізації АРМ відповідно до потреб 
конкретних посадових осіб та структурних 
підрозділів ОВУ, але без фізичного закріплення до 
певної робочої станції. Автоматизоване робоче 
місце посадової особи має формуватися 
автоматично на комп’ютері після її реєстрації в 
АСУВ. 
Висновки й перспективи подальших 

досліджень 
Загальна мінімальна кількість фізичних АРМ 

для кожного структурного підрозділу (кожного 
КЗА) ОВУ залежить від його ієрархічного рівня в 
системі управління, обсягу і специфіки завдань, 
які виконують посадові особи, і має становити до 
50–60 % від кількості оперативного складу. Більш 
конкретно їх кількість визначається на етапі 
розроблення робочо-конструкторської 
документації на створення АСУВ та може 
уточнюватися в процесі дослідної експлуатації 
конкретного КЗА ОВУ.  

Аналіз стану робіт зі створення АСУВ різного 
рівня і функціонального призначення для потреб 
ЗС [2-4] викриває ряд загальних науково-
технічних проблем і недоліків, а саме: 

недотримання методології (послідовності і 
принципів) створення АСУВ, у тому числі щодо 
визначення раціональної структури; 

застарілість державних та галузевих стандартів 
щодо створення АСУ та відсутність конкретних 
рекомендацій стосовно створення АСУВ; 

відсутність ґрунтовних вихідних даних для 
створення АСУВ як результат непроведення НДР 
за відповідною тематикою, та неефективний 
науковий супровід ДКР. 

Використання об’єктно-функціонального 
методу як частини системної методології 
створення АСУВ дає змогу виділити основні 
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складові системи з більшою деталізацією та 
можливістю практичної реалізації – включно до 
визначення раціонального складу, розподілу 
функцій, які автоматизуються, між окремими 
підсистемами, окремими програмними 
застосуваннями та ІРЗ і моделями. Застосування 
методу на передпроектних і проектних стадіях 
створення АСУВ може суттєво зменшити кількість 
ітерацій та обсяг як проектних робіт, так і 
розроблення спеціального програмного 
забезпечення. 

Можливі шляхи вирішення науково-технічних 
проблем створення АСУВ для ЗС: 

розроблення і розвиток методології та 
державних і галузевих стандартів створення 
АСУВ; 

подальше розроблення теорії управління 
військами (силами) як основи вихідних даних для 
створення АСУВ; 

використання об’єктно-функціонального методу 
визначення структури дослідного зразка АСУВ на 
передпроектних і проектних стадіях його 
створення; 

прийняття навчальної АСУВ за базову для 
створення АСУВ оперативно-тактичного рівня для 
ЗСУ. 
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Во время создания  автоматизированных систем управления войсками (силами) (АСУВ) для 
вооруженных сил возникает ряд проблем. В статье проведен анализ этих проблем и на основе 
собственного опыта по созданию учебной АСУВ авторами предложены практические рекомендации по 
их преодолению. Определены основные принципы создания АСУВ: системности, развития 
(открытости), совмещенности, стандартизации (унификации), эффективности, первого руководителя, 
новых задач. Предложено функциональную структуру АСУВ определять на основании единства 
оперативно-стратегических, системотехнических и организационных аспектов процесса управления 
войсками (силами). Показано, что в основу формирования состава функциональных подсистем и 
информационно-расчетных задач (моделей) учебной АСУВ был положен объектно-функциональный 
метод. Наличие геоинформационной подсистемы есть необходимым условием существования 
современной АСУВ. Также показано, что, невзирая на  функциональное единство органов военного 
управления, структуры АСУВ разных уровней и разных объектов автоматизации не идентичны между 
собой. 

Ключевые слова: автоматизированные системы управления войсками; объектно-
функциональный метод; структура автоматизированных систем управления войсками. 
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The article analyses the problems concerning establishment of automatic command and control systems 
for armed forces as well as suggests practical recommendations how to overcome them.  

A set of problems arises during the establishment of automatic troops (forces) command and control 
systems of the Armed Forces. The analysis of these problems has been carried out on the basis of personal 
experience of training automatic troops (forces) command and control system establishment. In the article the 
authors proposed the practical recommendations to eliminate these problems. The main principles of automatic 
troops (forces) command and control system establishment are the following: consistency, development 
(openness), interoperability, standardization (unification), effectiveness, the first leader, new tasks. The 
functioning structure of automatic troops (forces) command and control system has been proposed to be defined 
on the basis of unity of operational and strategic, system and technical and organizational aspects of troops 
(forces) command and control. The objective and functional method was presented as a basis for a composition 
of functional subsystems and informational and calculation tasks (models) of training automatic troops (forces) 
command and control system. Geoinformation subsystem is a necessary condition for a modern automatic troops 
(forces) command and control system. It is shown that despite the functional unity of the military command and 
control bodies, automatic troops (forces) command and control system structures of various levels and objects of 
automatization are not identical. 

Keywords: automatic command and control systems; object and functional method; automatic command 
and control system structure. 
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