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Воєнно-технічна політика

ВСТУП
На даний час актуальним завданням є підвищення
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рівня національної безпеки України шляхом забезпечення високої ефективності функціонування та взаємоО. О. ГОЛОВІН,
дії складових сектору безпеки і оборони. Разом з тим,
кандидат технічних наук, старший науковий
до актуальних небезпек і загроз національній безпеці
співробітник
України в сучасних умовах належать несформованість
https://orcid.org/0000-0003-4662-4559
сектору безпеки і оборони України, як цілісного функці(Центральний науково-дослідний інститут
онального об’єднання, керованого з єдиного центру [1].
озброєння та військової техніки Збройних Сил
Один із напрямків вирішення зазначеного завдання
України, м. Київ)
лежить у площині реалізації високоефективної інформаційної взаємодії зазначених складових (суб’єктів), що
необхідна для формування відповідних управлінських
рішень.
Складність реалізації такого завдання слід розглядати у контексті представлення національної безпеки, як
трансдисциплинарної сфері знань, якій притаманна висока ступінь комплексності та багатогранності.
Так, розроблення базових пріоритетів і основних напрямів стратегії національної безпеки України має базуУ статті показано важливість і актуальність проблеми між- ватися на всебічному аналізі стану і рівня національної
відомчої інформаційної взаємодії в сфері планування, розробки, ви- безпеки та реалізації низки пріоритетних, ключових накористання та контролю за переміщенням технологій військового
прямів у забезпеченні національних інтересів, до яких
призначення для забезпечення воєнної безпеки держави. Дається визначення поняттю системи управління технологіями військового слід віднести, зокрема [2]:
призначення. Інтеграція різних інформаційних ресурсів в зазначену
централізоване управління сектором безпеки і обосистему здійснюється на основі процедур трансдисциплінарних
рони
у мирний час, у кризових ситуаціях, що загрожуонтологій. Запропонований підхід до побудови інформаційно-анають національній безпеці та в особливий період, здійлітичної системи забезпечує вирішення когнітивних метазадач:
“структуризація”, “аналіз”, “синтез”, “раціональний вибір” при обробці снення міжвідомчої координації і взаємодії;
текстових документів, баз даних та знань.
удосконалення державної системи стратегічного
Ключові слова: системи управління технологіями військового
призначення, інформаційно-аналітична система, знання-орієнтова- планування, створення єдиної системи моніторингу,
ний підхід, трансдисциплінарність, онтологія, предметна область, аналізу, прогнозування та прийняття рішень у сфері натаксономія.
ціональної безпеки і оборони;
підвищення здатності органів державної влади, війВ статье показано важность и актуальность проблемы межведомственного информационного взаимодействия в сфере планироськового управління та органів місцевого самоврядувания, разработки, использования и контроля за перемещением техвання, сил оборони, системи цивільного захисту, обонологий военного назначения для обеспечения военной безопасности
государства. Дается определение понятию системы управления ронно-промислового комплексу до функціонування в
технологиями военного назначения.
умовах кризових ситуацій, що загрожують національній
Приоритетным направлением развития систем информационбезпеці, та особливого періоду.
но-аналитического обеспечения считается включение в их состав
Реалізація зазначених напрямів має підвисити рівень
подсистем лингвистического, информационного и программного обеспечения, что позволяет решать задачи анализа и синтеза знаний, а
воєнної безпеки держави, як складової національної безтакже управления ими в процессе роботы пользователя с системой.
пеки та створити цілісний механізм прийняття рішень
Интеграция разных информационных ресурсов в указанную сису військовій, воєнно-політичній, воєнно-технологічній,
тему осуществляется на основе процедур трансдисциплинарных
онтологий. Такой подход обеспечивает контекстно-семантический
воєнно-інформаційній, воєнно-економічній та інших
анализ текстовых документов, создание онтологии задачи выбора
и генерацию таксономий, упорядочивание концептов онтологий и сферах воєнної безпеки.
Крім цього, реалізація зазначених завдань буде спритрансдисциплинарную интеграцию контекстов на их основе.
Предложено обобщенную структурную схему формирования яти досягненню головної мети воєнно-технічної політиинформационно-аналитической системы поддержки принятия
решений в сфере управления технологиями военного назначения. В ки (ВТП) України – оснащенню Збройних Сил і інших
сетецентрической среде предложенной системы обеспечивается до- формувань озброєнням та військовою технікою (ОВТ)
кументо-ориентированное взаимодействие та учет специфики де- для виконання покладених на них функцій за признаятельности всех субъектов системы. Кроме этого, обеспечивается
решение когнитивных метазадач: “структуризация”, “анализ”, “син- ченням.
Очевидно, що вирішення завдань забезпечення оботез”, “рациональный выбор” при обработке текстовых документов,
баз данных и знаний.
роноздатності країни на необхідному рівні передбачає
Использование такой информационно-аналитической системы
створення ОВТ нового покоління та модернізацію існув процессе принятия решений в системе управления технолоючих систем (комплексів, зразків), що можливо здійснигиями военного назначения будет способствовать повышению
эффективности функционирования указанной системы та исполь- ти лише за умови активного впровадження у військовозования инновационного потенциала в интересах Сектора безопасности и обороны Украины, а соответственно и повышению уровня технічну сферу і процес створення та виробництва ОВТ
передових наукових знань, а також сучасних та передовоенной безопасности государства.
Ключевые слова: системы управления технологиями военнових технологій.
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го назначения, информационно-аналитическая система, знаниеориентированный подход, трансдисциплинарность, онтология,
предметная область, таксономия.
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Володіння передовими технологіями, як показує світовий досвід, є важливим фактором забезпечення воєнної безпеки, а також фактором розвитку національної
економіки. Перевага країни у технологічній сфері забезпечує їй пріоритетні позиції на світових ринках і одночасно збільшує її оборонний потенціал, який дозволяє
компенсувати якістю високих технологій необхідні
кількісні скорочення чисельності збройних сил та номенклатури ОВТ.
Разом з тим, на даний час існують проблеми інформаційно-аналітичного характеру, що впливають на
ефективність функціонування системи планування, розробки, використання та контролю за переміщенням технологій, що можуть вплинути на рівень воєнної безпеки
держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомі
дослідження [3, 4], що спрямовані на удосконалення механізмів розробки критичних технологій та державного
експортного контролю за передачами товарів військового призначення. Однак роботи, присвячені питанню
підвищення ефективності інформаційно-аналітичного
забезпечення функціонування єдиної системи планування, розробки, використання та контролю за переміщенням технологій військового призначення не проводилися.
Мета статті полягає у дослідженні питання підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення процесів розвитку технологій, що впливають
на стан воєнної безпеки держави та контролю за їх переміщенням шляхом застосування принципів трансдисциплінарних онтологій.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Науковою та науково-технічною базою України в
галузі оборонних досліджень та технологій є науководослідні установи Національної академії наук (НАН)
України, конструкторські бюро Державного концерну
“Укроборонпром” та Державного космічного агентства,
а також профільні установи недержавної форми власності.

Воєнно-технічна політика
Важливу роль у розробці зразків озброєння відіграє
етап фундаментальних та пошукових (прогнозних) досліджень, що проводяться з метою отримання нових
знань для вирішення технологічних проблем забезпечення у майбутньому національної безпеки держави у
воєнній сфері.
Зазначене обумовлює розробку низки документів
різного профілю широким колом установ та відомств в
рамках процесу планування проведення фундаментальних та пошукових (прогнозних) досліджень, загальний
вигляд якого наведено на рис. 1.
Шляхами реалізації зазначеного алгоритму може
бути проведення наукових досліджень в рамках:
етапу фундаментальних, пошукових (прогнозних)
досліджень, що спрямовані на створення наукових
основ і визначення можливостей їхнього застосування
у військовій сфері та етапу прикладних науково-дослідних робіт, що спрямовані на визначення обрисів технологій та практичних шляхів її створення з прив’язкою
до циклу розробки зразка ОВТ;
реалізації окремих науково-технічних програм Національної академії наук України та Міністерства освіти і
науки України.
Так, відповідно до Цільової науково-технічної програми НАН України “Дослідження і розробки з проблем
підвищення обороноздатності і безпеки держави» виконується низка науково-технічних проектів, які плануються до впровадження в перспективні зразки ОВТ.
Крім цього, при обґрунтуванні перспективних напрямів розвитку ОВТ на основі потреб Збройних Сил
України у відповідному озброєнні визначається перелік
пріоритетних технологічних напрямів, що вважається
вкрай важливим (критичними) для створення високотехнологічного озброєння [4].
До зазначеного переліку входять напрями наукових
досліджень, у яких Україна має досягнення світового
рівня та які, працюючи на перспективу, дадуть змогу
створювати принципово нові зразки ОВТ, ТТХ яких будуть відповідати кращим світовим аналогам.


ɇɚɭɤɨɜɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣɜɢɛɿɪɿɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣɧɚɭɤɢɿɬɟɯɧɿɤɢɡ

 ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹɦɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɩɨɪɨɡɜɢɬɤɭɡɚɫɨɛɿɜɡɛɪɨɣɧɨʀɛɨɪɨɬɶɛɢ



ɇɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɞɚɧɢɯɞɥɹɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɬɚɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɢɯɿɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ

ɿɫɧɭɸɱɢɯɫɢɫɬɟɦɨɡɛɪɨɽɧɧɹɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀɬɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢ


ɉɨɲɭɤɬɚɪɨɡɪɨɛɤɚɧɨɜɢɯɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɬɟɯɧɿɱɧɢɯɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɪɿɲɟɧɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɹɤɢɯɭ

ɫɬɜɨɪɟɧɧɿɧɨɜɨɝɨɿɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɿɫɧɭɸɱɨɝɨɨɡɛɪɨɽɧɧɹɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀɬɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɫɩɪɢɹɬɢɦɟ

ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸʀɯɧɶɨʀɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɛɨɣɨɜɨʀɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɬɚɡɦɟɧɲɟɧɧɸɜɚɪɬɨɫɬɿ



ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɨɜɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɡɧɚɧɶɬɟɯɧɿɱɧɢɯɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɪɿɲɟɧɶɭɩɪɨɰɟɫɿɪɨɡɜɢɬɤɭɨɡɛɪɨɽɧɧɹ

ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀɬɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɩɪɢɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɦɭɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭɪɢɡɢɤɭ


Ɋɢɫɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɬɚɩɨɲɭɤɨɜɢɯ
ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА • 2(22)/2019

17

ISSN 2663-5550 (online)

Military technical policy


Ʉɪɢɬɢɱɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɭɫɮɟɪɿɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɨɡɛɪɨɽɧɧɹɬɚɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀɬɟɯɧɿɤɢ


Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀɫɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɭɪɚɠɟɧɧɹɬɚɡɚɯɢɫɬɭɜɿɞɧɢɯ
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɨɦɿɬɧɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɨɥɹɯ;
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɚɬɪɨɧɿɜ ɡ ɤɭɥɹɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɝɨ ɛɪɨɧɟɩɪɨɛɢɬɬɹ ɞɥɹ ɫɬɪɿɥɟɰɶɤɨʀ ɡɛɪɨʀ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɪɨɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ;
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɥɟɝɤɨɛɪɨɧɶɨɜɚɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ;
ɡɚɯɢɫɬɭ ɛɨɣɨɜɢɯ ɛɪɨɧɶɨɜɚɧɢɯ ɦɚɲɢɧ ɬɚ ɨɫɨɛɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɿɞ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢɩɿɯɨɬɧɢɦɢ ɦɿɧɚɦɢ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɿɬɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɨɜɨɝɨ ɬɚ
ɦɿɥɿɦɟɬɪɨɜɨɝɨ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɿɬɧɨʀ ɡɛɪɨʀ;
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɪɨɯɿɜ, ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɩɿɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ;
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɜɢɝɭɧɿɜ ɞɥɹ ɜɚɠɤɨʀ ɛɪɨɧɶɨɜɚɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ;
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɮɨɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ (ɨɫɨɛɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɬɟɯɧɿɤɚ) ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ “ɫɜɿɣ-ɱɭɠɢɣ”;
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɜɚɞɨɡɚɯɢɳɟɧɢɯ ɬɚ ɲɢɮɪɨɜɚɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ ɛɟɡɩɿɥɨɬɧɢɯ ɚɜɿɚɰɿɣɧɢɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ;
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ ɲɢɮɪɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡ ɪɚɞɿɨɡɚɫɨɛɚɦɢ
ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;
ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɛɟɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ʀɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯ ɧɚɬɭɪɧɢɯ
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ;

Ɉɩɬɢɱɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-ɨɩɬɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱɿɜ ɚɛɨ ɦɚɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɿɧɲɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ
ɜɢɞɢɦɨɦɭ ɬɚ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɨɦɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɚɯ ɞɨ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɧɿɱɧɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ


ɏɿɦɿɱɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ ɤɚɭɱɭɤɿɜ ɬɚ ɜɢɫɨɤɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɪɚɤɟɬɧɢɯ ɩɚɥɢɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɜɟɪɞɢɯ
ɪɚɤɟɬɧɢɯ ɩɚɥɢɜ


Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀɦɚɬɟɪɿɚɥɨɡɧɚɜɫɬɜɚ
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ (ɪɟɦɨɧɬɭ) ɜɢɪɨɛɿɜ ɚɜɿɚɰɿɣɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɢɯ, ɳɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢɦɢ ɞɥɹ
ɪɟɦɨɧɬɭ;
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɜɭɡɥɿɜ, ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ (ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ) ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɚɜɿɚɰɿɣɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ
ɳɨɞɨ ɜɩɥɢɜɭ ɤɨɪɨɡɿɣɧɢɯ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɬɚɪɿɧɧɹ;
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ ɚɜɿɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ
ɧɚɩɪɭɠɟɧɨ-ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɬɚ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɿɜ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɩɥɢɜɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ;
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɚɜɿɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɨ ɧɚ ɟɬɚɩɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;
ɧɟɪɭɣɧɿɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɚɜɿɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ;
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɥɢɲɤɭ ɪɟɫɭɪɫɭ ɫɢɥɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ
ɤɨɪɨɡɿɣɧɢɯ ɭɪɚɠɟɧɶ ɬɚ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ;
ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɧɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀɟɥɟɦɟɧɬɧɨʀɛɚɡɢɪɚɞɿɨɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɢ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɩɿɜɩɪɨɜɿɞɧɢɤɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɦɿɤɪɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɯɟɦ;
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɜɟɪɞɨɬɿɥɶɧɢɯ ɧɚɞɜɢɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɬɪɨɩɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ;
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɧɫɨɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɿɧɚɜɿɝɚɰɿʀ
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɚɜɿɝɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɛɚɡɿ ɿɧɟɪɰɿɣɧɢɯ ɞɚɬɱɢɤɿɜ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɚɞ ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɜɢɦ ɧɚɜɿɝɚɰɿɣɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀɬɚɤɬɢɱɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɥɸɞɢɧɢ ɜɿɞ ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɬɨɬɧɢɯ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿɜ;
ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɜɿɞ ɧɟɥɟɬɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɡɛɪɨʀ
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Таким чином, перелік критичних технологій входить
до системи вихідних даних, що використовуються при
обґрунтуванні ВТП та при формуванні (коригуванні)
державних цільових програм, галузевих та інших програм наукової та науково-технічної діяльності.
На підтвердження зазначеного, Розпорядженням Кабінету міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 600р “Деякі питання розвитку критичних технологій у
сфері виробництва озброєння та військової техніки”
[5] затверджено перелік критичних технологій у сфері
виробництва ОВТ та план заходів щодо забезпечення

Воєнно-технічна політика
державної підтримки розвитку критичних технологій у
цій галузі, а також поставлено завдання міністерствам,
іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям забезпечити реалізацію затвердженого цим розпорядженням плану заходів за рахунок коштів, передбачених у
державному бюджеті на відповідні цілі.
Структуру діючого переліку критичних технологій у
сфері виробництва ОВТ, що використовується при організації планування заходів з розвитку ОВТ, показано а
рис. 2, а послідовність розробки документів з розвитку



ɋɬɪɭɤɬɭɪɢɧɚɹɤɿɩɨɤɥɚɞɟɧɨ


ɡɚɜɞɚɧɧɹɡɪɨɡɜɢɬɤɭɤɪɢɬɢɱɧɢɯ
ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɪɨɡɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɪɨɡɜɢɬɤɭɤɪɢɬɢɱɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɫɮɟɪɿɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɫɮɟɪɿɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɈȼɌ

ɈȼɌ


ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɨɧɨɜɥɟɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɤɪɢɬɢɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ

ɆɈɇɆɿɧɨɛɨɪɨɧɢȾɄȺȾɄ
ɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɧɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɹɤɿɫɬɜɨɪɸɸɬɶɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ

³ɍɤɪɨɛɨɪɨɧɩɪɨɦ´ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ
ɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɜɢɫɨɤɨɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ

ɚɤɚɞɟɦɿɹɧɚɭɤ
ɡɚɡɝɨɞɨɸ ɋɩɿɥɶɧɢɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɦɚɸɬɶɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɞɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ

ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɢɣɨɪɝɚɧɫɬɨɪɨɧɢ
ɭɫɮɟɪɿɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɈȼɌɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜɧɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɿɜɧɿ

ɹɤɢɯɫɩɪɢɹɽɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɸɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɡɚɡɝɨɞɨɸ 

ɩɪɨɛɥɟɦɬɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭɈȼɌ




ɓɨɪɿɱɧɿɩɥɚɧɢɧɚɭɤɨɜɨʀɬɚɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɆɈɇɆɿɧɨɛɨɪɨɧɢȾɄȺȾɟɪɠɚɜɧɢɣ

ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɪɨɡɪɨɛɨɤɡɚɧɚɩɪɹɦɨɦ
ɤɨɧɰɟɪɧ³ɍɤɪɨɛɨɪɨɧɩɪɨɦ´

ɪɨɡɜɢɬɤɭɤɪɢɬɢɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɫɮɟɪɿɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɈȼɌɡ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɚɤɚɞɟɦɿɹɧɚɭɤ
ɦɟɬɨɸɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɤɪɢɬɢɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɡɚ

ɡɚɡɝɨɞɨɸ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɪɨɡɪɨɛɨɤ




Ɂɚɦɨɜɥɟɧɧɹɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿ

ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɡɪɨɛɨɤɡɚɧɚɩɪɹɦɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭɤɪɢɬɢɱɧɢɯ

ɆɈɇɆɿɧɨɛɨɪɨɧɢȾɄȺȾɟɪɠɚɜɧɢɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɫɮɟɪɿɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɈȼɌɿʀɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɝɿɞɧɨɡ

ɤɨɧɰɟɪɧ³ɍɤɪɨɛɨɪɨɧɩɪɨɦ´
ɉɨɪɹɞɤɨɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɧɚ

ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɚɤɚɞɟɦɿɹɧɚɭɤ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɡɚɡɝɨɞɨɸ 

ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨ

ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤɡɚɪɚɯɭɧɨɤɤɨɲɬɿɜ

ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭ




Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɨɛɨɪɨɧɧɨɝɨɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɭ

ɱɚɫɬɢɧɿɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɿɩɨɲɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɆɿɧɨɛɨɪɨɧɢɆɿɧɟɤɨɧɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭ

ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɧɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɤɪɢɬɢɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɫɮɟɪɿ

ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɈȼɌ


 ɆɈɇɆɿɧɨɛɨɪɨɧɢ
ɆɿɧɟɤɨɧɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭȾɄȺȾɄ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɳɨɞɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɩɟɪɟɥɿɤɭɤɪɢɬɢɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ

³ɍɤɪɨɛɨɪɨɧɩɪɨɦ´ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ

ɚɤɚɞɟɦɿɹɧɚɭɤ

ɡɚɡɝɨɞɨɸ 

Ɋɢɫ 
 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɉɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɤɪɢɬɢɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɫɮɟɪɿɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɈȼɌ
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критичних технологій у сфері виробництва ОВТ та міністерства, відомства, установи, на які покладено ці завдання – на рис. 3.
Важливість завдання підвищення ефективності розробки нових технологій слід також розглядати у контексті необхідності вирішення питань імпортозаміщення
у наслідок припинення ВТС з Російською Федерацією,
що призвело до розірвання замкнених циклів виробництва низки складних видів військової та спеціальної
техніки, зокрема в космічній та авіабудівній галузях, у
галузі кораблебудування та судноремонту.
Слід зазначити, що останнім часом спостерігається
стала тенденція до зростання кількості нових технологій, розроблених в ініціативному порядку підприємствами недержавної форми власності з метою впровадження в зразки ОВТ.
Відсутність відповідних засобів інформаційно-аналітичного забезпечення (єдиного інформаційного ресурсу), які б дозволяли здійснювати в автоматизованому
режимі збір та аналіз інформації про передові технології
об’єктивно ускладнює проведення науково-технічних
експертиз науково-дослідними установами Міністерства оборони України на предмет їх інноваційності та
оцінки впливу на стан воєнної безпеки держави, а також
прийняття якісних та своєчасних рішень щодо доцільності їх впровадження в перспективні зразки ОВТ.
Особливої актуальності останнім часом також набуло питання підвищення ефективності удосконалення
механізмів державного експортного контролю за міжнародними переміщеннями та використанням фізичними
та юридичними особами технологій, застосування яких
може вплинути на стан національної безпеки України,
зокрема технологій військового призначення.
Згідно відповідних положень щодо державного
контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання [8],
до технологій військового призначення відноситься
спеціальна інформація в будь-якій формі (за винятком
загальнодоступної інформації), що необхідна для розроблення, виробництва або використання виробів військового призначення та надання послуг військового
призначення, яка може надаватися у формі технічних
даних або технічної допомоги:
технічні дані – проекти, плани, креслення, схеми,
діаграми, моделі, формули, специфікації, програмне
забезпечення, посібники та інструкції, розміщені на
папері або інших, у тому числі й електронних, носіях
інформації;
технічна допомога – проведення інструктажів, надання консультацій, здійснення заходів з метою підвищення кваліфікації, навчання, практичного освоєння
методів роботи.
Відомо, що реалізацію державної політики в галузі
державного експортного контролю забезпечують спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань
державного експортного контролю (Державна службу
експортного контролю України), а також міністерства,
інші центральні органи виконавчої влади, уповноважені
20

згідно із законодавством здійснювати заходи в галузі
державного експортного контролю [8].
На практиці, найбільш тісна взаємодія Міністерства оборони України організована з Державною службою експортного контролю України, Службою безпеки
України та органами Прокуратури України, як показано
на рис. 4.
Так, в Міністерстві оборони України відповідними
науково-дослідними установами на підставі нормативно-технічної документації (рішення, тактико-технічне
та технічне завдання на розробку зразка ОВТ, технічні
умови, загальні технічні умови, технологічна документація, стандарти, програми випробувань та забезпечення надійності, а також інша технічна, експлуатаційна та
ремонтна документація) здійснюється науково-технічна
експертиза виробів (технологій).
За результатами зазначеної експертизи робиться висновок щодо:
використання виробів (технологій) у військовій сфері;
походження виробів (технологій) за розробкою або
основним призначенням (встановлення факту спеціальної розробки чи модифікації для військового використання);
відповідності виробів (технологій) найменуванню
та опису позицій ML Списку Постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.03 № 1807.
У разі опрацюванні питань щодо можливості здійснення міжнародних передач товарів військового призначення (зразків ОВТ, технологій, технічних даних),
або проведення переговорів щодо здійснення відповідних передач Міністерство оборони України формує
відповідні пропозиції на підставі результатів аналізу потреби в таких зразках ОВТ на перспективу, наукового
рівня технологій та можливостей їх застосування при
створенні перспективних зразків ОВТ для потреб ЗС
України.
До зазначеної роботи, в окремих випадках можуть
залучатися структурні підрозділи Генерального штабу
ЗС України.
Разом з тим, набутий досвід діяльності структурних підрозділів МО України та Генерального штабу
ЗС України в галузі державного експортного контролю
свідчить про наявність певних проблем при проведенні
ідентифікації виробів.
Перш за все, ці проблеми пов’язані зі складністю
отримання вихідних даних (офіційних документів) для
проведення експертизи щодо визначення сфери використання виробів (технологій).
Крім цього, замовники експертиз у більшості випадків надають обмежений перелік документів стосовно об’єктів експертизи, що ускладнює визначення походження товарів (технологій) та сферу їх подальшого
використання.
Також слід враховувати необхідність дотримання вимог законодавства щодо термінів проведення експертиз.
Так, термін розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі відповідних дозволів або висновків у разі, якщо не потрібне додаткове міжвідомче
узгодження, встановлюється від 15 до 45 днів [8].
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Ɇɿɠɜɿɞɨɦɱɚɤɨɦɿɫɿɹɡ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚɫɥɭɠɛɚ
Ɋɚɞɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ

ɩɨɥɿɬɢɤɢȼɌɋɬɚ
ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸ
ɛɟɡɩɟɤɢɿɨɛɨɪɨɧɢ

ɟɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸ
ɍɤɪɚʀɧɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ




ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ
ɳɨɞɨ
ȼɢɫɧɨɜɨɤ,

ɜɢɪɨɛɿɜ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ), ɞɨɜɿɞɤɢ,
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɫɚɞ,
ɞɨɡɜɿɥ,
ɚɧɨɬɨɜɚɧɢɣ
ɨɩɢɫ
ɳɨɞɨ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ
ɧɚɩɪɹɦɿɜ

ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ,
ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɜɢɪɨɛɿɜ
ɞɨ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ȼɌɋ
ɬɚ

ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɩɪɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɧɨɫɿʀɜ ɫɟɤɪɟɬɧɨʀ
ɟɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɭ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ

ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɬɚ
ɫɬɭɩɟɧɹ
ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ,
ɩɪɨɟɤɬɢ
ɫɟɤɪɟɬɧɨɫɬɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɪɿɲɟɧɶ

ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɿ ȼɌɋ


ɋɭɛ¶ɽɤɬɢɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ

ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȼɌɋ


ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɪɚɡɤɿɜ ɈȼɌ (ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ) ɳɨɞɨ:

ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ʀɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱ;

ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ʀɯ ɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿɣ ɫɮɟɪɿ ɬɚ ʀɯ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ (ɡɚ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɚɛɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ

ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ);

ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɨɩɢɫɭ ɩɨɡɢɰɿʀ ML ɋɩɢɫɤɭ ɉɄɆ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 20.11.03 ʋ1807
 



ɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɨɛɨɪɨɧɢɍɤɪɚʀɧɢɬɚȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɲɬɚɛɁɋɍɤɪɚʀɧɢ



ɁɚɫɬɭɩɧɢɤɆɿɧɿɫɬɪɚɨɛɨɪɨɧɢ
(ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ)




Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɜɿɣɫɶɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɪɨɡɜɢɬɤɭɨɡɛɪɨɽɧɧɹɬɚɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ
ɬɟɯɧɿɤɢɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɛɨɪɨɧɢɍɤɪɚʀɧɢ






ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɣ

Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣɧɚɭɤɨɜɨ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɡɛɪɨɽɧɧɹɬɚɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬɚɜɿɚɰɿʀ

ɬɟɯɧɿɤɢɁɛɪɨɣɧɢɯɋɢɥɍɤɪɚʀɧɢ







ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ
ȼɢɫɧɨɜɨɤ
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɲɬɚɛɭ
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ:
Ɂɛɪɨɣɧɢɯɋɢɥɍɤɪɚʀɧɢ

ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɿɜ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ) ɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿɣ ɫɮɟɪɿ;

ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɿɜ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ) ɡɚ

ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ
ɚɛɨ
ɨɫɧɨɜɧɢɦ

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɩɪɨ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ;
ɩɨɬɪɟɛɭ
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ɜɢɪɨɛɿɜ ɭ Ɂɋ ɍɤɪɚʀɧɢ



ɋɥɭɠɛɚɛɟɡɩɟɤɢɍɤɪɚʀɧɢɨɪɝɚɧɢɉɪɨɤɭɪɚɬɭɪɢɍɤɪɚʀɧɢ


Ɋɢɫ  ɋɯɟɦɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɨɪɨɧɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ȼɌɋ ɬɚ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
 ɤɨɧɬɪɨɥɸ
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Military technical policy
Одним із шляхів підвищення ефективності діяльності МО України у зазначеній сфері є інформаційноаналітична підтримка процесів експертизи на кожному
її етапі шляхом автоматизації обробки нормативно-довідкових, аналітичних та інших даних, що отримуються
від різних джерел з використанням відповідних баз даних та локальної комп’ютернї мережі.
При цьому, слід зазначити, що подібні роботи в
Україні вже ведуться. Так за замовленням Держекспортконтролю України впроваджено єдину автоматизовану
систему регулювання експортно-імпортного контролю
України, що надало змогу [9]:
створити єдиний інформаційний простір у галузі
експортно-імпортного контролю товарів військового
призначення і подвійного використання та спростити
систему „Замовник – дозвіл – контроль” для суб’єктів
здійснення міжнародних передач товарів;
сформувати базу обміну даними з органами державної влади в галузі експортно-імпортного контролю
України;
отримати можливість одержання від суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання звернень і супровідних документів в електронному вигляді засобами
електронної пошти;
передбачити можливість надання електронних версій дозвільних документів суб’єктам здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та
подвійного використання засобами електронної пошти.
Таким чином аналіз функціонування системи управління технологіями військового призначення свідчить
про необхідність підвищення ефективності її функціонування. При цьому, під системою управління технологіями військового призначення будемо розуміти сукупність органів державної влади, підприємств та конструкторських бюро всіх форм власності, Національної
академії наук України, інших установ (організацій),
методів, ресурсів та інформаційних засобів, що забезпечують планування, розробку, використання та контроль
за переміщенням технологій військового призначення.
Виконання завдання щодо підвищення якості та
своєчасності прийняття рішень в системі управління
технологіями військового призначення можливе за рахунок всебічного інформаційно-аналітичного забезпечення процесів їх прийняття, що дозволить реалізувати
функціональні вимоги до управління – стійкість, безперервність, оперативність та доцільність. При цьому, в
основу зазначеного забезпечення мають бути покладені
принципи єдності процесів збору, обробки та аналізу
інформації.
На даний час існує низка проблем інформаційноаналітичного характеру, зокрема:
суб’єкти системи управління технологіями військового призначення оперують власними інформаційними
ресурсами, де одні й ж ті самі об’єкти описані різними
моделями та зберігаються у різного типу базах даних,
мають значну кількість міждисциплінарних відношень,
та створені на основі використання різних інформаційних технологій і стандартів;
22

інформаційні ресурси (результати прикладних та
фундаментальних досліджень у оборонній сфері, технічні завдання, науково-технічна продукція з розвитку
воєнних технологій, технічні дані, довідкові та інформаційно-аналітичні матеріали, публікації, матеріали
міжнародних виставок озброєнь та конференцій та ін.)
є різнорідними, мають великий об’єм, розподілений характер та можуть містити неповні та суперечливі дані;
документи представлені у різних форматах (текстовий, графічний, табличний та ін.) та є слабкоструктурованими;
відсутні технологічні рішення щодо утворення єдиного інформаційного простору, у середовищі якого можуть бути реалізовані процедури інтегрованого управління воєнними технологіями та їх синхронізація.
Рішення щодо конструктивної та ефективної інтеграції інформаційних ресурсів в єдине мережецентричне середовище, потребує вирішення цілого кола проблем, які характеризують процеси взаємодії, до яких
слід віднести [10]:
розподіленість;
гетерогенність, інтероперабільність інформації тільки на синтаксичному і структурному рівнях;
дублювання інформації;
технологічні труднощі обробки інформації, пов’язані
з різноманітністю форматів представлення даних;
наявність конфліктів між інформаційними одиницями на понятійному рівні;
ентропія інформаційних джерел та процесів їх інтегрованого використання.
Однією з фундаментальних причин, що серйозно
ускладнює рішення проблем організації міжвідомчої
інформаційної взаємодії також є складність (багатоступенчатість) процедури підготовки прийняття рішень
та застосування різних формальних критеріїв оцінки їх
якості, відсутність єдиного системного підходу до розуміння і інтерпретації змісту, методів, форм, способів організації взаємодії у складних антропогенних системах,
до яких можна віднести і систему управління технологіями військового призначення [11].
Враховуючі загальносвітові тенденції до інформатизації процесів управління, рішення зазначених проблем
не вбачається можливим без широкого впровадження
принципів централізації управління та автоматизації
процесів вироблення та прийняття рішень у системі
управління технологіями військового призначення. Зазначені фактори обумовлюють необхідність створення
відповідних технічних засобів, алгоритмів обробки інформаційних даних та науково-методологічного апарату побудови інформаційно-аналітичних систем (ІАС) в
галузі воєнної безпеки.
Основою створення перспективних ІАС є використання у їх складі підсистем лінгвістичного, інформаційного і програмного забезпечення, що дозволить вирішувати завдання аналізу та синтезу знань, а також управління ними у процесі роботи користувача з системою.
Інтеграцію в єдиний інформаційний простір усіх
ресурсів, що необхідні для прийняття рішень у сфері управління технологіями військового призначення
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доцільно здійснити на основі застосування мережоцентричних когнітивних ІТ-засобів шляхом інтегрованого
використання необхідних інформаційних та розрахункових ресурсів, які мають значну кількість міждисциплінарних відношень, створені на основі використання
різних інформаційних технологій і стандартів, що дозволить вирішувати такі часткові завдання [6]:
забезпечення вирішення когнітивних метазадач:
“структуризація”, “аналіз”, “синтез”, “раціональний
вибір” при обробці текстових документів, баз даних та
знань;
підтримка процесів пошуку і категорізації інформації та формування мережних цифрових колекцій текстових документів, що відповідають тематиці виконуваних
завдань;
реалізація інтерактивної форми взаємодії з кожним документом та забезпечення його інтеграції з









































обробленими інформаційними ресурсами на основі визначених атрибутів;
забезпечення безперервного моніторингу інформаційних процесів, аналізу їх станів та прийняття рішень
на основі отриманої інформації;
формування інтероперабельних протоколів підтримки мережоцентричної взаємодії та взаємозв’язку між
документами, інформаційними системами, базами даних та знань, які мають значну кількість міждисциплінарних відношень та створені на основі використання
різних інформаційних технологій і стандартів.
Рішення питання інформаційної взаємодії в розподіленій системі, якою є система управління технологіями військового призначення неможливо вирішити без
створення відповідної телекомунікаційної мережі. Вона
має забезпечити передачу інформації між суб’єктами
взаємодії (їх оперативний доступ до даних) в галузі

Ɏɭɧɤɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɭɫɿɽʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ
ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ʀʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
Ɂɛɿɪɬɚɩɟɪɜɢɧɧɚɨɛɪɨɛɤɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɨɡɧɚɤ: ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɬɟɦɚɬɢɤɚ,
ɞɠɟɪɟɥɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɛɚɡ
ɞɚɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɹɤɢɯ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ:
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ
ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ;
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ;
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ;
ɞɨɜɿɞɤɨɜɿ ɞɚɧɿ ɬɚ ɤɚɪɬɨɬɟɤɢ;
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ȿɤɫɩɟɪɬɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ-ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ:
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ:
ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɩɨɲɭɤɨɜɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;
ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ);
ɩɪɢɤɥɚɞɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɛɚɡ ɡɧɚɧɶ;
ɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ;
ɬɢɩɨɜɿ ɮɨɪɦɚɬɢ ɜɯɿɞɧɢɯ ɿ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɿ ɡɜɿɬɿɜ;
ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɨɲɭɤɭ ɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;
ɡɚɫɨɛɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ;
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ:
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ;
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ
Ɋɢɫɋɯɟɦɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɮɭɧɤɰɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
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розвитку та контролю технологій, що можуть бути використані в інтересах підвищення рівня воєнної безпеки
та відповідати сучасним вимогам щодо завадозахищеності, надійності, пропускної спроможності.
При організації інформаційно-аналітичного забезпечення процесів планування та створення технологій
військового призначення слід приділити увагу рішенню
задачі аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень при виникненні позапланових ситуацій.
Якість зазначених рішень буде залежати від повноти,
достовірності, актуальності інформації, яка підлягає обробці в ході підготовки рішення, а також від результатів
відповідних прогнозів.
Очевидно, що у даному випадку висока ефективність
інформаційної взаємодії може бути досягнута за рахунок
впровадження ІАС, метою застосування якої є підвищення ефективності управління процесами прийняття рішень відповідними посадовими особами у сфері розробки технологій в інтересах підвищення обороноздатності
держави та контролю за їх використанням.
Зазначена ІАС має являти собою багатофункціональну, ієрархічно побудовану розподілену систему, що
створена на єдиній інформаційно-технічній платформі
та складається з сукупності організаційних, правових,
інформаційних, науково-методичних, апаратних, програмно-технологічних компонентів.
Висока ефективність приймаємих рішень за допомогою даної системи має забезпечуватися за рахунок
раціонального використання інформаційних ресурсів та
потоків, а також застосування сучасних алгоритмів обробки інформації.
Реалізацію основних функцій системи пропонується здійснити відповідно до рис. 5, що забезпечить наповнення, довготривале зберігання та вилучення з бази
знань (даних) ІАС необхідної інформації, а також її аналітичну обробку відповідно до заданих алгоритмів [12].
Враховуючі складність завдань, що необхідно вирішувати в сфері управління технологіями військового
призначення має бути забезпечена обробка інформаційних даних різних форматів широким колом методів,
зокрема аналітичним, ймовірнісним, статистичним,
експертним, лінгвістичним та ін. у рамках єдиного програмно-апаратного комплексу.
Ефективність прийняття управлінських рішень залежить не тільки від якості обробки даних стосовно технологій військового призначення, а і від якості обробки
знань в ІАС, зокрема від її можливостей щодо семантичної інтерпретації знань (метазнань) та можливостей
встановлювати відносини між інформаційними смисловими одиницями (поняттями, концептами).
Важливим є забезпечення безперервного оновлення
бази знань за рахунок надходження нової інформації від
суб’єктів системи та досягнення високого рівня показників, що характеризують якість виявлення знань про
технології військового призначення (знань про відповідні об’єкти, поняття і відносини між ними), що потребує
застосування інструментів онтологічного моделювання
предметної області засобами комп’ютерної лінгвістики.
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Застосування онтологічного підходу [13-16] при
обробці інформації в ІАС дозволяє здійснити формалізацію знань, що містяться в документах в сфері управління технологіями військового призначення шляхом їх
систематизації, створення єдиної ієрархії понять, уніфікації термінів і правил семантичного пошуку знань, що
релевантні запиту.
Такі підходи останнім часом почали поширюватися
і за кордоном, про що свідчить наявність відповідних
програмних продуктів. До них можна і віднести комплекс програмного забезпечення СMAP Tools, який забезпечує [17]:
колективну розробку онтології;
створення онтології на локальному робочому місці;
різні режими перегляду онтології (граф, таблиця, ієрархічний список);
формування і видачу статистичних даних по онтології (число концептів, відносин);
експорт та імпорт онтології в різні формати представлення (растрове зображення, Web-сторінка, текстовий документ, PDF, мови опису онтологій);
формальну оцінку коректності онтології;
ведення структурованого сховища онтологічних моделей;
підключення до концептів посилань на різні ресурси (Web-сайти, документи, зображення, інші онтології,
моделі).
Разом з тим рішення, що реалізовані в СMAP Tools
не дозволяють в повній мірі здійснити побудову ефективної системи підтримки прийняття рішень в сфері
управління технологіями військового призначення,
оскільки не забезпечено вирішення когнітивних метазадач: “структуризація”, “аналіз”, “синтез”, “раціональний вибір” при обробці текстових документів, баз даних
та знань.
За умови врахування процесів формування таксономії контекстів (відображень властивостей інформаційних процесів, що становлять операціональне середовище трансдисциплінарної онтологічної системи) та
процедур інтеграції розподілених інформаційних ресурсів на основі бінарного відношення часткової впорядкованості [18-22] можливо сформувати структурну
схему побудови ІАС підтримки прийняття рішень у сфері управління технологіями військового призначення,
варіант якої представлений на рис. 6.
Такий підхід забезпечує контекстно-семантичний
аналіз текстових документів, створення онтології задачі
вибору і генерацію таксономій, упорядкування концептів онтологій та трансдисциплінарну інтеграцію контекстів на їх основі.
В цілому, на підставі зазначеного, можна сформулювати загальні методологічні засади інформаційно-аналітичного забезпечення процесів підтримки прийняття
рішень в галузі управління технологіями військового
призначення:
знаннєво-орієнтовний підхід створення ІАС;
трансдисциплінарний аналіз процесів розвитку технологій;
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онтологічне моделювання процесів управління технологіями;
онтологія раціонального вибору й її місце у процесах управління технологіями;
багатокритеріальні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення;
оцінювання станів розвитку технологій на основі
системи індикаторів;
прогнозне оцінювання техніко-економічних показників розробки технологій;
підтримка прийняття рішень;
захист інформаційних ресурсів.
ВИСНОВКИ
Аналіз функціонування системи управління технологіями військового призначення свідчить про відсутність єдиного інформаційного простору в рамках системи, наявність проблем обробки інформаційних ресурсів, які полягають в необхідності роботи з об’єктами,
що описані різними моделями та зберігаються у різного типу базах даних, а також обробки різнорідних,
об’ємних даних, що носять розподілений характер та
можуть містити неповні та суперечливі дані. Крім цього, документи представлені у різних форматах та є слабкоструктурованими.
Запропонований підхід, що базується на використанні принципів трансдисциплінарних онтологій дозволяє створити ІАС, в мережецентричному середовищі
якої забезпечується фактично документо-орієнтована взаємодія та врахування специфіки діяльності усіх
суб’єктів системи, що залучені до процесів планування,
розробки, використання та контролю за переміщенням
технологій військового призначення.
ІАС управління технологіями військового призначення орієнтована на обробку великих обсягів неструктурованої і просторово-розподіленої інформації та будується як сучасна система управління мережевими інформаційними масивами різної розмірності і системами
знань на основі онтологічного управління і аналітичної
складової за рахунок побудови функціональної моделі,
яка забезпечує уніфікацію термінології, логіки обробки
таксономічних категорій і зв’язків між ними, а також
аксіоматизацію описів процесів, причинних зв’язків і
процедур онтології.
Використання такої ІАС в процесі прийняття рішень
в системі управління технологіями військового призначення буде сприяти підвищенню ефективності функціонування зазначеної системи та використання інноваційного потенціалу в інтересах Сектора безпеки і оборони
України, а відповідно і підвищенню рівня воєнної безпеки держави.
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