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СУДНОБУДУВАННЯ

УДК 005.8

MODEL OF INFORMATION PLATFORM 
OF MANAGEMENT OF PROTECTION PROJECTS 
OF MARINE CRITICAL INFRASTRUCTURE OBJECT
МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 
ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТА МОРСЬКОЇ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

DOI https://doi.org/10.15589/smi2019.2(12).1

Volodymyr S. Blintsov Блінцов Володимир Степанович, докт. техн. наук, проф.
volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua
ORCID: 0000-0002-3912-2174

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Pavlo V. Maidaniuk Майданюк Павло Володимирович
udm@dsszzi.gov.ua
ORCID: 0000-0002-1289-019Х

State Service of Special Communication and Information Protection of Ukraine 
in Mykolaiv region, Mykolaiv
Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 
в Миколаївській області, м. Миколаїв

Abstract. The work is devoted to the development of a model of information platform for 
project management of marine critical infrastructure protection as a theoretical basis for im-
proving the efficiency of project planning in the early stages of development. The basis of the 
work is a systematic approach to the construction of a system of protection of marine criti-
cal infrastructure, which takes into account the relationship between the main components 
of their operation – material, energy, information and personnel. For each component, it is 
proposed to systematically analyse and include in the information platform the characteristics 
of the security objects and the possible threats to these components of the functioning of the 
security objects. It is also proposed to include in the information platform the methods of 
counteracting threats and the technologies for building systems for protection against these 
threats. A typical list of organizations participating in marine critical infrastructure protection 
projects and consumers of project information has been formed, which forms the basis for 
planning communications in such projects. The substantive part of the main information mod-
ules of the project for protection of marine critical infrastructure objects has been formed in 
the form of sets of information models of the system components of their functioning. Based 
on the operations on the sets, the work of the project manager on the planning of the work on 
the creation of the system of protection of the basic object of marine critical infrastructure is 
formalized. The structure and main components of the marine critical infrastructure protec-
tion project management information platform have been developed. The information plat-
form contains information modules on the basic characteristics of the basics of marine critical 
infrastructure, threats and methods of counteracting them, as well as an information module 
on information about technologies for building security systems for such facilities. The result-
ing information platform forms an effective project manager toolkit and allows you to reduce 
time spent on the project planning stage. The practical task of developing the substantive parts 
of information platforms for managing the processes of developing the systems of protection 
of the underwater part of the offshore stationary platform and its waters has been solved.
Key words:  information platform; maritime critical infrastructure; protection project 
management.

Анотація. Робота присвячена розробці моделі інформаційної платформи управління 
проектами захисту об’єктів морської критичної інфраструктури як теоретичної основи 
підвищення ефективності планування проектів на ранніх стадіях розробки. В основу 
роботи покладено системний підхід до побудови системи захисту об’єктів морської 
критичної інфраструктури, який передбачає урахування взаємозв’язку між основними 
складниками їх функціонування – матеріальними, енергетичними, інформаційними і 
кадровими. Для кожного складника пропонується системно аналізувати та включати 
до складу інформаційної платформи характеристики об’єктів захисту та можливі 

Volodymyr S. 
Blintsov

Блінцов 
Володимир 
Степанович

Pavlo V. 

Maidaniuk

Майданюк Павло 
Володимирович
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загрози цим складникам функціонування об’єктів захисту. Також пропонується включати до інформаційної 
платформи методи протистояння загрозам і технології побудови систем захисту від цих загроз. Сформовано 
типовий перелік організацій – учасників проектів захисту об’єктів морської критичної інфраструктури 
та споживачів інформації про проект, що утворює основу для планування комунікацій у таких проектах. 
Сформовано змістовну частину основних інформаційних модулів проекту захисту об’єктів морської критичної 
інфраструктури у вигляді множин інформаційних моделей системних складників їх функціонування. На 
основі операцій над множинами формалізовано роботу менеджера проекту щодо планування робіт по 
створенню системи захисту базового об’єкта морської критичної інфраструктури. Розроблено структуру та 
основні складники інформаційної платформи управління проектами захисту об’єктів морської критичної 
інфраструктури. Інформаційна платформа містить інформаційні модулі основних характеристик базових 
об’єктів морської критичної інфраструктури, загроз та методів протистояння ним, а також інформаційний 
модуль відомостей про технології побудови систем захисту таких об’єктів. Отримана інформаційна 
платформа утворює ефективний інструментарій проектного менеджера і дає змогу зменшити витрати часу 
на стадії планування проекту. Розв’язано практичну задачу розробки змістовної частини інформаційних 
платформ управління процесами захисту підводної частини морської стаціонарної платформи та її акваторії.
Ключові слова: інформаційна платформа; морська критична інфраструктура; управління проектом захисту.
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Постановка проблеми. Захист об’єктів морської 
критичної інфраструктури (МКІ) належить до го-
ловних завдань держави і має бути забезпечений у 
повному обсязі згідно з «Концепцією створення дер-
жавної системи захисту критичної інфраструктури» 
[1]. До таких об’єктів передусім належить водний 
транспорт (Т), критично важливі акваторії (А) з під-
водними потенційно небезпечними об’єктами, водні 
транспортні шляхи (Ш), морські та річкові порти і 
перевантажувальні комплекси (П), морські стаці-
онарні платформи, підводні трубопроводи та інші 
стаціонарні споруди, які розташовані на морському 
шельфі (С), суднобудівні та судноремонтні заводи (З) 
та військово-морські бази (Б).

З позицій проектного менеджменту завдання по-
будови системи захисту для кожного виду з переліку 
вказаних об’єктів МКІ може бути класифіковане як 
базовий проект (БП), характерний для однотипних 
(базових) об’єктів МКІ (наприклад, БП «Захист пор-
ту», БП «Захист морської стаціонарної платформи» 
тощо). 

Множина базових проектів утворює програму 
проектів, яку можна представити множиною РРМКІ 
потужністю L. Управління реалізацією кожного l-го 
базового проекту Pl (lεL) є окремим прикладним за-
вданням проектного менеджера, успішний розв’язок 

якого забезпечить безпеку визначеного переліку 
об’єктів МКІ держави. 

Діяльність групи проектних менеджерів з роз-
робки і реалізації такої програми має спиратись на 
ґрунтовну інформаційну базу, в якій сконцентровано 
як характеристики об’єктів захисту, так і відомості 
про імовірні загрози безпеці об’єктів МКІ, методи 
нейтралізації цих загроз та способи побудови систе-
ми захисту.

На цей час розробка такого інформаційного забез-
печення для проектних менеджерів, які працюють у 
сфері морської індустрії та водного транспорту, знахо-
диться на стадії становлення. Тому розробка інформа-
ційної платформи IPМКІ управління проектами захисту 
об’єктів МКІ як теоретичної основи створення інфор-
маційного забезпечення для ефективного управління 
ними є актуальним прикладним науковим завданням, 
а її розробка сприятиме прискоренню процесів ство-
рення систем надійного захисту таких об’єктів.

У роботі розглядаються питання інформаційно-
го забезпечення проектів захисту об’єктів МКІ від 
техногенних загроз зловмисного характеру – теро-
ристичних та кібератак [2]. Інші загрози, пов’язані з 
техногенними незловмисними (наприклад, аварії на 
транспорті), та загрози природного характеру (пове-
ні, шторми тощо) у роботі не розглядаються.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зрос-
таюча залежність економіки морських держав від 
стабільності функціонування об’єктів МКІ робить їх 
вразливими від терористичних нападів [3; 4]. Тому 
завдання створення систем захисту об’єктів МКІ від 
сучасних техногенних загроз зловмисного характеру 
постійно знаходиться у центрі уваги науковців. Так, 
у дослідженні [5] ґрунтовно аналізується стійкість 
об’єктів газо- і нафтовидобування до можливих атак 
терористичних суден. Обґрунтовується розширення 
зон безпеки навколо морських платформ на відстань 
від трьох до п’яти морських миль, що може суттєво 
підвищити здатність захищати офшорні платформи 
від найпоширеніших та доступних методів нападу, 
особливо з використання суден з вибухівкою.

У роботі [6] обговорюється міжнародне зако-
нодавство щодо встановлення зон безпеки навколо 
морських нафтогазових споруд на континентально-
му шельфі та дотримання вимог маршрутного суд-
ноплавства.

Однак зазначені дослідження стосуються 
розв’язку окремих складників завдання захисту 
об’єктів МКІ і не містять необхідних узагальнень для 
побудови комплексної системи їх захисту.

Більш повно питання організації управління про-
цесами захисту об’єктів МКІ розглядаються у [7], де 
пропонується концепція об’єднаного управління без-
пекою таких об’єктів (Joint Harbor Operations Centers, 
JHOCs) на основі сил Берегової охорона та Військо-
во-Морських Сил як складник морського антитеро-
ристичного захисту. Проте питання управління таки-
ми проектами автором не досліджуються.

План побудови морської інфраструктури для 
Національної стратегії морської безпеки США роз-
глядається у [8]. План передбачає комплекс з вось-
ми основних видів організаційних робіт захисту 
об’єктів МКІ, починаючи з заходів щодо поінформо-
ваності учасників проекту та організації захисту і за-
кінчуючи заходами з відновлення об’єктів МКІ після 
терористичного нападу. Однак пропонований план 
має загальнодержавний формат і не передбачає роз-
робку завдань інформаційного забезпечення такими 
проектами.

У документі [9] описано організацію та викорис-
тання національних можливостей Великобританії 
для виявлення, оцінки та вирішення питань морської 
безпеки у власних та міжнародних водах. В основу 
стратегії безпеки покладено поєднання засобів тех-
нічного захисту та дипломатичної роботи, посилен-
ням регіонального ті міжнародного співробітництва.

У роботі [10] обґрунтовується необхідність про-
тистояння ризикам офшорно-енергетичного сектору 
Великобританії шляхом застосування дипломатич-
них, розвідувальних, військових та правоохоронних 
важелів.

Наведені вище дослідження стосуються побудо-
ви систем фізичного захисту об’єктів МКІ. Однак 
виклики сьогодення щодо інформаційного складника 
функціонування об’єктів МКІ стимулюють науковців 

на розробку завдань кібербезпеки для таких об’єктів. 
Це зумовлено активізацією діяльності хакерів на 
всіх напрямах – від кібертероризму до промислового 
шпигунства та операцій з викрадення енергоносіїв. 
Аналіз цього сегменту досліджень показує, що най-
більш активно розробляються питання кібербезпеки 
окремих суден, портів та офшорних споруд – мор-
ських стаціонарних платформ, магістральних трубо-
проводів тощо.

Так, у роботі [11] аналізуються кіберризики, 
пов’язані з оцифруванням інформації та цифровізаці-
єю основних процесів управління судном, інтеграці-
єю управління основними технологічними процеса-
ми на суднах та автоматизацією. У роботі надаються 
вказівки судновласникам та операторам морського 
транспорту щодо процедур та дій по забезпеченню 
безпеки кіберсистем у береговому офісі компанії та 
на борту судна. Проте питання інформаційного за-
безпечення для організації захисту від кібератак не 
досліджено.

Фундаментальне дослідження [12] присвячено 
дослідженню наявної ситуації з кібербезпекою кри-
тичних інформаційних інфраструктур комерційних 
портів та їх ланцюгів поставок. У монографії аналі-
зуються сценарії загрози у морських ланцюгах по-
ставок, уразливості та управління в системах портів, 
зацікавлені сторони у морській безпеці та рівень обі-
знаності операторів портів. Однак відомості про осо-
бливості створення інформаційних платформ управ-
ління проектами захисту об’єктів МКІ у монографії 
відсутні.

У роботі [13] розглядаються кіберризики для 
усього технологічного ланцюга добування вугле-
воднів на шельфі – від проведення розвідки корис-
них копалин і до отримання продукції. При цьому 
реалізується триєдина задача захисту об’єкта МКІ – 
«безпека людей – надійність роботи – добування си-
ровини». Але питання інформаційного забезпечення 
діяльності менеджерів з управління проектами без-
пеки у роботі не розглядаються.

Безпосередньо методологія створення інформа-
ційної платформи об’єктів проектного менеджменту 
розроблялась авторами робіт [14; 15]. Однак пред-
метна сфера цих досліджень стосувалась управління 
проектами, відповідно, розвитку портової інфраструк-
тури та знешкодження підводних потенційно небез-
печних об’єктів. Питання управління проектами за-
хисту об’єктів МКІ в цих роботах не досліджувались.

Заслуговує на увагу також розробка [16], яка про-
понує модель спеціальної інформаційної платформи 
водного середовища, архітектура якої є горизонталь-
но розділеною на три розрізнені шари: графічний ін-
терфейс користувача, сервісний шар та рівень даних. 
Управління цими шарами забезпечується інструмен-
тальним шаром з розвиненим інтерфейсом користу-
вача. Вказана робота, однак, не містить необхідних 
узагальнень, які б забезпечили створення інформа-
ційної платформи управління проектами захисту 
об’єктів МКІ. 
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Відокремлення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сучасний етап розробки ін-
формаційних платформ характеризується системним 
підходом, який ґрунтується на всебічному ураху-
ванні особливостей функціонування всіх значущих 
складників об’єкту дослідження [17; 18]. Стосовно 
управління проектами захисту об’єктів МКІ це ви-
магає врахування місця і ролі цих об’єктів у житті 
держави та врахування взаємодії системи захисту 
об’єктів МКІ з регіональними, загальнодержавними 
та міжнародними інституціями. Крім того, до голо-
вних особливостей створення інформаційної плат-
форми управління проектами захисту об’єктів МКІ 
належать необхідність управління процесами захис-
ту як матеріальних, так і інформаційних ресурсів цих 
об’єктів. Актуальним на цей час є також управління 
роботою з кадрами, що залучені до функціонування 
об’єктів МКІ.

Важливими складниками створення інформа-
ційної платформи управління проектами захисту 
об’єктів МКІ є також урахування всього комплексу 
робіт, пов’язаного з виявленням та формалізованим 
описом загроз таким об’єктам, методів протидії ним 
та технологіям побудови систем захисту від виявле-
них загроз [19].

Комплексне врахування зазначених особливос-
тей побудови інформаційної платформи захисту 
об’єктів МКІ дасть змогу створити більш ефектив-
ний інструментарій для проектних менеджерів, які 
працюють у напряму морської галузі. 

Мета дослідження. Метою дослідження є роз-
робка моделі інформаційної платформи управлін-
ня проектами захисту об’єктів морської критичної 
інфраструктури як теоретичної основи підвищення 
ефективності їх планування на ранніх стадіях роз-
робки.

Для досягнення поставленої мети у роботі необ-
хідно розв’язати такі задачі:

– сформувати структуру організацій – учасників 
інформаційного обміну у проектах захисту об’єктів 
МКІ;

– розробити структуру та основні складники ін-
формаційної платформи управління проектами за-
хисту об’єктів МКІ;

– розробити змістовну частину інформаційної 
платформи управління одним з базових проектів за-
хисту об’єктів МКІ.

Методи, об’єкт та предмет дослідження. Роз-
робку інформаційної платформи управління проек-
тами захисту об’єктів МКІ виконано на підставі сис-
темного підходу [20], використання якого дає змогу 
встановити повний спектр інформаційних потреб 
для проектного менеджера (команди менеджерів) та 
синтезувати на їх основі ефективні рішення щодо 
управління процесами побудови системи захисту. 
Відповідно до предметного поля дослідження фор-
мування інформаційної платформи проектів захисту 
об’єктів МКІ синтезується у взаємозв’язку з осно-
вними складниками їх функціонування – матеріаль-

ними, енергетичними, інформаційними і кадровими. 
Обов’язковим є також урахування технологій, що ви-
користовуються для побудови систем захисту таких 
об’єктів.

В основу дослідження покладені термінологічні 
визначення теорії управління проектами, її основні 
принципи та положення [21].

Об’єктом дослідження є процеси управління 
створенням інформаційного забезпечення проектів 
захисту об’єктів МКІ. Такі проекти мають загально-
державне значення та характеризуються широким 
спектром конкретних загроз та методів протистояння 
ним. Для управління такими проектами використо-
вуються великі обсяги інформації технічного та орга-
нізаційного характеру. Так, під час планування та ви-
конання проектів захисту об’єктів МКІ створюється 
та використовується така інформація:

− про характеристики об’єктів захисту;
− про характеристики імовірних загроз 

об’єктам захисту; 
− про характеристики методів та організацій-

но-технічних засобів протистояння цим загрозам;
− про характеристики технологій практичної 

побудови систем захисту об’єктів МКІ.
Одним з актуальних завдань управління проекта-

ми захисту об’єктів МКІ є побудова відсутнього на 
цей час єдиного науково обґрунтованого підходу до 
побудови інформаційного поля для таких проектів. 
Структуризація інформації, яка використовується у 
таких проектах, дасть змогу формалізувати процес 
управління інформаційним складником проектно-
го менеджера та більш повно задовольнити інфор-
маційні потреби всіх учасників проектів захисту 
об’єктів МКІ.

Основний матеріал. Створення інформаційної 
платформи для управління програмою проектів за-
хисту об’єктів МКІ РРМКІ є складним прикладним 
науковим завданням системного характеру, яке має 
забезпечити задоволення інформаційних потреб ши-
рокого кола учасників проектів. Враховуючи міжна-
родний та загальнодержавний характер цих проектів, 
можна сформувати наступний перелік організацій, 
зацікавлених в отриманні такої інформації (рис. 1):

− орган державної влади, відповідальний за 
формування та реалізацію державної політики у сфе-
рі захисту критичної інфраструктури держави зага-
лом і морської її частини зокрема; наразі такий орган 
в Україні знаходиться на стадії формування [1];

− міжнародні морські організації, з якими має 
співпрацювати держава як учасник низки міжнарод-
них угод з безпеки мореплавства [22];

− регіональні органи державного нагляду та 
контролю за станом захищеності об’єктів МКІ; до 
них належать управління Державної прикордонної 
служби України (ДПС), Державної служби з над-
звичайних ситуацій України (ДСНС), антитерорис-
тичні центри Служби безпеки України (СБУ), які 
розробляють і затверджують регіональні програми 
протидії загрозам критичній інфраструктурі, а також 
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проводять перевірки об’єктів критичної інфраструк-
тури і визначають рівні об’єктової та інформаційної 
безпеки (зокрема, кібербезпеки) на об’єктах МКІ, 
ведуть облік паспортів безпеки об’єктів МКІ та карт 
ризику адміністративно-територіальних одиниць;

− галузеві органи забезпечення безпеки 
об’єктів МКІ, які розробляють плани захисту під-
порядкованих їм об’єктів: структурні підрозділи 
Мінінфраструктури (Державна інспекція України 
з безпеки на морському та річковому транспорті,  
Адміністрація морських портів України), Міністер-
ства енергетики та захисту довкілля України (Дер-
жавна екологічна інспекція України), які виконують 
збір, аналіз та узагальнення даних щодо стану безпе-
ки об’єктів МКІ та їх функціонування за напрямами;

− органи місцевого самоврядування (територі-
альні громади), які зацікавлені в безпечній експлуа-
тації об’єктів МКІ та охороні навколишнього серед-
овища; до їх повноважень належить розроблення, 
затвердження і виконання місцевих програм забезпе-
чення захисту та стійкості об’єктів МКІ, розроблен-
ня та погодження місцевих планів взаємодії суб’єктів 
системи захисту об’єктів критичної інфраструктури, 
планів відновлення функціонування цих об’єктів піс-
ля ліквідації кризової ситуації;

− органи об’єктового рівня захисту об’єктів 
МКІ – служби безпеки нижнього рівня, які склада-
ють плани та виконують конкретні заходи щодо за-
хисту конкретних об’єктів.

Крім того, до учасників таких проектів, зацікав-
лених в отриманні інформації про стан захищеності 
об’єктів МКІ, слід віднести:

− засоби масової інформації (у разі, коли така 
інформація не має грифу обмеження доступу);

− науково-дослідні установи, які залучаються 
до розробки нових технологій захисту, створення но-
вих видів програмно-технічного та організаційного 
забезпечення захисту об’єктів МКІ;

− підприємства-виробники та постачальники 
нової техніки та технологій захисту об’єктів МКІ.

Під час формування інформаційної платформи 
IP-захисту об’єктів МКІ доцільно застосовувати ме-
тодологію системного аналізу, метод декомпозиції 
та теорію множин. Згідно з цим структуру інформа-
ційної платформи будемо розглядати як систему, до 
складу якої входять інформаційні модулі, що містять 
інформаційні характеристики основних системо-
утворюючих складників об’єкту захисту. До таких 
характеристик віднесемо фізичні характеристики 
об’єкта захисту (О), характеристики енергопостачан-
ня (Е) та інформаційні характеристики (І) об’єкта за-
хисту та характеристики кадрів (К) – обслуговуючо-
го персоналу, задіяного в експлуатації об’єктів МКІ.

Досвід Національного університету корабле-
будування імені адмірала Макарова (НУК) [23] та 
успішні практики розробки інформаційних моделей 
виробничих процесів [24] дають змогу представити 
інформаційну платформу IPМКІl управління l-м базо-
вим проектом (Pl⊂РPМКІ) у складі модулів:

− інформаційного модуля IМХl типових ха-
рактеристик l-го базового об’єкта захисту у формі 
множини інформаційних моделей основних харак-
теристик об’єкту МКІ – фізичних IХОl, енергетичних  
IХЕl, інформаційних IХІl та кадрових IХКl його характе-
ристик;

− інформаційного модуля IМBl характеристик 
типових загроз основним складовим l-го базового 
об’єкта захисту у формі множини інформаційних мо-
делей загроз основним фізичним IВОl, енергетичним 
IВЕl, інформаційним IВІl та кадровим IВКl складникам 
його функціонування;

− інформаційного модуля IМТзl характеристик 
наявних типових методів та організаційно-технічних 
засобів протистояння цим загрозам для l-го базово-
го об’єкта захисту у формі множини інформаційних 
моделей IТзОl, IТзВl, IТзІl, IТзКl, які належать, відповідно, 
до захисту фізичних, енергетичних, інформаційних і 
кадрових його складників;

− інформаційного модуля IМПрl характеристик 
типових технологій IПрl практичної побудови систем 

Рис. 1. Структура організацій – учасників інформаційного обміну у проектах захисту об’єктів МКІ
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захисту l-го базового об’єкта МКІ від зазначених ви-
дів загроз у формі множини інформаційних моделей 
IПрОl, IПрВl, IПрІl, IПрКl, які належать, відповідно, до за-
хисту від загроз несанкціонованого фізичного про-
никнення на об’єкт, систем захисту енергетичного, 
інформаційного та кадрового складників функціону-
вання l-го базового об’єкта захисту.

Зазначимо, що в багатьох практичних випадках 
наведені вище множини інформаційних моделей за 
необхідністю можуть бути розширені шляхом уве-
дення додаткових інформаційних моделей. Напри-
клад, для інформаційного модуля IМХl – шляхом 
включення моделей екологічної безпеки тощо, для 
інформаційного модуля IМBl – шляхом включення 
моделей загроз незловмисного характеру тощо.

Головні складники інформаційної платформи 
IPМКІl проекту захисту l-го об’єкта наведені на рис. 2.

На рис. 2 показано також обов’язкове викорис-
тання бази даних артефактних проектів захисту 
об’єктів МКІ, оскільки вони забезпечують економію 
ресурсів проектів (у першу чергу, ресурсів часу та 
фінансів) [25]. Структурно вказана база даних може 
бути організована у вигляді типових (стандартизо-
ваних чи рекомендованих практикою) четвірок кор-
тежів (упорядкованих наборів інформації), кожна з 
яких складається з конкретної характеристики типо-
вого об’єкта МКІ, що підлягає захисту, найбільш імо-

вірних загроз та методів протистояння ним, а також з 
найбільш ефективних технологій побудови системи 
захисту від них.

Наведена на рис. 2 структура інформаційної 
платформи проектів захисту об’єктів МКІ слугує 
основою для створення аналітичного інструмента-
рію, за допомогою якого можна автоматизувати про-
цес формування шаблонів менеджерами проектів. 
Для цього до структури інформаційної платформи 
уведено блок «Автоматизована система формування 
шаблонів проектного менеджера».

Розглянемо створення такого інструментарію 
більш детально.

Запишемо змістовну частину інформаційних мо-
дулів IМХl, IМBl, IМТзl та IМПрl у вигляді наступних 
множин:

IМХl={IХОl, IХЕl, IХІl, IХКl};                    (1)

IМBl={IBОl, IBЕl, IBІl, IBКl};                     (2)

IМТзl={IТзОl, IТзЕl, IТзІl, IТзКl};                  (3)

IМПрl={IПрОl, IПрЕl, IПрІl, IПрКl}.                (4)

Декартів добуток D будь-якої пари множин (1)–
(4) дає кортеж (впорядкований набір) усіх можливих 

Рис. 2. Основні складники інформаційної платформи проекту захисту l-го базового об’єкта МКІ
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пар інформаційних моделей І, у яких перша інфор-
маційна модель належить першій множині, а друга – 
другій множині добутку. Для проектного менеджера 
фізичний смисл мають елементи головної діагоналі 
МD добутку D, які містять пари інформаційних мо-
делей І, що характеризують інформаційні характе-
ристики основних системоутворюючих складників 
об’єкту захисту – фізичні характеристики об’єкта 
захисту (О), енергетичні (Е) та інформаційні (І) ха-
рактеристики об’єкта захисту та характеристики – 
обслуговуючого персоналу (К), задіяного в експлу-
атації об’єктів МКІ.

Таким чином, менеджер проекту захисту  
l-го базового об’єкта МКІ має змогу на основі множин  
(1)–(4) формувати в автоматизованому режимі кортеж 
необхідних йому інформаційних моделей (головну 
діагональ МD декартового добутку D) та ефективно 
управляти процесом розробки системи захисту цього 
об’єкта. Наприклад, головна діагональ декартового 
добутку множин (1) і (2) МDXBl має упорядковані пари 
інформаційних моделей, які описують типові харак-
теристики l-го базового об’єкта захисту та характе-
ристики типових загроз основним його складникам:

    (5)

Множина інформаційних моделей (5) містить 
вичерпну інформацію для проектного аналізу мож-
ливих загроз l-му базовому об’єкту МКІ як об’єкту 
захисту. Вона дає змогу менеджеру проекту обґрун-
товано планувати заходи протидії виявленим загро-
зам і заходи практичної реалізації системи захисту. 

Так, головна діагональ декартового добутку мно-
жин (3) і (4) МDТзПрl має упорядковані пари інформа-
ційних моделей, які описують типові характеристики 
наявних типових методів та організаційно-технічних 
засобів протистояння цим загрозам та характеристи-
ки типових технологій практичної побудови систем 
від зазначених видів загроз для l-го базового об’єкта 
захисту:

    (6)

Зазначимо, що множини (5) і (6) можуть мати 
більшу розмірність, яка залежить від кількості n при-
йнятих до розгляду основних системоутворюючих 
складників об’єкту захисту, однак розмір декартово-
го добутку завжди буде (n× n).

Розглянемо тепер зміст і особливості побудови 
власне інформаційних моделей IХ, IВ, IТз, IПр як склад-
ників інформаційних моделей модулів IМХ, IМB, IМТз 
та IМПр. У якості базового об’єкта захисту визначимо 
морську стаціонарну платформу (МСП) – автономну 
морську інженерну споруду, встановлену у відкрито-

му морі на якорях чи на палях і призначену для видо-
бутку вуглеводнів [26].

Виходячи з системного підходу для базового 
проекту «Захист морської стаціонарної платформи», 
сформуємо такі чотири групи інформаційних моде-
лей типових характеристик МСП згідно з (1): групу 
інформаційних моделей фізичних характеристик са-
мої МСП ХО-МСП-Пл та прилеглої до неї акваторії 
ХО-МСП-А; групу інформаційних моделей ХЕ-МСП 
характеристик системи енергозабезпечення МСП; 
групу інформаційних моделей ХІ-МСП комунікацій-
них характеристик МСП; групу інформаційних мо-
делей ХК-МСП характеристик обслуговуючого пер-
соналу, задіяного в експлуатації об’єктів МСП.

Першу групу інформаційних моделей доцільно 
представити наступними множинами:

IХО-МСП-Пл={IХО-МСП-ПлП, IХО-МСП-ПлН, IХО-МСП-ПлВ};       (7)

IХО-МСП-А={IХО-МСП-АД, IХО-МСП-АС, IХО-МСП-АБ},        (8)

де індекси «МСП-ПлП»,«МСП-ПлН»,«МСП-ПлВ» – відпо-
відно, це індекси інформаційних моделей підвод-
ної і надводної частин МСП як об’єктів охорони та 
верхньої будівлі МСП, де розташоване інженерне 
обладнання МСП та житлові блоки; індекси «МСП-АД», 
«МСП-АС», «МСП-АБ» – це індекси інформаційних моде-
лей, відповідно, дальньої, середньої і ближньої зон 
акваторії як об’єктів охорони. 

Друга група інформаційних моделей ХЕ-МСП 
містить характеристики системи енергозабезпечен-
ня МСП як об’єкта захисту, яка складається з під-
систем електро- (ЕП), водо- (ВП) та теплопостачан-
ня (ТП), тому її доцільно представити наступною 
множиною (індекси множин відповідають позна-
ченням підсистем):

IХЕ-МСП={IХЕ-МСП-ЕП, IХЕ-МСП-ВП, IХЕ-МСП-ТП}.        (9)

Третя група інформаційних моделей ХІ-МСП 
містить характеристики інформаційного складника 
функціонування МСП – підсистем зовнішнього (ЗЗ) і 
внутрішнього (ВЗ) зв’язку, сигналізації (С) та оброб-
ки інформації (ОІ), яка циркулює на МСП. Окрему 
задачу виконує підсистема технічного захисту інфор-
мації (ЗІ), яка забезпечує захист інформації від не-
санкціонованого доступу, викривлення чи знищення.

Множину інформаційних моделей третьої групи 
ХІ-МСП можна представити таким чином:

IХІМСП={IХІ-МСП-ЗЗ, IХІ-МСП-ВЗ, IХІ-МСП-С, IХІ-МСП-ОІ, IХІ-МСП-ЗІ}. (10)

Четверта група інформаційних моделей  
ХК-МСП містить характеристики обслуговуючого 
персоналу, задіяного в експлуатації об’єктів морської 
стаціонарної платформи. Укрупнені кадри, які об-
слуговують МСП, можна представити трьома осно-
вними групами – співробітниками, які забезпечують  
функціонування берегових служб МСП (БС),  
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співробітниками вахтових бригад (ВБ), які працю-
ють на МСП вахтовим методом, та екіпажі надвод-
них (судно) і повітряних (гелікоптери) транспортних 
засобів, які виконують перевезення вахтових бригад і 
матеріально-технічне забезпечення МСП (ТС).

Тоді множину інформаційних моделей четвертої 
групи ХК-МСП можна представити таким чином:

IХК-МСП={IХК-МСП-БС, IХК-МСП-ВБ, IХК-МСП-ТС }.     (11)

Синтез конкретних інформаційних моделей мно-
жин (7)–(11) є окремою прикладною науковою зада-
чею. Тут як приклад розглянемо лише деякі склад-
ники. 

Попередній аналіз свідчить, що до найбільш не-
безпечних загроз для об’єктів МКІ є загрози з-під 
води, оскільки вони, по-перше, характеризуються 
значними складнощами своєчасного виявлення і, 
по-друге, вимагають застосування складних орга-
нізаційно-технічних засобів для протистояння ним. 
Тому надалі як приклади розробки інформаційних 
моделей будемо синтезувати моделі для підводної 
частини МСП та її акваторії.

Так, для інформаційних моделей IХО-МСП-ПлП  
та IХО-МСП-ПлН підводної і надводної частин конструкції 
МСП можна вказати на наступні обов’язкові харак-
теристики:
IХО-МСП-ПлП=ГПХПлП∪ КПлП∪ АКЗПлП∪ ДППлП∪ ДАПлП

∪ ЗЗПлП∪ ВС;                        (12)

IХО-МСП-ПлН=ГПХПлН∪ КПлН∪ АКЗПлН∪ ПСПлН∪ ПОПлН
∪ ПС,                            (13),

де ГПХПлП, ГПХПлН – географічні та просторові 
характеристики, відповідно, підводної і надводної 
частин МСП; КПлП, КПлН, АКЗПлП, АКЗПлН, – відповідно, 
конструктивні та корозійні характеристики підвод-
ної і надводної частин МСП; ДППлП – характеристи-
ки рельєфу та гідрології морського дна; ДАПлП – кон-
структивні та експлуатаційні характеристики донної 
(свердловинної) апаратури МСП; ЗЗПлП, ВС – фізико-
хімічні характеристики, відповідно, зони змінного 
змочування конструкції МСП та водного середови-
ща, в якому знаходиться конструкція МСП; ПСПлН, 
ПОПлН – відповідно, конструктивні та експлуатаційні 
характеристики причальних споруд та палубного об-
ладнання МСП; ПС – гідрометеорологічні характе-
ристики повітряного середовища в районі установки 
МСП.

Інформаційні моделі IХО-МСП-АД, IХО-МСП-АС, IХО-МСП-АБ 
акваторії МСП можна представити множинами та-
ких основних характеристик:

IХО-МСП-АД=ГПХМСП-АД∪ ГЛХМСП-АД∪ ГФХМСП-АД∪
ГХХМСП-АД∪ ГАХМСП-АД∪  ГПХМСП-АД;           (14)

IХО-МСП-АС=ГПХМСП-АС∪ ГЛХМСП-АС∪ ГФХМСП-АС∪
ГХХМСП-АС∪ ГАХМСП-АС∪  ГПХМСП-АС;         (15)

IХО-МСП-АБ=ГПХМСП-АБ∪ ГЛХМСП-АБ∪ ГФХМСП-АБ∪
ГХХМСП-АБ∪ ГАХМСП-АБ∪  ГПХМСП-АБ,       (16)

де ГПХМСП-АД, ГПХМСП-АС, ГПХМСП-АБ – географічні 
та просторові характеристики, відповідно, дальньої, 
середньої і ближньої зон акваторії МСП як об’єктів 
охорони; ГЛХ, ГФХ, ГХХ, ГАХ, ММХ – відповід-
но, гідрологічні, гідро фізичні, гідрохімічні, гідро-
акустичні та магнітометричні характеристики від-
повідних акваторій МСП; індекси «МСП-АД», «МСП-АС», 
«МСП-АБ» вказують на приналежність інформаційних 
моделей, відповідно, дальньої, середньої і ближньої 
зон акваторії МСП як об’єктів охорони.

Сформуємо тепер для базового проекту «Захист 
морської стаціонарної платформи» такі чотири гру-
пи інформаційних моделей типових загроз основним 
складникам МСП згідно з (2): групу інформаційних 
моделей загроз основним фізичним складникам 
власне морської стаціонарної платформи ВО-МСП-
Пл та прилеглої до неї акваторії ВО-МСП-А (загроз 
несанкціонованого проникнення на вказані об’єкти); 
групу інформаційних моделей ВЕ-МСП загроз для 
функціонування системи енергозабезпечення МСП; 
групу інформаційних моделей ВІ-МСП загроз для 
комунікаційних характеристик МСП; групу інфор-
маційних моделей ВК-МСП загроз з боку обслуго-
вуючого персоналу, задіяного в експлуатації об’єктів 
МСП.

Першу групу інформаційних моделей загроз до-
цільно представити наступними множинами:

IВО-МСП-Пл={IВО-МСП-ПлП, IВО-МСП-ПлН, IВО-МСП-ПлВ};       (17)

IВО-МСП-А={IВО-МСП-АД, IВО-МСП-АС, IВО-МСП-АБ},          (18)

де індекси «МСП-ПлП»,«МСП-ПлН»,«МСП-ПлВ» – відповід-
но, це індекси інформаційних моделей загроз підвод-
ній і надводній частинам МСП, верхній будівлі МСП 
як об’єктам захисту від несанкціонованого доступу; 
індекси «МСП-АД», «МСП-АС», «МСП-АБ» – це індекси інфор-
маційних моделей загроз несанкціонованого про-
никнення, відповідно, на дальню, середню і ближню 
зони акваторії як об’єктів охорони.

Друга група інформаційних моделей ВЕ-МСП за-
гроз має характеризувати загрози функціонуванню 
системи енергозабезпечення МСП і в загальному ви-
падку може бути представлена такою множиною:

IВЕ-МСП-Пл={IВЕ-МСП-ЕП, IВЕ-МСП-ВП, IВЕ-МСП-ТП},        (19)

де індекси «МСП-ЕП», «МСП-ВП» і «МСП-ТП» належать 
до характеристик загроз, відповідно, підсистем елек-
тро-, водо- та теплопостачання МСП.

Третя група інформаційних моделей ВІ-МСП за-
гроз для комунікаційних характеристик МСП може 
бути описана такою множиною моделей:

IВІМСП={IВІ-МСП-ЗЗ, IВІ-МСП-ВЗ, IВІ-МСП-С, IВІ-МСП-ОІ},    (20)
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де індекси «МСП-ЗЗ», «МСП-ВЗ», «МСП-С» та «МСП-ОІ»  
належать до характеристик загроз, відповідно, під-
системам зовнішнього і внутрішнього зв’язку, сигна-
лізації та обробки інформації, яка циркулює на МСП. 
В окремих випадках доцільним є уведення у розгляд 
інформаційної моделі загроз підсистемі технічного 
захисту інформації, яка розгорнута на МСП.

Нарешті, четверту групу інформаційних моделей 
ВК-МСП, які характеризують загрози з боку обслу-
говуючого персоналу МСП, можна представити на-
ступною множиною:

IВК-МСП={IВК-МСП-БС, IВК-МСП-ВБ, IВК-МСП-ТС },      (21)

де індекси «МСП-БС», «МСП-ВБ» і «МСП-ТС» належать 
до груп співробітників, відповідно, берегових служб 
МСП, вахтових бригад МСП та екіпажів транспорт-
них засобів, які можуть утворювати загрози функціо-
нуванню МСП через несумлінність, нелояльність чи 
злочинні наміри.

Як приклад, для інформаційних моделей загроз 
IВО-МСП-ПлП та IВО-МСП-А можна вказати на наступні осно-
вні характеристики загроз:

IВО-МСП-ПлП=ЦКПлП∪ СППлП∪ ПЗПлП∪МОПлП;   (22)

IВО-МСП-АД=IВО-МСП-АС=IВО-МСП-АБ=ПТМСП-А∪ АПАМСП-А∪
ТПАМСП-А∪

ДПАМСП-А∪ ПДОМСП-А∪ СТПМСП-А,        (23)

де ЦКПлП, СППлП, ПЗПлП, МОПлП – відповідно, по-
казники конструктивної цілісності підводної частини 
платформи, наявності сторонніх предметів на її кон-
струкції, стану елементів її протекторного захисту 
та ступеню обростання морськими організмами та 
водоростями; ПТМСП-А, АПАМСП-А, ТПАМСП-А, ДПАМСП-А, 
ПДОМСП-А, СТПМСП-А – інформаційні моделі порушни-
ків підводної охоронної зони МСП, відповідно, під-
водного терориста, автономного, телекерованого та 
донного підводних апаратів, підводного дрейфуючого 
об’єкта та морської тварини (дельфіна, тюленя тощо).

Зазначимо, що у (23) загрози несанкціонованого 
проникнення, у загальному випадку, є однаковими 
для усіх трьох зон акваторії як об’єкта охорони і від-
різняються лише методами боротьби з ними.

Сформуємо тепер для базового проекту «Захист 
морської стаціонарної платформи» такі чотири групи 
інформаційних моделей типових методів та організа-
ційно-технічних засобів протистояння цим загрозам 
згідно (3): групу інформаційних моделей ТзО-МСП-Пл  
і ТзО-МСП-А типових методів та організаційно-
технічних засобів протистояння загрозам несанкці-
онованого проникнення, відповідно, на платформу 
чи на контрольовану акваторію навколо неї; групу 
інформаційних моделей ТзЕ-МСП типових методів 
та організаційно-технічних засобів протистояння за-
грозам нормальному функціонуванню системи енер-
гозабезпечення МСП; групу інформаційних моделей 

ТзІ-МСП типових методів та організаційно-техніч-
них засобів захисту системи інформаційних комуні-
кацій МСП; групу інформаційних моделей ТзК-МСП 
типових методів та організаційно-технічних засобів 
протистояння можливим зловмисникам з числа пер-
соналу МСП.

Так, для першої групи можна сформувати на-
ступні множини інформаційних моделей:

IТзО-МСП-Пл={IТзО-МСП-ПлП, IТзО-МСП-ПлН, IТзО-МСП-ПлВ};  (24)

IТзО-МСП-А={IТзО-МСП-АД, IТзО-МСП-АС, IТзО-МСП-АБ},     (25)

де індекси «МСП-ПлП»,«МСП-ПлН»,«МСП-ПлВ», «МСП-АД», 
«МСП-АС», «МСП-АБ» – відповідно, це індекси інформа-
ційних моделей типових методів та організацій-
но-технічних засобів протистояння загрозам не-
санкціонованого проникнення на платформу та на 
контрольовану акваторію навколо неї.

Для другої групи інформаційних моделей ТзЕ-
МСП можна сформувати наступну множину інфор-
маційних моделей:

IТзЕ-МСП-Пл={IТзЕ-МСП-ЕП, IТзЕ-МСП-ВП, IТзЕ-МСП-ТП},     (26)

де індекси «МСП-ЕП», «МСП-ВП» і «МСП-ТП» належать до 
характеристик типових методів та організаційно-тех-
нічних засобів протистояння загрозам нормального 
енергозабезпечення, відповідно, підсистем електро-, 
водо- та теплопостачання МСП.

Для третьої групи інформаційних моделей ТзІ-
МСП типових методів та організаційно-технічних 
засобів захисту системи інформаційних комунікацій 
МСП доцільним є формування такої множини:

IТзІМСП={IТзІ-МСП-ЗЗ, IТзІ-МСП-ВЗ, IТзІ-МСП-С, IТзІ-МСП-ОІ},    (27)

де індекси «МСП-ЗЗ», «МСП-ВЗ», «МСП-С» та «МСП-ОІ» на-
лежать до характеристик інформаційних моделей 
типових методів та організаційно-технічних засобів 
захисту системи інформаційних комунікацій МСП – 
підсистем зовнішнього і внутрішнього зв’язку, сиг-
налізації та обробки інформації, яка циркулює на 
МСП.

Для четвертої групи інформаційних моделей 
ТзК-МСП типових методів та організаційно-техніч-
них засобів протистояння можливим зловмисникам з 
числа персоналу, який експлуатує МСП:

IТзК-МСП={IТзК-МСП-БС, IТзК-МСП-ВБ, IТзК-МСП-ТС },       (28)

де індекси «МСП-БС», «МСП-ВБ» і «МСП-ТС» належать 
до методів та організаційно-технічних засобів, які 
передбачають профілактичну та інспекційну робо-
ту з групами співробітників, відповідно, берегових 
служб МСП, вахтових бригад МСП та екіпажів тран-
спортних засобів, які можуть утворювати загрози її 
функціонуванню через несумлінність, нелояльність 
чи злочинні наміри.
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Як приклад для інформаційних моделей типових 
методів протистояння загрозам несанкціонованого 
проникнення на платформу IТрО-МСП-Пл та на контр-
ольовану акваторію навколо неї IТзО-МСП-А вкажемо на 
основні характеристики цих методів:

IТзО-МСП-Пл=КППМСП-Пл∪ ВСДМСП-Пл∪ САСМСП-Пл;    (29)

IТзО-МСП-АД=IТзО-МСП-АС=IТзО-МСП-АБ=ПГАСМСП-А∪
АГАСМСП-А∪

ССВПМСП-А∪МСППМСП-А∪ СПЗСМСП-А∪ СТЗМСП-А
∪ СФППМСП-А,                    (30)

де КППМСП-Пл – інформаційна модель обладнання 
контрольно-пропускного пункту на МСП (турніке-
тів з електронною ідентифікацією, металодетекторів 
тощо); ВСДМСП-Пл – інформаційна модель обладнан-
ня систем охоронного відеоспостереження на доку-
ментування МСП; САСМСП-Пл – інформаційна модель 
обладнання систем аварійної сигналізації МСП; 
ПГАСМСП-А – інформаційні моделі пасивних гідроа-
кустичних систем виявлення порушників (гідрофон-
них систем); АГАСМСП-А – інформаційні моделі актив-
них гідроакустичних систем виявлення порушників 
(сонарів секторного і кругового огляду); ССВПМСП-А 
– інформаційні моделі сейсмічних систем виявлен-
ня порушників; МСППМСП-А – інформаційні моделі 
мобільних систем виявлення порушників (автоном-
них та телекерованих підводних апаратів-роботів); 
СПЗСМСП-А – інформаційні моделі систем підводно-
го загородження і сигналізації (електрифікованих 
підводних сіток, донних магнітометричних систем 
тощо); СТЗМСП-А – інформаційні моделі службових 
тварин-захисників акваторій; СФППМСП-А – інфор-
маційні моделі систем фізичної протидії порушнику 
(попередження та нелетальної протидії).

Інформаційні моделі (30) зазвичай є однотипни-
ми для дальньої, середньої та ближньої зон захище-
них акваторій і відрізняються лише технічними ха-
рактеристиками задіяного обладнання.

Нарешті сформуємо для базового проекту «За-
хист морської стаціонарної платформи» такі чотири 
групи інформаційних моделей типових технологій 
практичної побудови систем захисту від виявлених за-
гроз згідно з (4): групу інформаційних моделей ПрО-
МСП-Пл і ПрО-МСП-А, що описують типові техноло-
гії практичної побудови систем захисту, відповідно, 
МСП і її акваторії як фізичних об’єктів захисту від за-
значених видів загроз; групу інформаційних моделей 
ПрЕ-МСП, які характеризують типові технології по-
будови систем захисту для системи енергозабезпечен-
ня МСП; групу інформаційних моделей ПрІ-МСП, які 
характеризують типові технології практичної побудо-
ви систем захисту для системи інформаційних комуні-
кацій МСП; групу інформаційних моделей ПрК-МСП, 
які характеризують типові технології практичної по-
будови систем захисту від дій зловмисників з числа 
персоналу, який експлуатує МСП.

Так, для першої групи моделей ПрО-МСП-Пл і 
ПрО-МСП-А можна сформувати наступні множини 
інформаційних моделей:

IПрО-МСП-Пл={IПрО-МСП-ПлП, IПрО-МСП-ПлН, IПрО-МСП-ПлВ};   (31)

IПрО-МСП-А={IПрО-МСП-АД, IПрО-МСП-АС, IПрО-МСП-АБ},       (32)

де індекси «МСП-ПлП»,«МСП-ПлН»,«МСП-ПлВ», «МСП-АД», 
«МСП-АС», «МСП-АБ» – відповідно, це індекси інформа-
ційних моделей типових технологій побудови систем 
захисту від несанкціонованого проникнення, відпо-
відно, на платформу чи на контрольовану акваторію 
навколо неї.

Як приклад змістовних складників інформа-
ційних моделей для вказаної групи моделей можна 
вказати на такі роботи з побудови систем захисту 
підводної частини МСП на її підводної акваторії, 
управління якими має організувати і забезпечити ме-
неджер проекту (індекси «Д»,«С» та «Б» у залежності 
(34) на даному етапі розробки опущені через систем-
ну схожість робіт для всіх зон захищеної акваторії:

IПрО-МСП-ПлП=ПНДМСП-ПлП∪ РКММСП-ПлП∪ ПСЗМСП-ПлП
∪МПНМСП-ПлП∪

ЕСЗМСП-ПлП;                              (33)

IПрО-МСП-А=ПНДМСП-А∪ РКММСП-А∪ ПСЗМСП-А∪
МПНМСП-А∪ ЕСЗМСП-А,                (34)

де ПНД – інформаційні моделі процесів вико-
нання прикладних наукових досліджень зі створення 
високоефективних систем захисту підводної частини 
МСП та її акваторії; РКММСП – інформаційні моделі 
розробки концепції та прикладних проектних мето-
дик оцінки ефективності систем захисту підводної 
частини МСП та її акваторії; ПСЗ – інформаційні мо-
делі управління процесами проектування вказаних 
систем захисту; МПН – інформаційні моделі управ-
ління роботами з монтажу та пуско-налагодження 
запроектованих систем захисту; ЕСЗ – інформацій-
ні моделі процесів управління роботами з уведення 
в експлуатацію створених систем захисту підводної 
частини МСП та її акваторії.

Для другої групи інформаційних моделей ПрЕ-
МСП можна сформувати наступну множину інфор-
маційних моделей:

IПрЕ-МСП-Пл={IПрЕ-МСП-ЕП, IПрЕ-МСП-ВП, IПрЕ-МСП-ТП},     (35)

де індекси «МСП-ЕП», «МСП-ВП» і «МСП-ТП» належать до 
характеристик типових технологій побудови систем 
захисту, відповідно, підсистем електро-, водо- та те-
плопостачання МСП.

Для третьої групи інформаційних моделей ПрІ-
МСП типових технологій побудови систем захисту 
інформаційних комунікацій МСП доцільно формува-
ти таку множину:
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IПрІМСП={IПрІ-МСП-ЗЗ, IПрІ-МСП-ВЗ, IПрІ-МСП-С, IПрІ-МСП-ОІ},  (36)

де індекси «МСП-ЗЗ», «МСП-ВЗ», «МСП-С» та «МСП-ОІ» 
належать до характеристик типових технологій по-
будови систем захисту інформаційного складника 
функціонування МСП – відповідно, підсистем зо-
внішнього і внутрішнього зв’язку, сигналізації та об-
робки інформації, яка циркулює на МСП.

Для четвертої групи інформаційних моделей 
ПрК-МСП типових технологій побудови систем за-
хисту від загроз, які породжуються зловмисниками з 
числа персоналу МСП, можна віднести такі моделі:

IПрК-МСП={IПрК-МСП-БС, IПрК-МСП-ВБ, IПрК-МСП-ТС },      (37)

де індекси «МСП-БС», «МСП-ВБ» і «МСП-ТС» належать 
до технологій профілактичної, упереджувальної та 
аналітичної роботи з групами співробітників, від-
повідно, берегових служб МСП, вахтових бригад 
МСП та екіпажів транспортних засобів, які можуть 
утворювати загрози функціонуванню МСП через 
несумлінність, нелояльність чи злочинні наміри.

Таким чином, множини (7)–(11), (17)–(21), 
(24)–(28), (31), (32) та (35)–(37) утворюють по-
вний перелік інформаційних моделей як складни-
ків інформаційних модулів IМХl, IМBl, IМТзl та IМПрl 
(множини (1)–(4)) інформаційної платформи IPМКІl 
проекту захисту базового об’єкта – морської стаці-
онарної платформи.

Обговорення отриманих результатів (SWOT-
аналіз результатів досліджень). Strengths. Отри-
маний типовий перелік організацій – учасників 
проектів захисту об’єктів МКІ та споживачів ін-
формації щодо цих проектів є базовим та утворює 
множину основних груп стейкхолдерів таких про-
ектів. Це спрощує планування комунікацій у про-
ектах захисту об’єктів МКІ на ранніх стадіях їх 
розробки.

Запропонована структура моделі інформацій-
ної платформи проектів захисту об’єктів МКІ охо-
плює основні види інформаційного забезпечення і 
може бути використана менеджерами проектів як 
базова під час планування таких проектів.

Отримані інформаційні моделі управління про-
цесами побудови систем захисту підводної частини 
МСП та її акваторії є узагальненими та утворюють 
інструментальну основу для створення приклад-
ного програмного забезпечення для автоматизації 
управління проектами захисту об’єктів МКІ.

Weaknesses. Отримані моделі інформаційної 
платформи захисту об’єктів МКІ дещо підвищу-
ють трудомісткість робот з планування таких про-
ектів на ранніх стадіях їх розробки. 

Opportunities. Розробка змістовних складників 
інформаційних моделей для повного переліку ба-
зових проектів РРМКІ (множини потужністю L), ви-
конана за викладеною у статті методологією, утво-

рить практичне підґрунтя для успішного розв’язку 
прикладного наукового завдання галузевого зна-
чення – ефективного управління проектами захис-
ту об’єктів МКІ від техногенних загроз зловмисно-
го характеру.

Threats. Постійний розвиток технічних засобів, 
які використовують зловмисники на морі, та світо-
ві тенденції щодо збільшення протиправних акцій 
на об’єктах МКІ вимагають постійного удоскона-
лення засобів захисту об’єктів МКІ. Це зумовлює 
необхідність проведення наукових досліджень «на 
випередження», що забезпечило б своєчасне та 
ефективне протистояння новим загрозам, що ви-
никають. 

Висновки. Розв’язано прикладне наукове за-
вдання проектного менеджменту щодо розробки 
моделі інформаційної платформи управління про-
ектами захисту об’єктів морської критичної інф-
раструктури як теоретичної основи підвищення їх 
ефективності на ранніх етапах планування.

Сформовано структуру організацій-учасників 
інформаційного обміну у проектах захисту об’єктів 
морської критичної інфраструктури, яка включає 
державний орган центральної влади, відповідаль-
ний за формування й реалізацію державної полі-
тики у сфері захисту критичної інфраструктури 
держави, регіональні та галузеві органи нагляду та 
контролю безпеки, органи місцевого самовряду-
вання та органи об’єктового захисту, а також між-
народні морські організації. Отримана структура 
утворює організаційну основу менеджеру проекту 
для забезпечення інформаційних потреб широкого 
кола учасників проектів захисту об’єктів МКІ.

На основі системного підходу розроблено 
структуру та основні складники інформаційної 
платформи управління проектами захисту об’єктів 
морської критичної інфраструктури у складі інфор-
маційних модулів основних характеристик базових 
об’єктів МКІ, загроз та методів протистояння ним, 
а також інформаційного модуля відомостей про 
технології побудови систем захисту об’єктів МКІ. 
Використання отриманої інформаційної платфор-
ми скорочує витрати часу проектного менеджера 
на стадії планування проекту та підвищує ефек-
тивність його роботи.

На прикладі захисту від найбільш небезпечної 
загрози об’єктам МКІ, яка пов’язана з підводним 
простором, розроблено змістовні частини інфор-
маційних платформ управління процесами роз-
робки систем захисту підводної частини морської 
стаціонарної платформи та її акваторії.

Подальші дослідження планується проводити у 
напрямах розробки змістовних частин інформацій-
них платформ для управління процесами розробки 
систем захисту інших базових об’єктів МКІ – су-
ден, морських портів, суднобудівних та судноре-
монтних заводів тощо.
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Abstract. Priority plans include designing, constructing and operating houses and those fa-
cilities, which are based on water, above water and water. The classification of floating objects 
at the deposits of the sea is indicated on the surface of the water, the method of positioning is 
visible on the ground and the construction materials, as well as the shape of the floating equip-
ment. The theoretical basis was science robots in the project hall and the house and house con-
struction, debarked, pontoon; regulatory framework for the Navigation Register of Ukraine, 
as well as the availability of a modular design and the design and technology of floating and 
coastal equipment. The meta-duplication of the viability of the project design and technology 
of the viability of the service, adapted for the Ukrainian water supply. Task, for viral duplica-
tion, foregoing supplementary tendency for projecting a wake-up call on a plumbing base; the 
provision of substantially substantiated project design for watershed infrastructure; provid-
ing sound and visual design and visualization and typology of real-world classifications; a 
description of the functional-planning organ of the house.  It has been found that in the 21st 
century, floating and water houses are a worthy alternative to land-based residential buildings 
as environmentally viable buildings in major cities. Some German cities (including Hamburg 
and Rostock) are promoting a model of living on the water, based on the experience of the 
Netherlands, offering a lifestyle closer to nature. The possibility of constructing houses on 
piles and pontoons in those regions of Ukraine where floods and floods are systematic (Vin-
nitsa, Khmelnitsky, Volyn’ regions) is an alternative solution in the fight against the water ele-
ment. The world experience of construction of residential buildings on the water is analyzed 
and the stages of their formation are revealed. The classification of structures on water, above 
water and under water has been developed depending on the type of superstructures, the prin-
ciple of water support and the method of implementation.
Key words: houseboat, floating equipment, hydraulic engineering constructions, vocal 
analysis.

Анотація. У дослідженні розглянуто сучасні тенденції проектування, конструювання 
та будівництва хаусботів (плавучих будинків) та інших об’єктів, які базуються на 
воді, над водою та під водою. Наведено класифікацію плавучих об’єктів залежно від 
розташування, відносно поверхні водоймища, способу позиціонування, відносно 
ґрунту та конструктивних матеріалів, які використовуються під час формування 
плавучої споруди. Теоретичною базою послужили наукові роботи в галузі проектування 
та конструювання хаусботів, дебаркадерів, понтонів; нормативно-правова база 
Регістру судноплавства України, а також дослідження щодо модульного формування та 
конструктивно-технологічних рішень плавучих та берегових споруд. Мета дослідження 
полягає у виявленні особливостей проектно-конструкторських та технологічних 
особливостей виготовлення хаусботів, адаптованих під водоймища України. Задачі, які 
вирішуються під час дослідження, передбачають:
– виявлення сучасних тенденцій проектування та будування споруд на плавучій основі; 
– проведення aналізу сучасного та закордонного досвіду проектування та будування 
інфраструктури на плавучих спорудах;
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– враховуючи узагальнений досвід проектування та будування хаусботів, виявлення їх типологічних 
особливостей та створення їх класифікації; 
– опис особливостей функціонально-планувальної організації хаусботів. 
З’ясовано, що у ХХІ столітті плавучі та водні будинки є достойною альтернативою житлових будівель «на 
суші» як екологічно життєздатних споруд у крупних містах. Деякі німецькі міста (зокрема Гамбург та Росток) 
просувають модель проживання на воді, ґрунтуючись на досвіді Нідерландів, запропоновуючи спосіб життя 
більш близький до природи. Можливість побудови будинків на палях та понтонах у тих регіонах України, 
де паводки та повені мають систематичний характер (Вінницька, Хмельницька, Волинська області), є 
альтернативним рішенням у боротьбі з водною стихією. Проаналізовано світовий досвід будівництва житлових 
споруд на воді та виявлено етапи їх формування. Розроблено класифікацію споруд на воді, над водою та під 
водою залежно від типу надбудов, принципу підтримки їх на воді та способу виконання.
Ключові слова: хаусбот, плавучі споруди, гідротехнічні конструкції, порівняльний аналіз.
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Постановка проблеми. Хаусботи (з англійської 
“houseboat” – плавучий будинок) є відносно новим 
напрямом як у вітчизняному, так і у закордонному 
суднобудуванні. Водночас зазначені плавучі споруди 
швидко і міцно завоювали стійкі позиції у рейтингу 
продажів та надійно завоювали симпатії у любителів 
туризму та відпочинку на воді. Хаусботи викорис-

товують у спокійних закритих водоймищах. Досить 
часто їх використовують для проведення гідротех-
нічних, науково-дослідних та інших морських до-
сліджень і робіт, враховуючи їх достатню міцність, 
остійність та зручність в експлуатації [1]. 

Найширше розповсюдження хаусботи отрима-
ли у Нідерландах. У країні досить багато широких  
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річок із незначною швидкістю течії; великий відсо-
ток громадян віддав перевагу житлу на воді, періо-
дично покидаючи місця стоянки та відправляючись 
у подорож. Через це держава навіть була вимушена 
вжити заходів щодо обмеження будування таких пла-
вучих споруд [2].

В Україні зацікавленість хаусботами виникла на-
прикінці 2000-х років. Значною мірою це пов’язано 
з надмірними цінами на житло. Проектування та бу-
дівництво перших хаусботів в Україні проводились 
без урахування спеціальних технічних норм та ви-
мог класифікаційних товариств. Склад та розміри 
приміщень приймалися за аналогами стаціонарних 
одноповерхових будівель, що не завжди враховувало 
специфіку експлуатації хаусбота, а також сезонність 
його використання. В наш час більшість вітчизняних 
плавучих будинків спроектовано на клас Регістру 
судноплавства України для річкових суден [3]. 

Водночас виникла необхідність у технологічній 
модернізації стаціонарних та плавучих споруд, вра-
ховуючи вимоги міжнародних стандартів відносно 
будівельних норм, що своєю чергою призвело до 
питання удосконалення технологій формування ха-
усботів, в тому числі із використанням модульних 
технологій. Недостатність вивчення проблеми ти-
пологічної та модульно-просторової організації по-
будови плавзасобів, які розглядаються, зумовило 
необхідність розробки нових тенденцій у методиці їх 
проектування, функціонального зонування та плану-
вання.

Мета дослідження. Все це свідчить про актуаль-
ність нашого дослідження та визначає мету, яка поля-
гає у виявленні особливостей проектно-конструктор-
ських та технологічних особливостей виготовлення 
хаусботів, адаптованих під водоймища України.

Відповідно до поставленої мети необхідно вирі-
шити такі наукові задачі:

– виявити сучасні тенденції проектування та бу-
дування споруд на плавучій основі;

– провести аналіз сучасного та закордонного до-
свіду проектування та будування інфраструктури на 
плавучих спорудах;

– на основі узагальненого досвіду проектування 
та будування хаусботів виявити їхні типологічні осо-
бливості та створити їх класифікацію;

– виявити особливості функціонально-плану-
вальної організації хаусботів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Теоретичною базою послужили наукові роботи в 
галузі проектування та конструювання хаусботів, 
дебаркадерів, понтонів; нормативно-правова база 
Регістру судноплавства України, а також досліджен-
ня щодо модульного формування та конструктивно-
технологічних рішень плавучих та берегових споруд  
[1; 2; 4–6]. У дослідженні прийнято до уваги роз-
робки М.В. Савицького та С.Є. Шехоркіної, які ві-
дображають конструктивні задачі позиціонування 
хаусботів за допомогою якірних стійок, які водночас 
контролюють посадку плавучого будинку під час 

значних приливів та відливів, що характерно для 
нижньої течії Дніпра та Дунаю [4; 5]. 

Архітектурі та конструюванню плавучих річкових 
вокзалів та павільйонів присвячено праці М.С. Єлен-
ського, Б.В. Іонова, Р.Я. Хігера. Архітектурі малопо-
верхових будівель на воді присвячено наукові праці 
І.С. Еконномова, А.В. Панфілової, В.Є. Баришева.  
В них розглянуті актуальні питання технологій фор-
мування плавучих споруд у різних умовах [6–8].

Питання залізобетонного суднобудування освіт-
лені у працях М.Г. Слуцького, О.С. Рашковського, 
В.М. Коннова, О.М. Поступальсткого [9–11]. Також 
у дослідженні використано результати авторських 
розробок [12–14].

Основний матеріал (результати). Сучасний 
стан проектування та будівництва архітектурних 
об’єктів на воді досить різноманітний. У результаті 
аналізу різноманітних плавучих споруд та споруд на 
воді була розроблена відповідна типологія. До основ 
класифікації належать основні відмінно-конструк-
тивні ознаки спорудження хаусботів на воді, над во-
дою та під водою. 

Ми виокремили критерії формування типових 
об’єктів на воді з урахуванням конструктивно-техно-
логічних особливостей та морехідних якостей.

Плавучі основи – об’єкт має плавучість, але є 
несамохідним; має фіксоване постійне місцезнахо-
дження, тобто є аналогом стоячого судна, пришвар-
тованого до берегової споруди (рис. 1). 

До таких споруд зі статичними плавучими осно-
вами відносять:

– пришвартовані будинки на основі остову судна;
– будинки на різноманітних понтонних основах;
– будинки із геометричним корпусом-понтоном;
– будинки на плотах.
Динамічні плавучі основи відрізняються тим, що 

об’єкт, окрім плавучості, має інші морехідні якості, а 
саме ходовість та керованість, тобто має можливість 
переміщення по акваторії самостійно або шляхом 
буксирування іншими суднами (рис. 2). 

До споруд із динамічними плавучими основами 
відносять:

– катери;
– круїзні лайнери «вихідного дня»;
– плавучі лайнери-міста на воді.
До самохідних споруд із динамічною основою 

слід віднести:
– будинки на дебаркадерах, що буксируються;
– понтонні споруди, переправи;
– переобладнані під житло та інші функції судна 

та інші плавучі споруди. 
Слід зазначити, що наявність на об’єктах, які 

розглядаються, головної енергетичної установки не 
передбачає переходи на велику дальність. Через це 
для економічної доцільності використовуються елек-
тромотори або двигуни на альтернативних джерелах 
енергії, які не наносять шкоди оточуючому водному 
середовищу, не видають шумів та прості в експлуа-
тації. 
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Пришвартований будинок на корпусі судна
Будинок на баржі, Амстердам

(http://polostroy.org/)

Будинок на бетонній подушці Плавучий офіс у Празі
(http://radio.cz/)

Будинок на плотах із колод
Будинок на плоту у Мельбурні

(http://kultimatum.ru/)

Рис. 1. Плавучі будинки із статичними основами

Будинок на корпусі судна Будинок на самохідній баржі в Антверпені
(http://fresher.ru/)

Будинок на полій бетонній подушці,  
який буксирується, та будинок-яхта

Будинок на бетонному понтоні буксирується  
будинком-яхтою катамаранного типу

(http://techcult.ru/)

Рис. 2. Види споруд на воді із динамічними плавучими основами
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Неплавучі основи – об’єкт частково має плаву-
чість за рахунок власних конструктивних особливос-
тей. Неплавучі основи нараховують п’ять способів 
утримання на поверхні води (рис. 3).

Насипні фундаменти: об’єкт формується на 
штучному насипу-основі.

Насамперед робиться обв’язування груп валунів 
або інших більш мілких камінів на дні водоймища 
для використання їх у якості жорстких стержнів. 
Після цього шляхом намиття на них піску чи іншого 
матеріалу насипу-основі надається необхідна гео-
метрична форма. Це технологічне рішення відмін-
но себе зарекомендувало під час створення відомих 
штучних островів у Арабських Еміратах. Можливі 
також комбінації з насипних та палевих конструкцій.

Палеві фундаменти: об’єкт має палеве кон-
структивне рішення для різноманітних глибин. Ви-
користання палевих конструкцій добре відоме ще з 
часів перших поселень на воді. І якщо використання 

стовбурів дерев як основного матеріалу раніше було 
єдиним рішенням, враховуючи підвищення міцності 
характеристик деревини у процесі взаємодії з водою, 
то в наш час конструктивні композитні матеріали ак-
тивно витіснили традиційні. У сучасній інженерній 
практиці проектування стаціонарних та плавучих 
споруд на шельфі морів та океанів існує ряд кон-
структорсько-технологічних рішень, які охоплюють 
у собі як палеві, так і намивні технології разом із 
створенням шарів валунів та плит-основ. До споруд 
із палевими фундаментами відносять ряд висотних 
об’єктів на воді:

– маяки на палях;
– фортифікаційні споруди;
– житлові платформи нафтобурових установок;
– житлові платформи морських шахт;
– опори багатопрольотних мостів.
Пілонні фундаменти: об’єкт має пілонне кон-

структивне рішення, яке працює на міцність,  

Будинок на палях

Готель на палях, острови Кука
(http://robo-hunter.com/)

Будинок на пілонах
Вілла «Савой» під Парижем

(http://museum-design.ru/)

Корпус судна на бетонній основі Eco-tech loftboat, Бельгія [4]

Рис. 3. Види неплавучих основ хаусботів
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Будинок на намитій основі
Palms Islands Resort, м. Дубаї

(http://20 minutos.es/)

Будинок на скелевій та бетонній основах Маяк на скелі Андрос (Греція)
(http://teletype.in/)

Рис. 4. Види будинків на штучних та природних морських основах

Підводні капсули приєднані до комунікацій Підводний готель “Seven ocean” [7]

Підводні капсули-будинки на ґрунті водоймищ Підводний готель “Planet Ocean”, Флоріда, США  
(http://RuYachts.com/)

Будинок на палях із підводними поверхами
Готель “Otter Inn”, Швеція
(http://OrangeSmile.com/)

Рис. 5. Статичні підводні споруди
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жорсткість та стійкість, аналогічно палевому. Вико-
ристання пілону або системи пілонів дозволяє під-
вищити конструктивні, функціональні та естетичні 
характеристики житлових та спеціальних споруд на 
воді. Перерозподіл навантаження несучої конструк-
ції дає можливість функціонального зонування при-
міщень будинку. Сукупність пілонних та палевих 
конструкцій надає можливість розширення діапазо-
ну проектних рішень.

Будинки на забетонованих корпусах суден: 
об’єкт уявляє собою старий (який не експлуатується 
за призначенням) корпус судна, який з тих чи інших 
причин не має достатніх морехідних, міцнісних та 
інших якостей. Корпус судна бетонується (створю-
ється бетонна подушка між корпусом та ґрунтом во-
доймища). Це робиться в тому разі, якщо корпус має 
пробоїни, конструктивні дефекти набору та/або об-
шивки, платформ, настилів.

Будинки на твердих природних основах: об’єкт 
вільно опирається на тверду кам’яну або іншого 
типу тверду основу. При цьому жорстка несуча влас-
тивість забезпечена шляхом комбінування бетону-
вання плити фундаменту із твердою породою або за 
рахунок палевих конструкцій. Типовим прикладом 
можуть служити різноманітні будинки біля води на 

скелях, різні типи маяків, які розташовано на скелис-
тих виступах із води, на віддаленій відстані від бе-
рега із відносно малими глибинами для безпечного 
проходження крупних суден та інших плавучих за-
собів (рис. 4).

Підводні основи – об’єкт знаходиться під во-
дою на визначеній відстані від поверхні. Ця відстань 
може визначатись самим об’єктом, як, наприклад, на 
приватних прив’язних чи автономних субмаринах, 
або винятково конструкцією основного несучого 
підводного елементу, частини споруди під водою, до 
якої кріпиться чи пристиковується підводний об’єкт: 
герметичні капсули-люфти, апартаменти із видом на 
морське дно, які виготовлені використовуючи техно-
логії побудови субмарин. На сьогоднішній день є два 
рішення із можливості перебування туристів під во-
дою у апартаментах. 

Статичні підводні споруди: об’єкт знаходиться 
на заданій відстані від поверхні води, має фіксоване 
положення за рахунок додаткових конструктивних 
рішень (рис. 5).

Споруда може знаходитися безпосередньо на мор-
ському дні, а доступ до них може бути реалізований 
винятково за рахунок інших підводних плавучих за-
собів, які можуть до них пристиковуватись. Споруди 

Підводні приватні субмарини Туристичний човен «Садко», РФ
(http://visacomtour.ru/)

Судно-готель із підводними каютами
Проект готелю “Sea Venture”

(фото з мережі Інтернет)

Яхта-будинок із підводним відсіком Проект “Polinarius”, Німеччина [6]

Рис. 6. Динамічні підводні споруди
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цього типу можуть використовуватись як науково-до-
слідні лабораторії, підводні готелі та бази відпочинку, 
але доступ до них пов’язаний із великим ризиком та 
вимагає початкової водолазної підготовки. 

Більш раціональним рішенням є жорстке закрі-
плення такого об’єкту до дна водоймища та при цьому 
формування як підводних, так і надводних ярусів. Вза-
галі до статичних підводних споруд можна віднести:

– різні типи підводних готелів;
– підводні ресторани;
– підводні акваріуми
– підводні музеї
– підводні навчальні лабораторії.
Динамічні підводні споруди: об’єкт повністю або 

частково знаходиться під водою та має можливість 
просторового переміщення (рис. 6). 

До динамічних підводних споруд відносять:
– великогабаритні підводні плаваючі станції;
– малогабаритні підводні плаваючі засоби, батис-

кафи, підводні човни. 
Таким чином, загальна сучасна типологія підвод-

них об’єктів на воді, у воді та під водою включають 
в себе:

– штучні острови;
– міста на палях;
– статичні будинки на воді;
– плаваючі будинки;
– висотні об’єкти на воді;
– будинки під водою.

Сучасний стан проектування, конструювання 
та будівництва інфраструктури на воді базується на 
понтонах, палях та штучних насипах. Зручна прак-
тика повторного будівництва житла з використанням 
списаних судів користується не меншим успіхом, ніж 
будівництво будинків на воді.

На рис. 7 зображено проект Еберхарда Зейдлера 
у місті Торонто (Канада), який уявляє собою штуч-
ний півострів із причалами для яхт та п’яти павіль-
йонів на палях та пілонах. Побудований у 1968– 
1972 роках на озері Онтаріо.

ВИСНОВКИ. З’ясовано, що у ХХІ столітті плаву-
чі та водні будинки є достойною альтернативою жит-
лових будівель «на суші» як екологічно життєздатні 
споруди у крупних містах. Деякі німецькі міста (зокре-
ма Гамбург та Росток) просувають модель проживання 
на воді, ґрунтуючись на досвіді Нідерландів, запропо-
новуючи спосіб життя більш близький до природи. 

Можливість побудови будинків на палях та пон-
тонах у тих регіонах України, де паводки та повені 
мають систематичний характер (Вінницька, Хмель-
ницька, Волинська області), є альтернативним рі-
шенням у боротьбі з водною стихією.

Проаналізовано світовий досвід будівництва 
житлових споруд на воді та виявлено етапи їх фор-
мування. 

Розроблено класифікацію споруд на воді, над во-
дою та під водою залежно від типу надбудов, прин-
ципу підтримки їх на воді та способу виконання.

Рис. 7. Проект Еберхарда Зейдлера [7]
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Abstract. Relevant issue of the development of measurement procedures for LPG reviewed. It 
is shown that use of guided wave radar level sensors is affected by additional error. This error is 
related with the properties of the LPG vapor phase as propagation medium for electromagnetic 
wave. The main purpose of this research is to study mentioned additional error and develop cor-
rection technique which will reduce this inaccuracy without modification of existing GWR sen-
sors. The additional error is illustrated with the help of the model of the propane-butane mixture 
stored in the reservoir under pressure with various temperatures. The dielectric constant of LPG 
components mixture is modeled using generalized reference data and known relations between 
density and dielectric permittivity of the gases. Simulation results are compared with the results 
of practical measurements. Numerical estimates of the additional level measurement error and 
appropriate LPG volume calculation error are obtained. It is indicated that with the increase of 
the vapor pressure and temperature, an increase in the density of the vapor phase of the LPG is 
observed. This leads to the underestimation of the level in the storage tank and can be corrected 
with the help of the data about the current value of dielectric constant of the vapor phase. 
The correction technique which includes calculation of the correction coefficient based on a 
known position of the control marks is described. Another approach to calculate the correction 
coefficient, based on the data about composition (or density) of the LPG vapor phase is given. 
Data about the composition of the vapor phase can be obtained by calculating the composition 
of the liquid phase, followed by calculation of the vapor phase composition for the thermody-
namic equilibrium. Scientific novelty is a correction technique for GWR level sensor based on 
information about the density or composition of the LPG vapor phase. The practical value of 
this study lies in the implementation of developed algorithms and deploying obtained models to 
reduce mentioned additional error without modifications of the level sensor design and to use.
Key words: polymetric system, level sensor, LPG, propane-butane mixture, uncertainty, va-
por phase, dynamic vapor compensation.

Анотація. Розглянуто актуальну задачу розробки методик виконання вимірювань 
скраплених вуглеводневих газів. Показано, що під час застосування хвилеводних 
радарних рівнемірів для вимірювання рівня рідкої фази СВГ може виникати додаткова 
похибка, зумовлена зміною властивостей парової фази СВГ як середовища поширення 
електромагнітних хвиль. Мета статті полягає у вивченні характеру додаткової похибки 
вимірювання та в розробці методики корекції, що дозволить знизити або усунути похибку, 
максимально уникаючи конструктивних доробок наявних рівнемірів. Вказаний ефект 
проілюстровано на прикладі пропан-бутанової суміші, що зберігається у резервуарі під 
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тиском, за різних температур. На базі узагальнення довідкових даних, використання відомих співвідношень 
отримана залежність діелектричних властивостей компонентів СВГ від значення густини парів. Результати 
моделювання зрівнюються з результатами практичних вимірювань. Отримано числові оцінки додаткової похибки 
вимірювання рівня та відповідних похибок оцінки об’єму СВГ. Вказано, що із ростом тиску та температури пару 
спостерігається підвищення густини парової фази СВГ, що в результаті веде до недооцінки рівня в резервуарі 
зберігання. Цей недолік може бути усунено шляхом використання даних про діелектричні властивості парової 
фази. Разом з описом методики корегування результатів вимірювання, що базується на розрахунку коефіцієнта 
коригування за відомою відстанню до контрольних точок, надана методика коригування, що заснована на 
розрахунку коефіцієнта за даними про склад (або густину) парової фази СВГ. Дані про склад парової фази 
можуть бути отримані за допомогою перерахунку складу рідкої фази із наступним розрахунком складу парової 
фази для стану термодинамічної рівноваги.
Наукова новизна полягає у способі коригування показників хвилеводних рівнемірів, а саме – методиці коригування 
на базі інформації про густину СВГ. Практична цінність дослідження полягає в отриманні алгоритмічного 
апарату для мінімізації додаткової похибки вимірювання без застосування конструктивних доробок рівнеміру 
або поліметричної системи.
Ключові слова: поліметрична система, датчик рівня, скраплений вуглеводневий газ, пропан-бутанова суміш, 
динамічна компенсація впливу парової фази.
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Постановка проблемы и анализ исследований 
и публикаций. В течение последних лет в Украине 
и мире продолжается рост потребления сжиженного 
углеводородного газа (СУГ) [1–3]. Рост потребления 
связан с относительно невысокой ценой СУГ для 
применения в быту и промышленности, высокой 
экономической эффективностью применения СУГ 
в качестве топлива, хорошими показателями его 
экологичности [4; 5]. Вместе с тем специфика СУГ 
определяет требования к его учету, а именно к ме-
тодикам выполнения измерений и применяемым 
средствам измерительной техники [6–8]. СУГ пред-
ставляет собой смесь пропана и бутана, в которой 
в небольшом количестве присутствуют метан, этан 
и другие компоненты [9; 10]. Свойства СУГ в зна-
чительной степени зависят от температуры и давле-
ния, что должно быть учтено в процессе измерений, 
описано в соответствующих методиках выполнения 
измерений. Так, для уровнемеров, принцип действия 
которых связан с косвенным определением про-
йденного импульсами расстояния и последующим 
определением уровня, требуется выполнять допо-
лнительную коррекцию функции преобразования 
прибора [11–13]. Это происходит вследствие измене-
ния скорости распространения волн при изменении 
свойств среды распространения. Анализ и изучение 
дополнительной погрешности, изучение влияния па-
ровой фазы на показания уровнемеров и последую-
щий расчет массы СУГ в емкости, а также выработка 
корректирующих мер с целью повышения точности 
определения параметров СУГ, совершенствования 
методик коммерческого учета в целом являются ак-
туальной задачей. 

Целью работы является анализ дополнительной 
погрешности измерения уровня, связанной с измене-
нием диэлектрической проницаемости паровой фазы 

СУГ, выработка соответствующих корректирующих 
мер, что позволит без внесения конструктивных из-
менений в чувствительный элемент устранить или 
существенно снизить указанную дополнительную 
погрешность.

Изложение основного материала. Для ком-
мерческого учета сжиженных под давлением га-
зов в резервуарах хранения необходимо точно из-
мерять уровень раздела газообразной и жидкой 
фаз, а также уровень подтоварной воды (в случае 
ее присутствия). Широко внедрены волноводные 
уровнемеры (GWR – волноводный радарный уров-
немер, также часто называемый TDR – рефлек-
тометрический радар с временным разрешением 
или MIR – микроимпульсным радаром), принцип 
действия которых основан на излучении коротких 
электромагнитных импульсов в специальный волно-
вод и последующем измерении временного интервала 
между излученными и отраженными от границ раз-
делов сред импульсами [12–14]. Такие уровнемеры 
имеют целый ряд эксплуатационных преимуществ: 
возможность одновременного контроля уровня и 
уровня раздела сред, высокая надежность из-за от-
сутствия подвижных частей, практически нулевые 
затраты на техническое обслуживание, сравнитель-
но высокая точность измерений [14]. В то же время, 
распространение такие получили полиметрические 
системы [12], как развитие метода импульсной реф-
лектометрии. Особенностью таких систем является 
формирование и обработка высокоинформативного 
сигнала, который несет информацию о значении не-
скольких показателей контролируемого продукта или 
процесса. Одним из примеров таких сигналов можно 
считать рефлектограмму – сигнал волноводного уров-
немера. На рис. 1 а) показан датчик специальной кон-
струкции 1, установленный в резервуар 2 высотой H  
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и частично погруженный в среду 3, уровень h ко-
торой подлежит контролю. Процесс формирования 
импульсного сигнала (рис. 1, б) включает: излуче-
ние коротких электромагнитных импульсов, контак-
тное зондирование этими импульсами исследуемой 
среды; прием и обработку совокупности излученных 
и отраженных импульсов с целью интерпретации 
сигнала – оценки уровня и других характеристик 
жидкости / процесса. В таком случае форма и вза-
имное расположение отраженных от границ раздела 
сред импульсов (информативные параметры сигна-
ла) зависят от расстояния до границы раздела сред 
или других неоднородностей волнового сопротивле-
ния, от свойств сред распространения импульсов.

Для оценки расстояния до границы раздела сред 
(уровня СУГ в резервуаре) в этом случае применяет-
ся модель:

L
t c

0
0

02
=

ε
,                                 (1)

где с – скорость распространения 
электромагнитной волны в вакууме (скорость света), 
ε0 – диэлектрическая проницаемость среды 0-го слоя.

Характеристика преобразования вида (1), хра-
нимая в электронном блоке уровнемера / полиме-
трической системы, в явном или неявном виде, со-
держит данные об относительной диэлектрической 
проницаемости среды, сквозь которую распростра-
няются излученные электромагнитные импульсы. 
Как правило, данные о характеристике преобразо-
вания получают путем градуировки измерительных 
каналов на уровнеметрических установках [15] со-
гласно [16] или специальных стендах с образцовыми 
средствами измерения уровня высокой точности. 
Такие характеристики преобразования получают 
в нормальных условиях и соответственно должны 
быть скорректированы на влияние избыточного дав-

ления и температуры. В [13] приведен алгоритм и 
соответствующие данные расчетов для коррекции 
показаний уровнемера при изменении давления и 
температуры водяного пара, что особенно важно при 
запуске и выходе на режим технологического обору-
дования. Жидкая и паровая фазы в этом случае из-
меняют значения своих плотностей, что может при-
вести к погрешности оценки расстояния до 30% (для 
температур свыше 315 °С). 

Аналогичную методику коррекции использу-
ют для СУГ. Для этого необходимо использовать 
специальный стационарно установленный отража-
тель на известном расстоянии от базовой плоскости 
либо использовать информацию об известном поло-
жении меток, подобно [11]. Однако не всегда являет-
ся удобным использовать отражения от специальных 
неоднородностей из-за вносимых меток ими искажен-
ного сигнала. Независимо от указанных фактов для 
оценки применимости коррекции необходимо про-
анализировать характер дополнительной погрешнос-
ти на основе модели или экспериментальных данных, 
полученных для интересующих диапазонов приме-
нения: диапазон изменения давления (0..2.5 МПа)  
и температуры (-40..+40°С). Результаты коррекции 
для чистого пропана частично приведены в [8]. Из-
вестно также, что свойства других компонентов СУГ 
значительно отличаются от свойств пропана, что мо-
жет оказать влияние на итоговый результат коррек-
ции и применимость метода в целом. 

Алгоритм коррекции в данном случае может 
выглядеть следующим образом. На первом этапе 
получают значения плотности жидкой фазы СУГ 
путем применения стационарного плотномера, 
отбора пробы либо используя паспортное значе-
ние последней принятой партии СУГ. На втором 
этапе вычисляют плотность паровой фазы СУГ. 
Вычисление плотности паровой фазы может произ-
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Рис. 1. Пояснение принципа действия рефлектометрических датчиков
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ведено исходя из сведений о концентрациях компо-
нентов паровой фазы СУГ, давления и температуры 
в емкости. Следующим этапом служит вычисление 
диэлектрической проницаемости паровой фазы 
исходя из данных о ее плотности и определение 
коэффициента коррекции. В случае если состав СУГ 
неизвестен, для практической оценки можно предпо-
ложить, что в паровой фазе находятся только пропан 
и бутан.

Плотность жидкой фазы СУГ ρж(Ттек) может быть 
получена применением стационарных плотноме-
ров, либо с помощью отбора пробы и применения 
переносных денсиметров для СУГ при текущей тем-
пературе Ттек. В случае использования паспортного 
значения плотности СУГ необходимо привести зна-
чение плотности к текущим условиям измерений. 
Приведение плотности продукта к стандартным или 
к текущим условиям производится с помощью со-
ответствующих таблиц и методик [17; 18]. При этом 
различия в методиках приведения или в таблицах 
существенно отражается на итоговом результате рас-
четов [19]. 

Расчет компонентного состава жидкой фазы СУГ 
в предположении, что смесь является двухкомпо-
нентной выполняется на основании известных значе-
ний молярных масс пропана и бутана, температуры и 
известных зависимостей плотностей компонентов от 
температуры. 

Плотность жидкой фазы можно выразить через 
концентрации компонентов смеси и соответствую-
щие значения плотностей:

ρ ρ ρæô( ) ( ) ( ),T x T x Tòåê ïð æïð òåê á æá òåê= +              (2)

где ρжф – значение плотности жидкой смеси бу-
тана и пропана при температуре Ттек. xпр, xб – значе-
ния мольных долей пропана и бутана в жидкости со-
ответственно; ρжпр, ρжб – значения плотности жидкого 
пропана и бутана при температуре Ттек.

Для расчета состава паровой фазы в случае рав-
новесного состояния можно использовать законы 
Дальтона и Рауля. Для каждого компонента смеси i 
справедливо:

r P x Pi ñ і і= ,                                  (3)

где ri – молярная доля і-го компонента паровой 
фазы, xi – молярная доля і-го компонента жидкой фазы 
смеси, Pс – упругость паров смеси (давление в емкос-
ти), Pi – упругость паров і-го компонента смеси.

Парциальное давление каждого компонента сме-
си определяется по справочным данным [20]. Давле-
ние смеси может определяться измерением (в состав 
измерительной системы присутствует датчик давле-
ния) либо расчетным путем согласно данным о со-
ставе СУГ.

Определение состава паровой фазы в случае про-
пан-бутановой смеси выполняется с использованием 
выражения (3):

r
x P

P
r rïð

ïð ïð

ñ
á ïð= = −, .1                    (4)

По составу паровой фазы находят среднюю плот-
ность паровой фазы ρп. В случае смеси из пропана и 
бутана применяются таблицы VIII-А-3, VIII-A-4 [18]. 
В этом случае выражение для оценки плотности па-
ровой фазы полностью совпадает с выражением (2) 
за исключением того, что плотность паровой фазы 
также является функцией давления в резервуаре.

В случае многокомпонентной смеси вычисляют 
приведенное давление и температуру паровой смеси, а 
также путем решения уравнения Редлиха-Квонга полу-
чают оценку коэффициента сжимаемости [9]. В этом 
случае плотность паровой фазы определяется как:

ρï
ï

p
Z R T

=
⋅

⋅ ⋅ +
10

273 15

6

( , )
,                    (5)

где p – абсолютное давление, МПа; Tп – темпера-
тура паровой фазы СУГ, °C; R – удельная газовая по-
стоянная, Дж/(кг*К); Z – коэффициент сжимаемости.

Значения плотности паровой фазы СУГ (как не-
полярного диэлектрика) можно связать со значением 
диэлектрической проницаемости паровой фазы на 
базе уравнения Клаузиуса-Мосотти [21]:

ρ
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ε
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=
−
+
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,                        (6)

где ρ – плотность вещества, μ – молекуляр-
ная масса вещества, α – поляризуемость вещества,  
Na – число Авогадро.

В выражении (6) первый множитель – постоян-
ная для каждого вещества величина [21]. 

Данные о значении диэлектрической проницаемос-
ти и плотности компонентов СУГ при различных значе-
ниях температур и давлений, представленные на рис. 2.

Данные рис. 2 представляют собой обобщение 
результатов, полученных разными авторами путем 
измерений или расчетов [8, с. 22–24] для пропана, 
бутана, изобутана, этана и других основных компо-
нентов СУГ. 

Сопоставление результатов расчетов 
диэлектрической проницаемости по плотности  

Рис. 2. Кривая зависимости диэлектрической 
проницаемости паровой фазы СУГ  
от значения ее плотности
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Таблица 1. Результаты расчета дополнительной погрешности измерения уровня СУГ

Значение погрешности

Уровень заполнения резервуара Vmax=196.1 м3, %

10 50 85

Пропан, Tп =-30 °С, P = 0.165 МПа

ΔH, мм -5.673 -3.333 -1.348

ΔVжф, л -301 -249 -82

ΔVжф, % -1.534 -0.254 -0.049

Пропан, Tп =0 °С, P = 0.466 МПа

ΔH, мм -15.714 -9.231 -3.734

ΔVжф, л -829 -689 -226

ΔVжф, % -4.23 -0.7 -0.136

Пропан, Tп =30 °С, P = 1.085 МПа

ΔH, мм -37.205 -21.856 -8.842

ΔVжф, л -1945 -1632 -536

ΔVжф, % -9.92 -1.66 -0.32

Бутан, Tп =-30 °С, P = 0.029 МПа

ΔH, мм -0.686 -0.403 -0.163

ΔVжф, л -36 -3 -0.99

ΔVжф, % -0.186 -0.031 0

Бутан, Tп =0 °С, P = 0.102МПа

ΔH, мм -2.968 -1.743 -0.705

ΔVжф, л -158 -130 -43

ΔVжф, % -0.803 -0.133 -0.026

Бутан,Tп =30 °С, P = 0.282 МПа

ΔH, мм -8.157 -4.792 -1.939

ΔVжф, л -432 -358 -117

ΔVжф, % -2.2 -0.365 -0.07

Пропан-Бутан (50/50), Tп =-30 °С, P = 0.106 МПа

ΔH, мм -4.04 -2.373 -0.96

ΔVжф, л -214 -177 -58

ΔVжф, % -1.093 -0.181 -0.035

Пропан-Бутан (50/50), Tп =0 °С, P = 0.309 МПа

ΔH, мм -11.336 -6.659 -2.694

ΔVжф, л -599 -497 -163

ΔVжф, % -3.057 -0.507 -0.098

Пропан-Бутан (50/50), Tп =30 °С, P = 0.739 МПа

ΔH, мм -26.923 -15.816 -6.398

ΔVжф, л -1414 -1181 -387

ΔVжф, % -7.212 -1.204 -0.232

паровой фазы дает приемлемую сходимость с 
полученными на практике данными. Так, для чи-
стого пропана отклонение расчетного значения 
диэлектрической проницаемости от полученного пу-
тем измерения составляет не более ±0.0005. 

Для демонстрации величины погрешности, 
вызванной отклонением диэлектрической проницае-
мости СУГ от диэлектрической проницаемости воз-
духа зададимся исходными данными. В горизонталь-

ном стальном резервуаре хранения находится чистый 
пропан, чистый бутан, пропан-бутановая смесь  
50/50 (мас.). Базовая высота емкости составляет  
3 316 мм, максимальная вместимость – 196.1 м3. 
Уровни заполнения по объему – 10, 50 и 85%, что 
соответствует уровню заполнения емкости от дна –  
522.25, 1674.86 и 2652.07 мм соответственно; средняя 
температура СУГ в диапазоне -30..+30°С. Результаты 
расчета сведены в таблицу 1.
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В таблице 1 приведены результаты расчетов до-
полнительной погрешности расчета уровня ΔH, 
вызванной изменением диэлектрической проницае-
мости паровой фазы СУГ. Также в таблице 1 приве-
дена оценка величины погрешности оценки объема 
жидкой фазы СУГ ΔVжф, вызванная дополнительной 
погрешностью оценки уровня ΔH. Видно, что с рос-
том давления в резервуаре растет значение средней 
плотности паровой фазы, а, следовательно, согласно 
рис. 2 – растет и значение диэлектрической проницае-
мости паровой фазы. Это приводит к недооценке фак-
тического значения уровня в емкости и как следствие 
недооценке объема жидкой фазы СУГ. Из табл. 1 так-
же видно, что при росте количества пропана в пропан-
бутановой смеси дополнительная погрешность оцен-
ки уровня также растет, что связано с более высокой 
плотностью паров пропана по сравнению с бутаном.

Обсуждение полученных результатов. Сопо-
ставление полученных результатов расчета рассма-
триваемой дополнительной погрешности измерения 
уровня с данными, полученными для «чистого» про-
пана [8], дают расхождения, которые не превышают 
±5% от значения наблюдаемой на практике погреш-
ности оценки расстояния. Расхождения для полу-
ченной модели расчета значения диэлектрической 
проницаемости паровой фазы СУГ по значению ее 
плотности, не превышают ±0.0005 по сравнению с 
данными измерений, полученными различными ав-
торами [22–24]. Это подтверждает гипотезу о воз-

можной коррекции показаний рефлектометрических 
уровнемеров по данным о составе СУГ или данным 
о плотности его паровой фазы. 

ВЫВОДЫ. Проведенный анализ дополнитель-
ной погрешности измерения уровня с помощью 
волноводных микроимпульсных уровнемеров, свя-
занной с изменением диэлектрической проницае-
мости паровой фазы СУГ, доказывает необходимость 
коррекции их показаний (или полиметрических сис-
тем на их основе). Полученные численные значения 
погрешности в зависимости от состава пропан-бу-
тановой смеси, условий ее хранения, позволяют 
построить эффективный алгоритм коррекции пока-
заний уровнемеров без внесения дополнительных 
изменений в их конструкцию. Разработанная мето-
дика коррекции показаний может быть обобщена 
для любых углеводородов или других газов, пары 
которых существенно меняют свойства в зависи-
мости от давления или температуры. Необходимым 
шагом дальнейшего развития является исследование 
разработанного алгоритма коррекции в отношении 
устойчивости к погрешностям входных данных. 
Перспективным направлением исследования явля-
ется коррекция показаний совместно с данными об 
известном положении неоднородностей совместно 
с данными о плотности паровой фазы, соотношении 
получаемых коэффициентов коррекции и примене-
ния данной информации для выработки решающих 
правил и адаптации алгоритма коррекции.
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Abstract. Modern level of diverse software systems complexity stipulates the engineering 
process to be adapted and refined appropriately. The demonstrative examples of such sys-
tems are the ones from the Internet of Things domain that, in particular, imply the usage of 
specialized communication protocols. The concept of the Internet of Things encompasses 
the billions of heterogeneous smart devices communicating to each other through different 
protocols. Taking into consideration the variation of communication protocols and its imple-
mentations, the interoperability problem arises. Moreover, it should be noted that during the 
designing of diverse systems, the safety-critical ones in particular, the practice of formal 
methods usage, especially the model checkers, is becoming more and more popular. The work 
is addressed to solving the interoperability problem of the Internet of Things domain by way 
of automated model checking.
Goal – to propose an approach to solving the interoperability problem in the Internet of 
Things domain by way of model checking method usage. The technique applied is as follows: 
synthesize the abstract specification first, and then this specification should be detailed and 
formally checked in an automated manner. Results obtained – an approach to checking the 
interoperability between the components of the Internet of Things system has been proposed. 
The approach is based on automated formal verification of communication protocols. Synthe-
sis of MQTT protocol specification has been considered as a case study. The novelty of work 
is about the interpretation of interoperability checking problem from the viewpoint of consis-
tency at communication protocols level. The practical value of the results obtained is about 
the possibility of application of the approach proposed in order to exclude the unexpected 
scenarios of the Internet of Things System’s components communication, communication 
failures in particular.
Key words: IoT, protocol, specification, verification, model checking, interoperability, QoS, TLA.

Анотація. Сучасний рівень складності різноманітних програмних систем зумовлює 
потребу адаптації та доопрацювання процесу розроблення таких систем належним 
чином. Показовими прикладами останніх є системи, побудовані згідно з концепцією 
Інтернету речей, що, зокрема, передбачає застосування спеціалізованих протоколів 
взаємодії компонентів. Концепція Інтернету речей охоплює мільярди різнорідних 
«розумних» пристроїв, що взаємодіють один з одним на основі різноманітних 
протоколів. З огляду на варіативність протоколів взаємодії та їх реалізацій виникає 
проблема сумісності таких пристроїв. Разом із цим варто відзначити, що під час 
проектування різного роду систем, наприклад систем критичного призначення, все 
більшого поширення набуває використання формальних методів, зокрема методів 
перевірки на моделі. Робота адресується вирішенню проблеми перевірки сумісності 
компонентів систем Інтернету речей шляхом автоматизованого застосування методів 
перевірки на моделі.
Мета роботи – запропонувати підхід до вирішення проблеми перевірки сумісності 
компонентів систем Інтернету речей за рахунок застосування методу перевірки 
на моделі. Методика полягає в наступному: спочатку синтезується абстрактна 
специфікація, потім ця специфікація деталізується і перевіряється методом перевірки 
на моделі в автоматизованому режимі. Як результат запропоновано підхід до перевірки 
сумісності компонентів систем Інтернету речей, що полягає в автоматизованій 
формальній верифікації протоколів взаємодії. Синтез специфікації протоколу MQTT 
згідно з запропонованим підходом розглядається як тематичне дослідження. Наукова 
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новизна роботи полягає в інтерпретації проблеми перевірки сумісності компонентів систем Інтернету речей з 
позиції узгодженості взаємодії компонентів на рівні застосовуваних протоколів взаємодії. Практичне значення 
одержаних результатів полягає в можливості застосування запропонованого підходу з метою уникнення 
непередбачуваних сценаріїв взаємодії компонентів систем Інтернету речей, зокрема відмов взаємодії.
Ключові слова:  IoT, протокол, специфікація, верифікація, перевірка на моделі, сумісність, QoS, TLA
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Постановка задачі. На сході налічується значна 
кількість пристроїв, підключених до мережі Інтер-
нет та залучених до взаємодії типу M2M (machine-
to-machine). Очікується, що загальна кількість таких 
пристроїв до 2020 року перевищить позначку у 20 
мільярдів [1]. Таку концепцію прийнято називати Ін-
тернетом речей (IoT, Internet of Things). У такому кон-
тексті є нагальна потреба у вдосконаленні наявних та 
розробленні нових технологій і протоколів, що дають 
можливість реалізувати успішну взаємодію пристро-
їв з погляду сумісності, зменшення трафіку тощо. 
До цього часу було докладено багато зусиль у цьому 
напрямі. Наприклад, впроваджено протокол IPv6 та 
технологію RFID (радіочастотна ідентифікація) [2]. 
Незважаючи на це, існує потреба в ефективних про-
токолах взаємодії, які б враховували характерні ас-
пекти предметної області Інтернету речей – автоном-
ність пристроїв, що взаємодіють, динамічну природу 
конфігурацій систем на їх основі, строгі вимоги до 
трафіку, низькі обчислювальні можливості пристро-
їв, орієнтацію на бездротовий зв’язок тощо. Для інте-
грації IoT-інфраструктури до складу наявних мереж 
застосовуються відповідні протоколи. Демонстра-
тивним прикладом є протокол MQTT (Message Queue 
Telemetry Transport), що передбачає використання 
поверх протоколу TCP. Альтернативою є протокол 
CoAP (Constrained Application Protocol), що передба-
чає використання поверх UDP [3; 4]. Окрім названих, 
є чимало IoT-протоколів різних рівнів: прикладного 
рівня (XMPP, DDS тощо), управління (OMA DM, 
CPE WAN тощо), зв’язку (Cellular, Zigbee тощо). Ви-
черпний порівняльний аналіз протоколів вже було 
проведено [5].

Доцільність застосування того чи іншого про-
токолу частково визначається конфігурацією мере-
жі. Наприклад, оцінка продуктивності протоколів 
MQTT та CoAP показала, що використання протоко-
лу MQTT супроводжується меншими затримками, а 
CoAP – меншими витратами трафіку [6]. Водночас 
рівень придатності певного протоколу до заданого 
сценарію застосування регламентується, зокрема, 
функціоналом, окресленим у специфікації протоко-
лу. Наприклад, протокол MQTT з червня 2016 року 
став стандартом ISO (версія 3.1.1) – ISO / IEC 20922: 
2016 [7]. Крім того, остання специфікація MQTT 

(версія 5.0), розміщена консорціумом OASIS (Орга-
нізація з розвитку стандартів структурованої інфор-
мації), пропонує багато нових функцій, наприклад, 
підвищення масштабності, покращення ефективнос-
ті та механізму повідомлення про помилки [8].

Сучасний процес розробки нових специфіка-
цій протоколу та/або уточнення вже наявних тісно 
пов’язаний із широким використанням формальних 
методів. Нижче наводяться цілі, які при цьому став-
ляться:

– перевірка відповідності реалізації певних 
протоколів специфікаціям, наприклад, реалізації 
Moshquitto Server і Client протоколу MQTT, написа-
них мовою програмування C / C ++[9];

– перевірка коректності безпосередньо специ-
фікації протоколу. Було продемонстровано, що фор-
мальна верифікація специфікації протоколу методом 
перевірки на моделі може виявити непередбачені 
сценарії функціонування. Наприклад, протокол Web 
Services Atomic Transactions був перевірений за допо-
могою методу перевірки на моделі TLC (TLA Checker) 
на основі темпоральної логіки TLA (Temporal Logic 
of Actions) [10].

Ця стаття присвячена, зокрема, аналізу підходів 
до використання формальних методів по відношен-
ню до протоколів IoT. На основі отриманих резуль-
татів, акцентуючи увагу на проблемі сумісності ком-
понентів IoT-системи, в роботі ставиться завдання 
створення підходу до синтезу та верифікації специ-
фікацій протоколів IoT, з метою вирішення пробле-
ми перевірки сумісності компонентів IoT-системи як 
проблеми перевірки узгодженості взаємодії останніх 
на рівні протоколів взаємодії. За основу відповідно-
го тематичного дослідження береться специфікація 
протоколу MQTT.

Решта статті структурована таким чином. У на-
ступному розділі наводиться коротка характеристика 
протоколу MQTT, проводиться аналіз останніх до-
сліджень і публікацій. Далі роз’яснюється запропо-
нований підхід. Наприкінці наводяться висновки з 
роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
токол MQTT – це протокол рівня додатків з низьким 
ступенем накладних витрат, заснований на обміні бі-
нарними повідомленнями. Функціонує поверх стеку 
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протоколів TCP / IP. Набув широкого поширення за-
вдяки відкритості специфікацій і відносній простоті 
реалізації.

Протокол базується на моделі видавець-абонент 
(publisher-subscriber): використовуються поняття ви-
давець, брокер та абонент (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальна схема взаємодії згідно  
з протоколом MQTT

Протокол підтримує три рівні якості послуг 
(QoS): «не більше одного разу» (рівень 0), «принай-
мні один раз» (рівень 1) і «рівно один раз» (рівень 2).

Завдяки набутій популярності є багато моди-
фікацій протоколу MQTT, наприклад, розширення 
MQTT-S, призначене для пристроїв, що живляться 
від акумулятора і функціонують у бездротових сен-
сорних мережах [11].

Підходи до використання формальних методів 
з метою верифікації протоколів IoT відрізняються 
доволі суттєво. Запропоновано їх згрупувати таким 
чином:

– підходи, спрямовані на оцінку ефективності 
протоколу – група 1;

– підходи, орієнтовані на перевірку проектних 
рішень та впровадження протоколів – група 2.

Представники першої групи:
– для оцінки працездатності протоколу MQTT за-

пропонована методика перевірки ймовірнісної моде-
лі на основі інструментарію UPPAAL SMC [12];

– підхід, спрямований на кореляційний аналіз 
втрат та затримок протоколу MQTT відповідно до 
рівня QoS. Одержані результати показали, що залеж-
но від типу мережі (дротова / бездротова) затримки 
зв’язку та втрати пакетів відрізняються приблизно в 
десять разів [13].

Представники другої групи:
– для виявлення неоднозначних фрагментів 

специфікацій, що потенційно можуть призвести до 
некоректних реалізацій протоколу MQTT було ви-
користано математичний апарат кольорових мереж 
Петрі (Coloured Petri Nets, CPNs) [14]. Для зниження 
ефекту розростання простору пошуку було застосо-
вано інкрементний підхід до перевірки на моделі;

– запропоновано підхід на основі використан-
ня формального методу Event-B [15], що полягає у 
використанні інструментарію Rodin [16]. Темпораль-
ні властивості представлено на основі логіки LTL 
(Linear Temporal Logic). Підхід застосовано по від-
ношенню до протоколів MQTT, MQTT-SN (Message 
Queue Telemetry Transport Protocol Sensors) [17] і 
CoAP;

– запропоновано формальну модель протоко-
лу MQTT 3.1 на основі алгебри процесів [18]. Було 
показано, що рівень 2 семантики QoS визначено нео-
днозначно, що може стати джерелом помилок;

– альтернативний підхід базується на виведен-
ні моделей із реалізацій протоколів MQTT та пере-
хресній перевірці їх відповідності [19]. Було заявле-
но, що лише в одній (з п’яти) реалізацій протоколу не 
виявлено помилкової поведінки;

– запропоновано метод синтезу компактних 
формальних моделей по відношенню до протоколу 
CoAP [20]. Для перевірки запропонованого методу 
використано реалізацію методу перевірки на мо-
делі SPIN по відношенню до специфікацій на мові 
PROMELA.

Підходи другої групи можна узагальнити таким 
чином:

– результати формальної верифікації прото-
колів значним чином різняться залежно від викорис-
товуваних формалізму, моделі та/або методу. Така 
ситуація породжує питання стосовно адекватності 
використовуваних формальних моделей та корек-
тності реалізації застосовуваних методів;

– припущення стосовно коректності специфі-
кацій протоколів будуються на основі обраного рівня 
абстрактності формальних моделей. Цей фактор по-
силює актуальність питання перевірки адекватності 
формальних моделей.

Аналізуючи підходи першої і другої розглянутих 
груп, можна дійти такого висновку: відкритою є про-
блема вибору достатнього рівня деталізації формаль-
них моделей, із збереженням їх адекватності.

Мета дослідження. Мета роботи полягає в на-
ступному: запропонувати підхід до вирішення про-
блеми перевірки сумісності компонентів систем 
Інтернету речей за рахунок застосування методу пе-
ревірки на моделі.

Методи, об’єкт та предмет дослідження. Мето-
ди дослідження: сімейство формальних методів – ме-
тоди перевірки на моделі; структура Кріпке; методи 
імітаційного моделювання.

Об’єкт дослідження – процеси синтезу формаль-
них специфікацій і автоматизованої їх верифікації 
методами перевірки на моделі.

Предмет дослідження – моделі і методи формаль-
них специфікації і верифікації.

Основний матеріал. Структура Кріпке як аналі-
тичне представлення.

Як основа запропонованого підходу була вико-
ристана темпоральна логіка дій (TLA) [21]. Завдяки 
своїй математичній строгості вона дозволяє задавати 
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бажану поведінку жорстким, компактним та легко на-
лаштованим способом. Більше того, TLA та відповідні 
формалізми TLA+, PlusCal, а також метод перевірки 
на моделі TLC (TLA checker) широко використову-
ються в різних сценаріях, наприклад, для перевірки 
проектних рішень Amazon Web Services [22].

Для опису пропонованого підходу застосуємо 
структуру Кріпке на множині атомарних висловлю-
вань AP  [23]:

M S s R L= { }, , ,0 ,                          (1)

де S  – кінцевий набір станів, s S0 ∈  – початко-
вий стан, R S⊆ 2  – множина переходів, L S AP: → 2  –  
функція маркування станів.

Скористаємось концептом «дії» (булева функ-
ція, яка відповідає істинності відповідного пере-
ходу s s R, ′( ) ∈ , де s S∈  – деякий поточний стан, 
′ = ( ) ∈s R s S  – відповідний наступний стан [21]).

Маніпуляція зі змінними стану.
Для опису запропонованого підходу розглянемо 

сценарій обміну повідомленнями другого рівня QoS 
протоколу MQTT. Виокремимо чотири типи повідо-
млень. Множина змінних стану, що представляють 
типи повідомлень, формується таким чином:

V v v v v= { }1 2 3 4, , , ,                        (2)

де v V1 ∈  – повідомлення "опублікувати QoS 2", 
v V2 ∈  – повідомлення PUBREC, v V3 ∈  – повідо-
млення PUBREL, v V4 ∈  – повідомлення PUBCOMP. 
Діаграма послідовностей наведена на рис. 2.

Рис. 2. Діаграма послідовності сценарію QoS 2

Дія трактується як діяльність надсилання повідо-
млень. З цією метою введено множину значень змін-
них стану:

D d d d= { }1 2 3, , ,                             (3)

де d D1 0= ∈  – повідомлення ще не надіслано, 
d D2 1= ∈  – повідомлення надіслано та його потріб-
но підтвердити, d D3 2= ∈  - повідомлення підтвер-
джено.

Формування множини атомарних висловлювань.
Множина атомарних висловлювань є декартовим 

добутком множин (2) та (3):

AP V D= × .                               (4)

Ця концептуалізація трактує поняття «повідо-
млення» як елементарну конструкцію – показник 
деталізації. Він розглядається як площина нижчого 
рівня специфікації. Аспекти реалізації на основі TLA 
були описані раніше [24], [25].

Концептуалізація та формалізм PlusCal.
Однією з відмінних рис запропонованого під-

ходу є використання алгоритмічної мови PlusCal, 
що зменшує вплив людського фактору у процесі 
синтезу специфікації [26]. Названий формалізм за-
безпечує компактне, структуроване і конфігурова-
не подання зазначених властивостей. З цією метою 
було використано концепт «мітка». Кожна мітка при-
значена для відображення відповідної властивості з 
прив’язкою до рівня QoS – 0, 1 та 2. Для створення 
специфікації PlusCal було використано інтегроване 
середовище розробки TLA Toolbox. Воно включає 
інструменти для автоматизованого синтезу більш де-
талізованої специфікації, що базується на формаліз-
мі TLA+, з вихідної, більш абстрактної специфікації 
на алгоритмічній мові PlusCal.

Орієнтуючись на компактність опису PlusCal, 
було обрано Cі-подібний синтаксис. Навіть більше, 
PlusCal забезпечує можливість варіювання рівня де-
талізації специфікації.

Таким чином, запропонований підхід можна оха-
рактеризувати таким чином:

– створити специфікацію протоколу на основі 
формалізму PlusCal згідно виразів (2) – (4), де кожна 
мітка представляє відповідну властивість – верхню 
площину (рівень атомарності можна змістити);

– на основі специфікації PlusCal, створеної 
вручну, синтезувати відповідну деталізовану специ-
фікацію на мові TLA+, використовуючи засоби ін-
струментарію TLA Toolbox;

– перевірити синтезовану TLA+ специфікацію 
методом перевірки на моделі TLC. Часові витрати, 
пов’язані з верифікацією, можна охарактеризувати 
як задовільні [27], [28].

Проблему сумісності компонентів IoT-системи 
пропонується вирішувати з позиції перевірки узго-
дженості взаємодії останніх.

За основу узято специфікацію MQTT версії 3.1.1 
[7]. Проведена перевірка на моделі підтвердила ко-
ректність реалізації властивості QoS рівня 2 прото-
колу MQTT – з позиції узгодженості взаємодії ком-
понентів.

Обговорення отриманих результатів. Практич-
не значення одержаних результатів полягає в можли-
вості застосування запропонованого підходу з метою 
уникнення непередбачуваних сценаріїв взаємодії 
компонентів систем Інтернету речей, зокрема відмов 
взаємодії.

ВИСНОВКИ. Таким чином, в роботі проведено 
аналіз підходів до специфікації та верифікації про-
токолів IoT. За результатами проведеного аналізу за-
пропоновано власний підхід.
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Одержано наступні результати:
1. Підходи до специфікації та верифікації про-

токолів IoT були класифіковані таким чином: підхо-
ди, спрямовані на оцінку ефективності реалізації, та 
підходи, спрямовані на пошук помилок у проектних 
рішеннях. Обґрунтовано важливість створення під-
ходу, спрямованого на перевірку сумісності між ком-
понентами системи IoT під час проектування шля-
хом перевірки на моделі.

2. Запропоновано підхід, заснований на темпо-
ральній логіці TLA, формалізмах TLA + та PlusCal та 
відповідному методі перевірки на моделі TLC, при-
значений для автоматизованої перевірки сумісності 
між компонентами системи IoT шляхом формальної 
верифікації. Специфіку підходу продемонстровано 
на прикладі протоколу MQTT.

Майбутня робота спрямована на автоматизацію 
процедури синтезу специфікацій мовою PlusCal.
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Abstract. The article coniders the directions establishing the enterprise context for the 
effective implementation of the environmental management system, which is a neces-
sary tool for maintaining its tangible and intangible assets. During the introduction of 
the DSTU ISO 14001: 2015, DSTU OHSAS 18001: 2010 and DSTU ISO 9001: 2015 
standards at the enterprises of Kyiv, there is a lack of activity among management and 
employees at all stages of development and implementation of management systems 
necessary for complying with the requirements of the standards. This tendency is more 
related to the environmental management system, thus, the needs and expectations are 
reduced to the introduction of its formal “paper version” of the standard requirements, 
which does not allow integrating the environmental management system into the business 
processes of the enterprise. Therefore, determining the enterprise context for identifying 
interacting and interdependent subsystem is a necessary and utmost task when designing 
an environmental management system. If one of the subsystems is left unattended or the 
interaction between the subsystems deteriorates, the enterprise exists within the environ-
mentally passive development, observing only the requirements of the current legislation, 
receiving inputs from the external environment and creating a product or providing a 
particular service. Three subsystems of the enterprise are identified (“enterprise-internal 
environment”, “enterprise-external environment”, “enterprise-environment”); their ele-
ments, interaction and possibilities of identification for strengths and weaknesses are 
established. In order to maintain a balance between subsystems, a key role must belong 
to the overall management of the enterprise, and the environmental management system 
may become a part of it. Defining and analyzing the context will make it possible to pres-
ent the enterprise as an open system built into the environment. Properly selected man-
agement approaches, analysis and continuous monitoring of subsystem status will ensure 
the viability of the enterprise and its transition to a new stage of development, which is 
to achieve environmental efficiency and effectiveness of the environmental management 
system.
Key words: environmental management system, context, external environment, internal 
environment, environment, environmental performance.

Анотація. У статті розглянуто напрями визначення контексту підприємства для 
результативного впровадження системи екологічного управління, яка є необхідним 
інструментом забезпечення його матеріального і нематеріального активу. Під час 
введення на підприємствах м. Києва стандартів ДСТУ ISO 14001:2015, ДСТУ 
OHSAS 18001:2010 та ДСТУ ISO 9001:2015 спостерігається відсутність активності 
керівництва та працівників на всіх етапах розробки і впровадження систем 
управління для дотримання відповідності вимогам стандартів. Така тенденція 
більшою мірою стосується системи екологічного управління, тому потреби і 
очікування зводяться до впровадження її формального «паперового варіанту» 
вимог стандарту, що не дозволяє інтегрувати систему екологічного управління в 
бізнес-процеси підприємства. Тому необхідним і першочерговим завданням під час 
формування системи екологічного управління є визначення контексту підприємства 
для виявлення взаємодіючих і взаємозалежних підсистем. Якщо одна з підсистем 

Olena V. Barabash 

Барабаш Олена 
Василівна



№2 (12) 2019 smi.nuos.mk.ua | editor@smi.nuos.mk.ua

43

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

залишається без контролю або погіршується взаємодія між самими підсистемами, то підприємство 
існує в межах екологічно пасивного розвитку, дотримуючись лише вимог чинного законодавства, 
отримуючи на вході ресурси із зовнішнього середовища, а на виході − створений продукт, або надаючи 
певну послугу. Визначено три підсистеми підприємства («підприємство – внутрішнє середовище», 
«підприємство – зовнішнє оточення», «підприємство – навколишнє природне середовище»), встановлено 
їх елементи, взаємодію та можливості ідентифікації сильних і слабких сторін. Для підтримання балансу 
між підсистемами ключову роль потрібно відвести загальному управлінню підприємства, частиною якого 
може стати система екологічного управління. Визначення й аналіз контексту дозволить представити 
підприємство як відкриту систему, вбудовану в навколишнє природне середовище. Правильно підібрані 
підходи до управління, аналіз та постійний контроль за станом підсистем забезпечать життєздатність 
підприємства та його перехід на новий етап розвитку, який полягає у досягненні екологічної дієвості та 
результативності системи екологічного управління.
Ключові слова: система екологічного управління, контекст, зовнішнє оточення, внутрішнє середовище, 
навколишнє природне середовище, екологічна дієвість.
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Постановка проблеми. Впровадження систе-
ми екологічного управління (СЕУ) для підвищення 
рівня екологічної безпеки підприємства є основним 
складником його матеріального і нематеріально-
го активу. Згідно з опрацьованими нами даними 
щодо впровадження на підприємствах м. Києва 
стандартів ДСТУ ISO 14001:2015, ДСТУ OHSAS 
18001:2010 та ДСТУ ISO 9001:2015 [1; 2; 3] помі-
чено низьку активність та відсутність взяття на себе 
відповідальності керівництва та працівників під-
приємств за результативність впроваджених систем 
управління (табл. 1).

Таблиця 1. Впровадження міжнародних стандартів на 
підприємствах м. Києва за галузями

Галузь економіки ISO 
9001

ISO 
14001

ISO 
18001

Будівельна 5 2 0
Легка 7 0 0
Лісова (деревообробна та 
целюлозно-паперова) 9 2 0
Машинобудівна 43 3 0
Металургійна 0 0 0
Фармакологічна 6 2 2
Харчова 8 1 1
Хімічна 8
Паливно-енергетична 1 1 1
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Ситуація із впровадженням та відповідністю щодо 
вимог ДСТУ ISO 14001:2015 є показовою і свідчить 
не лише про небажання керівництва підприємств роз-
робляти і дотримуватись рекомендацій стандарту, але 
й має більш глибоке коріння, пов’язане з комплексом 
таких факторів: нерозуміння суттєвих вимог стандар-
ту; низька екологічна результативність СЕУ на інших 
підприємствах (подекуди стандарт перетворюється на 
формальний «паперовий варіант»); брак професійних 
екологічних менеджерів на підприємстві та в регіонах; 
відсутність зацікавленості і підходів до мотивації пер-
соналу; відсутність економічних механізмів на рівні 
країни, які б допомагали досягти екологічної дієвості 
СЕУ відповідно до вимог стандарту та законодавства 
України; некомпетентність спеціалістів, які надають 
консалтингові та сертифікаційні послуги. За збігу всіх 
цих обставин отримуємо екологічно неприйнятну СЕУ, 
яка є нерезультативною, існує автономно від загальної 
системи управління підприємства, перевантажена до-
кументообігом, а ставлення керівництва до СЕУ як до 
чогось тимчасового, незвичного та незрозумілого при-
зводить до зменшення мотивації більшості працівників 
підприємства. 

Таким чином, формуючи СЕУ на підприємстві, в 
керівництва є ряд першочергових стратегічних цілей 
і задач, які потрібно опрацювати для впровадження 
екологічно дієвої та результативної СЕУ. Одна з та-
ких – визначення контексту підприємства для виділен-
ня в ньому взаємодіючих і взаємозалежних підсистем. 
Опрацювання кожної підсистеми, її елементів, їх вза-
ємодії буде основою для розробки і впровадження еко-
логічно результативної СЕУ, оскільки полегшить стра-
тегічний аналіз та використання його інструментів для 
ідентифікації сильних і слабких сторін підприємства. 
Таким чином, з’являється можливість застосування з 
самого початку необхідних підходів до управління, тим 
самим зменшуючи тиск на працівників і полегшуючи 
перехід до нової еколого-соціо-економічної стадії роз-
витку підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підпри-
ємство як складну систему, що складається з комплек-
су більш простих систем, які виконують певні функції 
розглядають багато науковців у своїх роботах [4]. Зде-
більшого такі роботи економічного або управлінського 
напрямів, де особлива роль віддається вивченню і ре-

тельному опису організації економічної та управлін-
ської підсистеми підприємства [5−7]. Під час деталіза-
ції кожної з підсистем автори здебільшого зупиняються 
на створенні послідовної декомпозиції системи управ-
ління на підприємстві, розглядаючи її як сукупність 
підсистем, при цьому залишають без уваги складники 
елементів кожної з підсистем та їх взаємодію [8; 9].  
У багатьох працях підприємство розглядається і в еко-
логічному відношенні, але лише як виробничо-еколо-
гічна система, що взаємодіє із зовнішнім середовищем 
шляхом матеріально-енергетичного обміну [10]. Тому 
виникає необхідність розглянули підприємство на шля-
ху до впровадження системи екологічного управлін-
ня як систему, яка може бути представлена у вигляді 
об’єднання частин (підсистем) у єдине ціле, властивос-
ті яких відрізняються від властивостей елементів, що 
входять до їх складу, при цьому мають зовнішнє джере-
ло енергії або отримують ресурси з довкілля для свого 
існування та зменшують свій вплив на стан навколиш-
нього природного середовища (НПС) під час процесів, 
спрямованих на створення продукту або послуги.

Метою роботи є дослідження контексту підприєм-
ства та визначення його структурних елементів для до-
сягнення екологічної дієвої та результативної системи 
екологічного управління. 

Виклад основного матеріалу. Для того щоб роз-
робити і впровадити екологічно дієву та результативну 
СЕУ, необхідно за допомогою системного аналізу ви-
значити контекст підприємства, звертаючи увагу на те, 
що підприємство є відкритою системою, вбудованою в 
НПС. 

Отримання й перетворення ресурсів, необхідних 
для процесів виробництва, створення готового про-
дукту або послуги не може існувати ізольовано від 
зовнішнього оточення, навколишнього природного 
середовища та без застосування ефективних техно-
логій, які поєднуються з кваліфікованими навичками 
працівників підприємства, необхідними для отримання 
конкретних результатів під час перетворення ресурсів і 
матеріалів. Структура підприємства залежить не лише 
від кількості працівників, але й від логічних взаємовід-
носин між рівнями управління та їх функціонального 
складника для досягнення цілей, задач підприємства та 
екологічної дієвості, яка є основним критерієм резуль-
тативної СЕУ (рис. 1).

Підприємство Загальні цілі 
та задачі

Обмеженість 
у просторі

Структура 
підприємства

Управління (на
всіх рівнях)

Ресурси та 
технології

Зовнішнє 
оточення + 
навколишнє 

природне 
середовище
(залежність)

Рис. 1. Загальні риси та ознаки підприємств
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Цілі та задачі, їх вимірність й виконання у вста-
новлені строки, структура підприємства, наявність 
ресурсів та технологій, чітке управління на всіх рів-
нях та межі діяльності й впливу господарюючого 
суб’єкта дозволяють не лише відокремити одне під-
приємство від іншого, але й створити цілісну систе-
му, яка постійно комунікує із зовнішнім оточенням 
та зменшує вплив на стан урбоекосистеми. Тому 
пропонуємо визначати контекст підприємства у єд-
ності трьох підсистем – «підприємство – внутрішнє 
середовище», «підприємство – зовнішнє оточення», 
«підприємство-НПС» (рис. 2).

Під час впровадження СЕУ найчастіше виника-
ють розбіжності в підсистемі «підприємство – вну-
трішнє середовище», що може призвести до саботу-
вання СЕУ (рис. 3).

Така ситуація виникає через наявність у кожно-
му трудовому колективі поряд з формальною (офі-
ційною) організаційною структурою неформальних 

(неофіційних) відносин між членами колективу, які 
не регламентуються, але певним чином впливають 
на контекст та розвиток підприємства. Тому ефек-
тивність організаційної структури підприємства є од-
нією з основних задач управління для впровадження 
екологічно дієвої та результативної СЕУ, і полягає 
не лише у розподілі цілей і задач між підрозділами і 
працівниками підприємства, але й у їх мотивуванні. 
Якщо неформальна група розвивається, то це призво-
дить до встановлення в ній не лише групових етало-
нів «прийнятної» і «неприйнятної» поведінки, але й 
до постійного опору змінам, які здебільшого спричи-
нюють появу формального відношення до розробки і 
впровадження СЕУ на підприємстві. Не дивлячись на 
те, що існування неформальних груп на підприємстві 
є традиційним явищем, екологічний менеджер під час 
впровадження СЕУ повинен прийняти до уваги існу-
вання таких об’єднань і врахувати можливості впливу 
на них. За правильної вмотивованості неформальні 
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Рис. 2. Контекст підприємства

Рис. 3. Варіанти впровадження СЕУ під час виникнення в підсистемі «підприємство – 
внутрішнє середовище» формальної та неформальної організаційної структури
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групи досить часто можуть згуртувати трудовий ко-
лектив. Тому керівник підприємства або екологічний 
менеджер, як формальні лідери, повинні підтримува-
ти такі об’єднання шляхом співробітництва, взаємо-
допомоги та завдяки комунікаціям, що забезпечить 
здоровий мікроклімат всередині підприємства.

Підсистема «підприємство – зовнішнє оточення» 
прямо та опосередковано впливає на всі етапи роз-
робки та впровадження екологічно дієвої та резуль-
тативної СЕУ (рис. 4). 

Опосередкований вплив відображує стан грома-
дянського суспільства, розвиток економіки, природ-
ного середовища, наявність ринку кваліфікованих 
працівників, використання, впровадження і застосу-
вання нових технологій, політичний вектор країни та 
норми суспільного життя, встановлення міжнарод-
них зв’язків.

Прямий вплив на підприємство здійснює ділове 
оточення підприємства, яке формують суб’єкти, без-
посередньо пов’язані, або ті, що впливають на ді-
яльність підприємства (постачальники та споживачі, 
конкуренти та державні організації, що регулюють 
господарську діяльність, ділові партнери та громад-
ські об’єднання тощо). Слід зазначити, що швидкість 
впливу факторів зовнішнього оточення на підприєм-
ствах є неоднаковою, але їх значущість відображу-
ється саме під час його виходу на європейські ринки 
збуту продукції.

Підсистема «підприємство – навколишнє при-
родне середовище» функціонує в безперервно ді-
ючому режимі. Підприємство залучає у виробниче 
середовище сировину та природні ресурси і направ-
ляє в навколишнє середовище відходи виробничих 
процесів. Природні й техногенні потоки речовин та 
енергії сприяють перерозподілу відходів за рахунок 
процесів міграції, трансформації та акумуляції.

Підсистему «підприємство-НПС» можна розді-
лити за інтенсивністю і характером процесів на такі 
елементи: ядро (безпосередній вплив) і буферна зона 
(опосередкований вплив). Ядро утворюють штучно 

перетворені території, на яких розташовуються осно-
вні промислові об’єкти й споруди підприємства. До 
складу ядра входять три зони: активна, послабленої 
активності та периферійна. Буферна зона представ-
лена непорушеним ландшафтом, що зазнає впливу 
забруднюючих речовин за їхньої міграції в рухомих 
компонентах середовища. Межа цієї зони визнача-
ється природним геохімічним фоном, характерним 
для підприємства. В умовах цієї зони найбільшою 
мірою проявляється дія механізму самоочищення 
біосфери за рахунок збереження природних форм 
ландшафту. Характер впливу підприємства на стан 
навколишнього середовища визначається складом 
техногенних чинників та інтенсивністю їх взаємодії 
з компонентами урбоекосистеми, позаяк загальний 
рівень впливу промислового об’єкту на навколишнє 
середовище може знаходитися в допустимих рівно-
важних і кризових межах.

Для оцінки функціонування підсистеми «під-
приємство – навколишнє природне середовище» 
доцільно аналізувати у комплексі дані фіксованих 
вимірювань, які дозволяють отримати інформацію 
про хімічне забруднення ядра та буферної зони з до-
слідженнями біоіндикаційного характеру, що харак-
теризують рівень реакції-відповіді живих організмів 
на стан природних компонентів урбоекосистеми 
(рис. 5).

Завдяки комплексному підходу до моніторингу 
стану природних компонентів урбоекосистеми під-
приємство зможе контролювати як абсолютні втра-
ти навколишнього середовища, які виражаються в 
конкретних одиницях виміру стану урбоекосистеми 
(флори, фауни, людей); компенсаційні можливості 
урбоекосистем, що характеризують їх відновлюва-
ність у природному або штучному режимі; небезпеку 
порушення природного балансу, яка може викликати 
кризові ситуації в навколишньому середовищі; рі-
вень екологічних втрат, що пов’язані із інтенсивніс-
тю впливу суб’єктів господарювання на навколишнє 
природне середовище.

Політика

Громадські 
об’єднання 

Жителі прилеглих 
територій

Власники 

Банки

Постачальники

Профспілки

Конкуренти 

Норми суспільного 
життя

Клієнти 

Нові технології Суспільство

Підприємство 

Ринок праціКон’юктура ринку

Органи влади

Рис. 4. Підсистема «підприємство – зовнішнє оточення»
 − прямий вплив на діяльність підприємства
 − опосередкований вплив на діяльність підприємства
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Таким чином, екологічна дієвість та результатив-
ність СЕУ повністю залежать від злагодженої робо-
ти трьох підсистем підприємства. Якщо одна з під-
систем залишається без контролю або погіршується 
взаємодія між самими підсистемами, то підприєм-
ство починає існувати в межах екологічно пасивно-
го розвитку, дотримуючись лише вимог чинного за-
конодавства, отримуючи на вході ресурси із НПС, а 
на виході − створений продукт, або надаючи певну 
послугу. Тому для підтримання балансу між підсис-
темами ключову роль доречно віддати загальному 
управлінню підприємством, частиною якого повинна 
стати система екологічного управління. 

Рис. 5. Моніторинг функціонування підсистеми «підприємство-НПС»

ВИСНОВКИ. Встановлено, що визначення кон-
тексту підприємства під час розробки та впровадження 
системи екологічного управління є першочерговим за-
вданням. Для цього необхідно проаналізувати три під-
системи підприємства за такими блоками: 1) провести 
критичний аналіз філософії підприємства; 2) врахувати 
особливості навколишнього природного середовища; 
зовнішнього оточення та внутрішнього середовища; 
3) забезпечити ефективну роботу трьох підсистем. Здій-
снюючи контроль і управління трьома підсистемами, 
підприємство забезпечить їх взаємодію, яка і є одним з 
надважливих критеріїв для досягнення екологічно діє-
вої та результативної системи екологічного управління.
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