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Анотація. Одним із основних напрямів забезпечення національної безпеки держави є ведення ро-

звідувальної діяльності. Представлена стаття присвячена деяким аспектам автоматизації нор-

мативно-правової підтримки розвідувальної діяльності. У статті розглядаються питання забез-

печення національної безпеки України, роль та місце розвідувальних органів в її забезпеченні; про-

ведений аналіз останніх досліджень і публікацій щодо питань, пов’язаних із зростанням значущо-

сті розвідувальної діяльності у сучасному світі; обґрунтовується необхідність розробки автома-

тизованої системи нормативно-правової підтримки розвідувальної діяльності та формування у 

структурі розвідувальних органів України підрозділу автоматизованої нормативно-правової під-

тримки розвідувальної діяльності, який би відповідав за централізоване ведення нормативно-

правової інформації на основі єдиних стандартів класифікації та кодування – підрозділ автома-

тизованої нормативно-правової підтримки розвідувальної діяльності; розглянуті інформаційні 

процеси збору, накопичення, обробки, зберігання та відображення нормативно-правових, норма-

тивних документів стосовно організації та виконання розвідувальної діяльності, класифікаторів 

(довідників) державного рівня, організаційно-розпорядчих документів, документів режимних пра-

вил та обмежень щодо здійснення розвідувальної діяльності; розглянуті основні завдання авто-

матизованої системи нормативно-правової підтримки розвідувальної діяльності за напрямами; 

визначені ролі фахівців (посадових осіб) підрозділу автоматизованої нормативно-правової підт-

римки  розвідувальної діяльності; розглянуті питання архітектури системи та визначені основні 

бази даних. Наведені узагальнена організаційна структура та функціональна структура автома-

тизованої системи нормативно-правової підтримки розвідувальної діяльності, що описує авто-

матизовані функції системи. 

Ключові слова: автоматизована система, національна безпека, нормативно-правова підтримка, 

нормативно-правове забезпечення, розвідка, розвідувальна діяльність, розвідувальні органи. 

 

Abstract. Conducting intelligence activities is one of the main directions of ensuring national security of 

any state. This paper is devoted to some aspects of automation of normative and legal support of 

intelligence activity. The article considers some issues of ensuring the national security of Ukraine, the 

role and place of intelligence agencies in its provision; it analyzes recent research and publications on the 

issues related to the growing importance of intelligence in the modern world. The given paper 

substantiates the necessity of development of the automated system of normative and legal support of 

intelligence activity and formation in the structure of Ukrainian intelligence bodies a division of the 

intelligence activity automated normative and legal support which would be responsible for the 

centralized conducting of normative and legal information on the basis of uniform classification and 

coding standards. Intelligence support, as well as the processes of collection, accumulation, processing, 

storage and display of normative and legal documents concerning organization and performance of 

intelligence activity, classifiers (directories) of the state level, organizational and administrative 

documents, documents of regime rules and restrictions on intelligence activity are considered. The main 

tasks of the automated system of normative and legal support of intelligence activity according to different 
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directions are considered. The article also determines some defined roles of specialists (officials) of the 

automated regulatory support of intelligence activities, as well as the issues of system architecture and 

main databases. A generalized organizational and functional structure of the automated system of 

normative and legal support of intelligence activity, which describes the automated functions of the 

system, is provided. 

Keywords: automated system, national security, normative and legal support, normative-legal provision, 

intelligence, intelligence activity, intelligence bodies. 
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1. Вступ 

Основним завданням держави першочергово було і завжди буде забезпечення національної 

безпеки на належному рівні, оскільки саме національна безпека виступає надійним гаран-

том захищеності найсуттєвіших інтересів особи, суспільства та держави. 

Для України ця проблема ускладнюється військово-політичною обстановкою, що 

склалася. Посягання на державний суверенітет України та її територіальну цілісність, ви-

користання силових методів та інформаційного тиску може завдати істотної шкоди інтере-

сам України та її національній безпеці. 

Національна безпека України – стан держави і суспільства, при якому забезпечена 

безпека особистості, суспільства і держави, територіальна цілісність, суверенітет, консти-

туційний лад, нормальний розвиток економіки країни, захист матеріальних і духовних цін-

ностей суспільства, прав і свобод громадян, навколишнього середовища від внутрішніх і 

зовнішніх загроз [1–4]. 

Забезпечення національної безпеки є центральним стратегічно важливим завданням 

для розвитку України і являє собою комплексний і взаємопов’язаний процес, що вимагає 

безперервного вдосконалення діяльності всіх державних органів, які входять до складу сил 

забезпечення національної безпеки і беруть участь у даному процесі. Ця діяльність поро-

джує специфічні суспільні відносини між учасниками процесу, що вимагає врегулювання 

таких відносин саме на законодавчому рівні [5]. 

Одним із важливих напрямів процесу забезпечення національної безпеки держави є 

ведення розвідувальної діяльності. 

Під розвідувальною діяльністю розуміється комплекс заходів превентивного харак-

теру, які є складовою частиною державної політики в галузі забезпечення безпеки, що 

проводяться спеціальними органами з метою оцінки реальних і потенційних можливостей, 

дій, планів і намірів спецслужб іноземних держав, організацій та осіб на заподіяння шкоди 

національним інтересам України [4, 5]. 

Про роль розвідки і необхідність її безперервного вдосконалення постійно вислов-

люються лідери всіх провідних країн світу. Так, в одному з офіційних документів адмініс-

трації США – «Стратегії національної безпеки» – зазначено, що «сильна розвідка необхід-

на для забезпечення захисту держави шляхом попередження про загрози національній без-

пеці, надання необхідної підтримки військово-політичному керівництву в подоланні цих 

загроз і виявленні можливостей щодо просування національних інтересів дипломатичними 

засобами» [6–9]. Будь-яка держава створює органи розвідки, що забезпечують керівництво 

країни інформацією для прийняття ним політичних, економічних, воєнних, науково-

технічних рішень в умовах жорсткої міждержавної конкуренції. Залежно від цілей держа-

ви, її зовнішньої політики і можливостей структури органів розвідки істотно відрізняються 

[10–16]. 

Провідною державою, що має розвинену і найпотужнішу національну систему роз-

відки, яка вирішує широке коло завдань щодо визначення загроз безпеці країни, є Сполу-

чені Штати Америки. Основні погляди на роль і місце американської розвідки представле-

ні в «Національній розвідувальній стратегії США». Даний документ містить оцінку страте-

гічної обстановки у світі, цілі і завдання національної розвідки. В даний час, згідно з відк-
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ритими джерелами зарубіжної преси, структуру розвідувального співтовариства США ут-

ворюють такі організації: Центральне розвідувальне управління (ЦРУ), Розвідувальні ор-

ганізації Міністерства оборони США, Розвідувальні організації, що входять до цивільних 

відомств США, Штаб розвідки розвідувального співтовариства або Центральна розвідка 

[17]. 

Постановка проблеми. Відповідно до Концепції розвитку сектора безпеки і оборони 

України розвідувальна діяльність, яку здійснюють розвідувальні органи України (РОУ), є 

невід’ємною складовою сектора безпеки і оборони України. На РОУ покладаються такі 

основні завдання: своєчасне забезпечення споживачів розвідувальною інформацією, спри-

яння реалізації національних інтересів України, протидія зовнішнім загрозам національній 

безпеці України у визначених законом сферах. При цьому однією з основних функцій РОУ 

є виявлення та визначення ступеня зовнішніх загроз національній безпеці України. 

З точки зору об’єкта правового впливу, норми права, що регулюють розвідувальну 

діяльність, можна класифікувати таким чином:  

1. Загальні нормативні правові акти: 

а) норми, що регулюють суспільні відносини у сфері забезпечення національної 

безпеки (Концепція національної безпеки, Військова доктрина та ін.); 

б) норми, що регламентують загальні питання розвідувальної діяльності;  

в) норми, що визначають правовий статус суб'єктів розвідувальної діяльності.  

2. Спеціальні нормативні правові акти відомчого характеру:  

а) норми, що визначають правовий статус розвідувальних служб суб'єктів розвідки; 

б) норми, що регламентують організацію і тактику проведення розвідувальних та 

інших заходів. 

3. Спеціальні нормативні правові акти міжвідомчого характеру, що визначають по-

рядок координації та взаємодії між суб’єктами розвідки. 

У даний час в РОУ здійснюється розрізнене ведення нормативно-правової інформа-

ціі (НПІ) в межах ізольованих структурних підрозділів РОУ, відсутні єдина методологія 

ведення НПІ та єдиний регламент доступу до цієї інформації; відсутні можливості надій-

ного та своєчасного отримання повної, достовірної та необхідної НПІ (документів).  

Актуальність. Для забезпечення структурних підрозділів РОУ актуальною і досто-

вірною НПІ необхідно створити структурний підрозділ, який би відповідав за централізо-

ване ведення НПІ на основі єдиних стандартів класифікації та кодування – підрозділ авто-

матизованої нормативно-правової підтримки розвідувальної діяльності. Створення цього 

підрозділу має вирішити цілий комплекс проблем,  викликаних відсутністю єдиних стан-

дартів ведення НПІ та недостатньою кваліфікацією персоналу, і дозволить підвищити як-

ість і достовірність НПІ за рахунок усунення дублювання нормативно-правових даних, 

оптимізації регламентів її ведення, скорочення рутинних операцій, можливості доступу до 

НПІ користувачам, які мають право доступу, незалежно від їх розташування. Діяльність 

новоствореного підрозділу має складатися з виконання процесів збору, накопичення, об-

робки, зберігання та надання користувачам нормативно-правових документів: законодав-

чих актів України, нормативно-правових актів РОУ, нормативних документів стосовно 

організації та виконання розвідувальної діяльності, організаційно-розпорядчих документів 

щодо організації та здійснення розвідувальної діяльності, реєстрів, класифікаторів, довід-

ників державного рівня, документів стосовно режимних правил та обмежень згідно з чин-

ним законодавством, а також документів щодо застосування самої автоматизованої систе-

ми нормативно-правової підтримки розвідувальної діяльності. 

Метою даної статті є висвітлення особливостей автоматизації нормативно-

правової підтримки розвідувальної діяльності розвідувальних органів України і формуван-

ня вимог щодо створення автоматизованої системи нормативно-правової підтримки розві-

дувальної діяльності РОУ України. 



ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи. 2021. № 3                                                                               91 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Аналіз існуючих публікацій показує, що питанням автоматизації та інформатизації в обо-

ронній сфері приділяється багато уваги. Питання, пов’язані із зростанням значущості роз-

відувальної діяльності у сучасному світі, розглядаються у працях іноземних і вітчизняних 

вчених, таких як В.О. Черниш [1], С.В. Мироненко [3], А. Тер-Арутюнян [4], Х. Борн [32], 

Р. Гейтс, І. Лей, В. Плетт [11], П. Райт, Раду Сьон, Т. Гловер, М. Ахмед, С. Девіс, В.І. Гвоз-

дь [5], В. Григорьєв, А. Кузьменко [9], Б. Чикин [10], C.B. Старкін [12], Н.Л. Сьомін [13], 

В.В. Овсянніков, С.В. Дехтяр, С.А. Паламарчук та ін. [38], В.Г. Пилипчук [33], Прощаєв 

[30–32], А.Є. Єфремов [14], І.В. Пихалов [14, 15], Г.Є. Ібрагімова [25] та ін. [16–24]. Пи-

тання ефективності діяльності органів державної влади через впровадження автоматизова-

них систем управління розглядають П.С. Клімушин, І. Лопушинський, С.В. Радченко [35]. 

Різним аспектам нормативно-правового забезпечення присвячено роботи І.В. Арістової 

[30], К.І. Бєлякова [31], В.М. Брижка, М.Б. Вітера [33], М.Ю. Дундукова [7, 8, 34], В.Д. Фі-

рсова [36], К.Т. Лютенка, Р.А. Калюжного, П.С. Клімушина, Ю.С. Ковтанюка, Б.А. Корми-

ча, А.М. Новицького, О.В. Михайличенка, С.В. Савкова та ін. Навіть з урахуванням того, 

що всі ці роботи не носять характер суто наукових досліджень, деякі з них досить цікаві і 

демонструють глибоке розуміння їх авторами суті викладених ними проблем. Серед нау-

ково-публіцистичних праць іноземних авторів про розвідку США в останні десятиліття 

з’явилися роботи [39–45], перекладені російською мовою. Категорії розвідки у вітчизняній 

літературі поки що є недостатньо представленими та дослідженими. 

 

3. Правові особливості розвідувальної діяльності України 

Незважаючи уваги на те, що діяльність розвідки доволі часто стоїть на межі законності, а 

іноді навіть перетинає її, жодна розвідувальна служба не може повністю існувати поза 

правовим полем. Не є винятком у цьому аспекті й Україна, де діяльність розвідки чітко 

визначена законами та нормативно-правовими актами. Також діяльність розвідки регла-

ментується законами, в яких чітко прописуються повноваження конкретних органів, їхній 

функціонал та структурні особливості. Як приклад, можна навести Закон України «Про 

розвідувальні органи України», який визначає правові основи організації і діяльності дер-

жавних органів, що здійснюють розвідувальну діяльність з метою захисту національних 

інтересів України від зовнішніх загроз, порядок контролю і нагляду за їх діяльністю, а та-

кож встановлює правовий статус співробітників цих органів, їх соціальні гарантії. Правову 

основу діяльності РОУ становлять Конституція України, інші закони України, а також 

прийняті відповідно до них нормативно-правові акти. 

Законодавство України визначає основні завдання, покладені на РОУ щодо забезпе-

чення національної безпеки держави, а саме: добування, аналітична обробка та надання 

визначеним законом органам державної влади розвідувальної інформації; здійснення спе-

ціальних заходів, спрямованих на підтримку національних інтересів і державної політики 

України в економічній, політичній, воєнній, військово-технічній, екологічній та інформа-

ційній сферах; зміцнення обороноздатності, економічного і науково-технічного розвитку, 

захисту та охорони державного кордону і т.д. 

Розвідувальні органи України здійснюють розвідувальну діяльність у таких сферах: 

Служба зовнішньої розвідки України – у політичній, економічній, військово-технічній, 

науково-технічній, інформаційній та екологічній; Розвідувальний орган Міністерства обо-

рони України – у воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній, інфо-

рмаційній та екологічній; Розвідувальний орган спеціально уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону – у сферах прикордонної 

та імміграційної політики, а також в інших сферах, що стосуються питань захисту держав-

ного кордону України та її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Інформація, здобута й опрацьована РОУ, надається Президентові України, Голові 

Верховної Ради України, Прем’єр-міністрові України та іншим визначеним Президентом 

України споживачам в установленому ним порядку з додержанням вимог законів України 

«Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих 

системах» та ін. 

 

4. Нормативно-правова база діяльності розвідувальних органів України 

Згідно з законом №1343-1 «Про нормативно-правові акти» від 18.11.2009, до нормативно-

правових актів віднесено закони та підзаконні нормативно-правові акти. 

Закони України: 

• Конституція України. 

• Кодекси України. 

• Закони України: 

«Про розвідувальні органи України» від 22 березня 2001 року № 2331-III; «Про 

оборону України» від 6 грудня 1991 року № ХІІ; «Про Збройні Сили України» від 6 грудня 

1991 року № 1934-ХІІ; «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організаці-

єю і правоохоронними органами держави» від 19 червня 2003 року № 975-ІV; «Про основи 

національної безпеки України» від 19 червня 2003 року № 964-ІV; «Про міжнародні дого-

вори України» від 29 червня 2004 року № 1906-IV; «Про боротьбу з тероризмом» від 20 

березня 2003 року № 638-IV; «Про державну таємницю» від 5 серпня 2018 року № 2509-

VIII; «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 року № 2469-VIII; «Про елек-

тронні документи та електронний документообіг» від 7 листопада 2018 року № 851-IV; 

«Про розвідку» від 17 вересня 2020 року № 912-ІХ. 

• Укази Президента України: 

«Про додаткові заходи щодо дальшої демократизації суспільства та посилення ци-

вільного контролю за діяльністю правоохоронних та розвідувальних органів України» від 

18 лютого 2004 року № 206/2004; «Про додержання прав людини під час проведення опе-

ративно-технічних заходів» від 7 листопада 2005 року № 1556/2005; «Про забезпечення 

здійснення контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових форму-

вань» від 13 серпня 2010 року № 815/2010; «Про посилення контролю за діяльністю 

Збройних Сил України та інших військових формувань» від 14 лютого 2015 року № 

84/2015; «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 

року «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України» № 389/2012; «Про 

Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного кон-

тролю» від 5 березня 2007 року № 180/2007; «Про деякі питання здійснення керівництва у 

сферах національної безпеки і оборони» від 4 червня 2008 року № 516/2008; «Про Поло-

ження про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах 

України» від 10 грудня 2008 року № 1153/2008; «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 29 грудня 2012 року «Про Концепцію реформування і розвитку 

Збройних Сил України на період до 2017 року» № 772/2012; «Про Стратегію державної 

кадрової політики на 2012-2020 роки» від 1 лютого 2012 року № 45/2012; «Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2012 року «Про Концепцію 

реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року» № 772/2012; 

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року «Про 

Концепцію розвитку сектора безпеки і оборони України» № 92/2016.  

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки Укра-

їни». Відповідний указ № 121/2021 Глава держави підписав 25 березня 2021 року. 

• Підзаконні нормативні акти. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/206/2004
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/206/2004
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556/2005
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556/2005
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815/2010
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815/2010
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815/2010
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/84/2015
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/84/2015
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389/2012
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389/2012
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180/2007
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180/2007
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180/2007
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/516/2008
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/516/2008
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153/2008
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153/2008
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153/2008
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772/2012
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772/2012
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772/2012
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45/2012
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45/2012
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772/2012
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772/2012
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772/2012
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5. Автоматизована система нормативно-правової підтримки розвідувальної             

діяльності 

Автоматизована система нормативно-правової підтримки розвідувальної діяльності (АС 

НППРД) призначена для автоматизації процесів ведення інформаційної бази законодавчих 

та нормативно-правових актів стосовно здійснення розвідувальної діяльності, організацій-

но-розпорядчих та довідкових документів у процесі організації та виконання розвідуваль-

ної діяльності, класифікаторів (довідників) державного рівня, документів режимних пра-

вил та обмежень, документів при здійсненні розвідувальної діяльності та регламентів ін-

формаційної взаємодії посадових осіб (користувачів) і структурних підрозділів РОУ при 

виконанні функціональних завдань, забезпечення посадових осіб (користувачів) РОУ засо-

бами пошуку та доступу до відповідних документів, а також документів щодо застосуван-

ня самої АС НППРД. 

Основною метою розробки АС НППРД є автоматизація процесів інформаційного 

забезпечення нормативно-правової підтримки управління розвідувальною діяльністю та 

прийняття управлінських рішень за рахунок збору, формування, ведення, доступу та відо-

браження нормативно-правової інформації (документів), що регламентує порядок органі-

зації та здійснення розвідувальної діяльності. 

Об’єктом автоматизації є сукупність інформаційних процесів збору, накопичення, 

обробки, зберігання, відображення та надання, за запитами визначених структурних під-

розділів РОУ, нормативно-правових, нормативних документів стосовно організації та ви-

конання розвідувальної діяльності, класифікаторів (довідників) державного рівня, органі-

заційно-розпорядчих документів, документів режимних правил та обмежень щодо здійс-

нення розвідувальної діяльності, представлених в електронній формі, а саме: 

– законодавчих актів України, нормативно-правових актів РОУ (Законодавчі акти 

України щодо розвідувальної діяльності; Укази Президента України; Закони (Кодекси) та 

Постанови Верховної Ради України; Рішення Ради національної безпеки та оборони Украї-

ни (РНБОУ); Декрети Кабінету Міністрів України; Підзаконні акти); 

– нормативно-правових актів РОУ (Постанови Кабінету Міністрів України; Розпо-

рядження Кабінету Міністрів України; Рішення РНБОУ; Нормативно-правових актів Міні-

стерства оборони (МО) України, Генерального штабу Збройних сил України (ГШ ЗСУ)); 

– нормативних документів стосовно організації та виконання розвідувальної діяль-

ності (нормативні документи, що розробляються у структурних підрозділах РОУ під час 

організації та виконання розвідувальної діяльності); 

– організаційно-розпорядчих документів щодо організації та здійснення розвідува-

льної діяльності (Постанови РОУ (наприклад, МО України); Накази і директиви Міністра 

оборони України; Розпорядження Міністра оборони України; Рішення Міністра оборони 

України; Бойові статути, Настанови родів військ ЗСУ); 

– класифікаторів (довідників) державного рівня (Державні класифікатори України; 

Класифікатори державного (квартирного) майна; Державні класифікатори товарів, робіт і 

послуг ДК 016-097; Класифікатори і довідники кадрового забезпечення; Довідник з озбро-

єння і військової техніки; Навчальні (методичні) посібники, довідники; Стандарти внутрі-

шнього контролю); 

– документів стосовно режимних правил та обмежень (Положення; Інструкції; Пра-

вила щодо забезпечення роботи для виконавців закритих робіт);  

– документів щодо застосування АС НППРД (Організаційні та експлуатаційні до-

кументи: схема організаційної структури АС НППРД; опис організаційної структури АС 

НППРД; положення щодо організації функціонування АС НППРД; настанова щодо поряд-

ку роботи в АС НППРД; документи, що визначають права та обов’язки користувачів АС 

НППРД; керівництва користувачів; опис технологічних процесів функціонування функці-
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онально-технологічних компонентів АС НППРД; регламенти інформаційної взаємодії по-

садових осіб (користувачів) в АС НППРД при здійсненні розвідувальної діяльності та ін.). 

В АС НППРД мають бути автоматизовані такі процеси: формування та ведення бази 

даних (БД) законодавчих актів України, нормативно-правових актів РОУ та нормативних 

документів стосовно здійснення розвідувальної діяльності; формування та ведення БД ор-

ганізаційно-розпорядчих документів при організації та здійсненні розвідувальної діяльнос-

ті (положення про підрозділи, функціональні обов’язки, посадові інструкції) щодо розпо-

ділу повноважень, прав, завдань та обов’язків між структурними підрозділами РОУ, підпо-

рядкованими частинами; формування та ведення БД реєстрів, класифікаторів, довідників 

державного рівня; формування та ведення БД документів стосовно режимних правил та 

обмежень згідно з чинним законодавством; формування та ведення БД нормативних доку-

ментів щодо застосування АС НППРД при здійсненні розвідувальної діяльності (докумен-

тів щодо застосування АС НППРД, включаючи регламент інформаційної взаємодії посадо-

вих осіб (користувачів) та структурних підрозділів РОУ при виконанні функціональних 

завдань із застосуванням АС НППРД). 

Для забезпечення функціонування системи визначені такі ролі фахівців (посадових 

осіб) підрозділу автоматизованої нормативно-правової підтримки розвідувальної діяльнос-

ті: керівник, заступник керівника, фахівці щодо ведення документообігу підрозділу; ве-

дення БД законодавчих актів України; ведення БД нормативно-правових актів РОУ; ве-

дення БД нормативних актів стосовно організації та ведення розвідувальної діяльності; 

ведення БД організаційно-розпорядчих документів; ведення БД реєстрів, класифікаторів, 

довідників державного рівня; ведення БД документів стосовно режимних правил та обме-

жень; ведення БД документів щодо застосування АС НППРД при здійсненні розвідуваль-

ної діяльності; комплексного захисту інформації; підтримки і контролю функціонування 

програмно-технічних засобів АС НППРД (адміністрування системи). 

Підрозділ має здійснювати обмін нормативно-правовою інформацією з Керівницт-

вом РОУ, а також організаційними структурами РОУ. Автоматизація функцій підрозділу 

та розробка АС НППРД надасть ряд можливостей та переваг для формування й ведення 

нормативно-правової інформації (документів), а саме: ведення нормативно-правової інфо-

рмації (документів); забезпечення уніфікації довідників; перевірку даних; збереження но-

рмативно-правової інформації (документів); оновлення даних; єдиний центр введення і 

обробки нормативно-правової інформації (документів); узгодження змін у нормативно-

правовій інформації (документах); усунення надмірностей у документах; зручний пошук 

документів; легкий доступ до нормативно-правової інформації (документів); підтримку 

необхідного рівня безпеки; економію часу на здійснення інформаційного обміну даними 

між суміжними системами РОУ. 

 

6. Структура автоматизованої системи нормативно-правової підтримки                    

розвідувальної діяльності 

Рішення, запропоновані при розробці АС НППРД, мають на меті створення єдиної системи 

ведення нормативно-правової інформації, що пов’язує в єдиному інформаційному просторі 

всю нормативно-правову інформацію (документи), необхідну для інформаційної підтрим-

ки управління розвідувальною діяльністю, а також забезпечує тривале зберігання великих 

обсягів систематизованої інформації, яка має складну внутрішню структуру, поповнення і 

оновлення інформації (документів), що зберігається, обмін інформацією (документами) з 

користувачами. 

Структура АС НППРД повинна формуватися на основі функціонально-

технологічного підходу, який базується на функціях (завданнях), що має здійснювати сис-

тема, інформаційних потоках між системою, джерелами інформації та суміжними структу-
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рними підрозділами РОУ із застосуванням сучасних інформаційних, телекомунікаційних 

технологій та технічних засобів. 

Основні компоненти, що забезпечують реалізацію функціональності системи: 

1. Джерела нормативно-правової інформації. Джерела нормативно-правової інфор-

мації розподіляються на зовнішні та внутрішні джерела. Зовнішні джерела інформації – це 

центральні органи державної влади, РНБОУ, РОУ. Від цих джерел надходить нормативно-

правова інформація – законодавчі акти, нормативно-правові акти, нормативні документи; 

крім того, від РОУ надходять організаційно-розпорядчі документи стосовно здійснення 

розвідувальної діяльності. Зовнішньою інформацією також є інформація, що надходить із 

мережі Internet; електронною поштою; відсканована з паперових носіїв; яка введена безпо-

середньо із клавіатури або з різних носіїв інформації (флеш-носії, CD/DVD, файли на жор-

стких дисках робочих станцій та серверів), вона може мати різний формат файлів (MS 

Word, Exel, pdf-формат, html-формат та ін.). Структурні підрозділи РОУ являються як дже-

релами (від них надходять документи стосовно режимних правил та обмежень; документи 

щодо застосування АС НППРД РОУ при здійсненні розвідувальної діяльності), так і внут-

рішніми користувачами нормативно-правової інформації. 

2. Віддалені користувачі нормативно-правової інформації (регіональні і окремі цен-

три, підпорядковані РОУ). 

3. Комунікаційна мережа, що об’єднує програмно-технічні засоби, які забезпечують 

ведення, обробку, зберігання та обмін нормативно-правовою інформацією (документами). 

4. Автоматизовані робочі місця (АРМ) фахівців (функціональні та забезпечуючі), 

які є основними компонентами організаційної структури системи. Структура кожного 

АРМ має визначатися його призначенням і являтиме собою сукупність модулів реалізації 

окремих функцій і відповідних їм задач з урахуванням визначення повноважень конкрет-

ного фахівця та його прав доступу до баз даних. 

Функціональні АРМ мають забезпечити вирішення функціональних завдань АС 

НППРД із ведення нормативно-правової інформації за напрямами:  

Напрям «Ведення інформаційної бази законодавчого та нормативно-правового за-

безпечення» має забезпечити вирішення функціонального комплексу задач ведення БД 

законодавчого та нормативно-правового забезпечення. 

Напрям «Ведення інформаційної бази організаційно-розпорядчих документів» має 

забезпечити вирішення функціонального комплексу задач ведення БД організаційно-

розпорядчих документів. 

Напрям «Ведення інформаційної бази реєстрів, класифікаторів, довідників держав-

ного рівня» має забезпечити вирішення функціонального комплексу задач ведення БД ре-

єстрів, класифікаторів, довідників державного рівня.  

Напрям «Ведення інформаційної бази документів стосовно режимних правил та об-

межень» має забезпечити вирішення функціонального комплексу задач ведення БД доку-

ментів стосовно режимних правил та обмежень. 

Напрям «Ведення інформаційної бази документів щодо застосування АС НППРД» 

має забезпечити вирішення функціональних комплексів задач ведення БД документів що-

до застосування АС НППРД. 

Забезпечуючі АРМ мають забезпечити функціонування комплексу програмно-

технічних засобів (ПТЗ) та комплексний захист інформації (КЗІ) АС НППРД. Ці функції 

покладаються відповідно на АРМ фахівця з підтримки і контролю ПТЗ (адміністратора АС 

НППРД) та АРМ фахівця з забезпечення КЗІ. 

АРМ фахівця з підтримки і контролю ПТЗ (адміністратора АС НППРД) має забез-

печувати виконання таких функцій: реєстрація, блокування та видалення облікових записів 

користувачів АС НППРД; призначення користувачам первинних паролів на вхід в АС 

НППРД; планова та позапланова зміна паролів; розмежування доступу користувачів до 
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функцій АС НППРД; виконання функцій управління списками користувачів і їх ролями; 

протоколювання та аудит дій користувачів; централізоване ведення загальносистемної ін-

формації, обробка облікової інформації; розгортання оновлень програмного забезпечення; 

контроль стану та цілісності БД; сповіщення про виникнення нештатних ситуацій в АС 

НППРД. 

АРМ фахівця з забезпечення КЗІ має забезпечити здійснення політики безпеки у ча-

стині забезпечення конфіденційності, цілісності, доступності інформації під час експлуа-

тації АС НППРД за рахунок розмежування доступу й використання механізмів захисту 

інформації; створення механізму та умов оперативного реагування на зовнішні і внутрішні 

загрози та оперативного сповіщення адміністратора АС НППРД про факти несанкціонова-

ного доступу до інформації; реєстрації та обробки даних про події в АС НППРД, що мають 

відношення до безпеки інформації; забезпечення доступності ресурсів АС НППРД для йо-

го авторизованих користувачів. 

Автоматизовані робочі місця фахівців (посадових осіб), об’єднані у локальну обчи-

слювальну мережу (ЛОМ), складають основу організаційної структури системи. Узагаль-

нена організаційна структура АС НППРД наведена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Узагальнена  організаційна структура автоматизованої системи нормативно-правової 

підтримки розвідувальної діяльності 

 

АС НППРД повинна забезпечити доступ користувачів до БД нормативно-правової 

інформації шляхом надання сервісів, що дозволяють формувати запити на отримання ін-

формації обмеженого доступу, відповідно до рівня компетентності користувача. Призна-

чення прав кожному користувачеві здійснюється відповідно до політики безпеки системи. 

У процесі функціонування АС НППРД повинна здійснювати обмін інформацією на 

основі відкритих форматів обміну даними з іншими суміжними системами РОУ. 

Програмно-технічні засоби системи повинні відповідати стандартам обміну з вико-

ристанням протоколу TCP/IP. Формат обміну даними повинен відповідати вимогам XML-

документів. До складу даних, що будуть передаватися, мають входити законодавчі акти 

України; нормативно-правові акти РОУ; нормативні документи стосовно організації та 

виконання розвідувальної діяльності; організаційно-розпорядчі документи при організації 

та здійсненні розвідувальної діяльності; реєстри, класифікатори, довідники державного 
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рівня; документи стосовно режимних правил та обмежень; документи щодо застосування 

АС НППРД. 

В АС НППРД необхідно  передбачати можливість масштабування для підвищення 

продуктивності і обсягу оброблюваної інформації без модифікації її програмного забезпе-

чення шляхом модернізації комплексу технічних засобів, що використовуються. Можли-

вості масштабування повинні забезпечуватися засобами базового програмного забезпечен-

ня. Повинно проводитися регулярне (не рідше одного разу на добу) резервне копіювання 

баз даних. Необхідна наявність як мінімум двох резервних копій усіх даних. Дані копії 

повинні зберігатися в фізично віддалених місцях. Надійність функціонування системи  

забезпечується за рахунок двократного дублювання (віддзеркалення) інформації, що збері-

гається, і резервного копіювання всього обсягу даних, що містяться в базі даних АС 

НППРД. 

АС НППРД повинна зберігати працездатність і забезпечувати відновлення своїх 

функцій при виникненні таких позаштатних ситуацій: при збоях в електропостачанні апа-

ратної частини, що призводять до перезавантаження операційної системи (ОС), відновлен-

ня функціонування має відбуватися після перезапуску ОС і запуску виконуваного файла 

системи; при помилках у роботі апаратних засобів, відновлення функції системи поклада-

ється на ОС; при помилках, пов'язаних із програмним забезпеченням (ОС і драйвери при-

строїв), відновлення працездатності покладається на ОС. 

Система управління базами даних (СУБД) повинна забезпечувати надійне зберіган-

ня даних великих обсягів інформації всіх типів. Технічний регламент зберігання будується 

таким чином, щоб забезпечити відновлення інформації після випадкових збоїв системи із 

втратою не більше ніж добових даних. 

Комплекс програмно-технічних засобів АС НППРД повинен забезпечувати реаліза-

цію функціональних завдань системи; можливість генерації необхідного АРМ на будь-якій 

робочій станції системи; зручний інтерфейс взаємодії користувачів з АРМ; надійність фу-

нкціонування; можливість постійного доступу користувачів до інформаційних ресурсів АС 

НППРД із дотриманням вимог безпеки і цілісності даних; взаємодію з суміжними систе-

мами РОУ; надійність, живучість; технологічність експлуатації і супровід. 

Технічне забезпечення. Функціонування АС НППРД повинно забезпечуватися таки-

ми технічними засобами: комплексом серверного та комутаційного обладнання; технічни-

ми засобами збереження масивів нормативно-правової інформації з засобами її резервного 

копіювання; телекомунікаційним обладнанням мережі зв’язку та передачі даних; автома-

тизованими робочими місцями фахівців (посадових осіб),  які оснащені набором технічних 

засобів, необхідних для виконання комплексу завдань, що вирішуються на даному робо-

чому місці. 

Склад АРМ повинен включати: робочу станцію (системний блок, СD/DVD-

накопичувач, накопичувач на жорсткому магнітному диску); монітор; мишу і клавіатуру; 

принтер; сканер (для вводу паперових документів); джерело безперервного живлення. 

Характеристики технічних засобів повинні забезпечити створення необхідної кон-

фігурації програмно-технічних засобів; спільне взаємопов’язане функціонування програм-

но-технічних засобів; виконання функцій збору, обробки, збереження інформації з ураху-

ванням можливості обміну нею з застосуванням змінних носіїв різних типів; оновлення 

нормативно-правової бази даних. 

Комплекс технічних засобів АС НППРД має розміщуватися на території РОУ у ви-

значеному приміщенні. Експлуатація комплексу технічних засобів АС НППРД має здійс-

нюватися відповідальними особами штатного складу системи. Умови експлуатації техніч-

них засобів, види, періодичність і обсяг технічного обслуговування мають відповідати но-

рмативним документам, діючим у Міністерстві оборони України. 
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Склад нормативно-правової інформації, що використовується в АС НППРД, є умо-

вно-постійним. Обсяги цієї інформації можуть бути оцінені від сотень мегабайт до десят-

ків гігабайт. 

Як носії даних у АС НППРД обрані стандартні носії даних серверів та робочих ста-

нцій системи. Підвищення надійності зберігання великих об’ємів даних досягається вико-

ристанням дискових масивів підвищеної надійності, які дублюють носії даних серверів у 

режимі реального часу. Крім цього, використовуються можливості СУБД, які застосову-

ються для підвищення надійності зберігання та ефективності використання інформації, а 

саме: дзеркалювання транзакцій на двох або більше серверах; використання журналізації 

усіх дій із базами даних, що дає можливість поновити дані в разі їх втрати; створення ко-

пій потрібних фрагментів БД у межах доступності локальної обчислювальної мережі  ко-

ристувача, що підвищує швидкість доступу до даних і дозволяє уникнути великих обсягів 

міжмережевого обміну. 

Для зовнішньомашинної БД використовуються паперові носії даних та носії даних в 

електронному вигляді типу флеш-пам’ять та оптичні диски.  

Програмне забезпечення. Для реалізації функцій АС НППРД – збору, накопичення, 

обробки, зберігання та відображення нормативно-правової інформації (документів) – до 

складу системи повинні входити програмні засоби, які включають загальносистемне про-

грамне забезпечення (ЗПЗ); спеціальне програмне забезпечення (СПЗ). 

Загальносистемне програмне забезпечення. Загальносистемне програмне забезпе-

чення повинно підтримувати архітектуру відкритих систем; технологію “клієнт-сервер”; 

працездатність робочих станцій (РСт), об’єднаних у локальну комп’ютерну мережу з виді-

леним сервером; роботу розподілених баз даних; організацію багатоваріантного пошуку в 

базах даних; обробку помилкових ситуацій та оперативне коригування інформації. 

До складу ЗПЗ повинні входити мережева ОС передачі даних; операційна система 

робочої станції; програмні засоби поєднання з ЛОМ; набір сервісних програм підтримки 

мережі та супроводження мережевої СУБД; мережева СУБД; клієнт СУБД АРМ; текстові 

процесори для забезпечення створення та редагування документів (звітів, доповідей тощо), 

електронних таблиць; засоби підтримки телекомунікації, ретроконверсії та перекладу; 

графічні редактори для підготовки ілюстративних документів, а також інші прикладні про-

грамні засоби реалізації додаткових функцій, що будуть визначені при проєктуванні сис-

теми; набір сервісних програм для забезпечення функціонування АРМ; набір драйверів для 

роботи з набором необхідних технічних засобів; набір тестових програм, що можуть пос-

тачатися як разом із технічними чи програмними засобами, так і окремо. 

З урахуванням особливостей роботи АС НППРД, загальне програмне забезпечення 

має забезпечувати використання ресурсів загального призначення та необхідну взаємодію 

користувачів системи (збирання і введення інформації загального користування, доступ до 

БД, обмін даними між користувачами, розмежування доступу користувачів до ресурсів 

системи); адміністрування сервісів та ЛОМ системи; підтримку типового та спеціального 

обладнання, яке використовується у процесі функціонування АС НППРД; збереження і 

обробку даних АС НППРД; реалізацію діалогової взаємодії користувачів; реєстрацію дій 

користувача, збоїв і відмов ОС та прикладних програм, які вона підтримує. 

Основними критеріями вибору ЗПЗ мають бути забезпечення ефективності, систем-

ності, відкритості, надійності та сумісності елементів програмного забезпечення між со-

бою у складі АС НППРД; забезпечення необхідного рівня захищеності компонентів АС 

НППРД; використання ЗПЗ, яке має ліцензії від розробників та супроводжується і удоско-

налюється ними на основі довгострокових програм розвитку; надійність оброблення, збе-

реження та надання достовірних даних; робота в розподілених і різнорідних телекомуніка-

ційних мережах. При виборі ЗПЗ також необхідно враховувати простоту опанування та 

підготовки до роботи, зручність інтерфейсу для користувача. 
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Спеціальне програмне забезпечення. Спеціальне програмне забезпечення  (СПЗ) 

повинно складатися з комплексу програм, що забезпечують виконання функцій АС 

НППРД. Програмні комплекси АС НППРД повинні функціонувати в комп’ютерній мережі 

та на окремих робочих станціях під управлінням обраної ОС з використанням обраних 

СУБД і засобів підготовки та ведення документації. СПЗ робочих станцій повинно 

розроблятися за єдиною ідеологією. При розробці СПЗ повинна бути використана 

об'єктно-орієнтована технологія програмування. 

Програмне забезпечення має підтримувати використання щонайменше двох мов: ук-

раїнської та англійської. В подальшому кількість підтримуваних мов може бути розшире-

на. 

Базові характеристики програмно-технічного забезпечення АРМ. Для організації 

автоматизованого робочого місця фахівця необхідна персональна електронно-

обчислювальна машина з такими мінімальними характеристиками: процесор Intel Core i3 

2.8 ГГц або аналог; оперативна пам'ять 1024 Мб і вище; HDD 200 Гб і вище; мережева кар-

та 10/100/1000 Мбіт/с; принтер формату А4; доступ у мережу Інтернет зі швидкістю не 

нижче 256 Кбіт/с. Загальне програмне забезпечення робочого місця користувача має від-

повідати таким мінімальним характеристикам: операційна система Windows XP і вище; 

сучасні версії браузерів Інтернет (Mozilla FireFox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, 

Microsoft Edge). 

Спеціальне програмне забезпечення АРМ має забезпечувати виконання функціона-

льних задач АРМ. Для виконання операцій функціональних задач фахівці-користувачі 

АРМ повинні мати відповідну кваліфікацію: базові навички роботи на персональному 

комп'ютері із графічним інтерфейсом користувача (клавіатура, миша, управління вікнами і 

додатками, файлова система); базові навички роботи з текстовим редактором MS Word; 

базові навички роботи із браузером. 

 

7. Функціональна структура автоматизованої системи нормативно-правової            

підтримки розвідувальної діяльності 

Функціональна структура АС НППРД має забезпечити збір, обробку, пошук і відображен-

ня нормативно-правової інформації, що міститься в законодавчих та нормативно-правових 

актах, організаційно-розпорядчих документах, реєстрах, класифікаторах (довідниках) дер-

жавного рівня, документах стосовно режимних правил та обмежень, документах щодо за-

стосування АС НППРД при здійсненні розвідувальної діяльності та можливість обміну 

нормативно-правовою інформацією з суміжними системами РОУ. 

Основними завданнями, що підлягають автоматизації, є формування та ведення БД  

законодавчих актів України, нормативно-правових актів РОУ та нормативних документів 

стосовно здійснення РД; формування та ведення БД організаційно-розпорядчих докумен-

тів при організації та здійсненні розвідувальної діяльності (положення про підрозділи, фу-

нкціональні обов’язки, посадові інструкції) щодо розподілу повноважень, прав, завдань та 

обов’язків між структурними підрозділами РОУ, підпорядкованими частинами; формуван-

ня та ведення БД реєстрів, класифікаторів, довідників державного рівня; формування та 

ведення БД документів стосовно режимних правил та обмежень згідно з чинним законо-

давством; формування та ведення БД нормативних документів щодо застосування АС 

НППРД при здійсненні розвідувальної діяльності в частині документів щодо застосування 

АС НППРД, включаючи регламент інформаційної взаємодії посадових осіб (користувачів) 

та структурних підрозділів РОУ при виконанні функціональних завдань із застосуванням 

АС НППРД. 

Функціональна структура АС НППРД має базуватися на моделі даних, яка передба-

чає для кожного виду документів, що опрацьовуються, налаштування набору реквізитів, 
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які описують документ (дата створення, вид, реєстраційний номер тощо) з урахуванням 

процедури його проходження через усі стадії свого життєвого циклу. 

Для інформаційного забезпечення процесів управління розвідувальною діяльністю 

та прийняття управлінських рішень за рахунок збору, обробки, пошуку і відображення но-

рмативно-правової інформації, яка регламентує порядок організації та здійснення розвіду-

вальної діяльності, в тому числі з використанням засобів АС НППРД, має бути включений 

інформаційний ресурс у складі БД законодавчих актів України; БД нормативно-правових 

актів РОУ; БД нормативних документів стосовно організації та виконання РД; БД органі-

заційно-розпорядчих документів; БД документів режимних правил та обмежень; БД ре-

єстрів, класифікаторів, довідників державного рівня; БД документів щодо застосування АС 

НППРД. Всі процеси, пов’язані з завантаженням, реєстрацією в БД нормативно-правової 

інформації (документів) і її вивантаженням, здійснюються на АРМ фахівців (посадових 

осіб), уповноважених для введення і обліку відповідної нормативно-правової інформації 

(документів). Структура зберігання документів у БД описується у вигляді електронного 

рубрикатора документів. 

 

 
Рисунок 2 – Схема функціональної структури АС НППРД 

 

Основними елементами функціональної структури діяльності по реалізації норма-

тивно-правової підтримки розвідувальної діяльності є функціональні комплекси (ФК) за-

дач та окремі задачі. До складу АС НППРД повинні входити такі функціональні комплек-

си: ФК ведення законодавчого та нормативно-правового забезпечення; ФК ведення органі-

заційно-розпорядчих документів; ФК ведення реєстрів, класифікаторів, довідників держа-
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вного рівня; ФК ведення документів режимних правил та обмежень; ФК ведення докумен-

тів щодо застосування АС НППРД. На рис. 2 наведена схема функціональної структури 

АС НППРД. 

Функціональні комплекси повинні включати два типи функціональних задач (ФЗ): 

1. Формування та ведення БД документів відповідної тематики.  

2. Пошук та доступ до документів відповідної тематики 

Формування та ведення БД документів відповідної тематики. При формуванні та 

веденні БД відповідної тематики (законодавчих актів, нормативно-правових актів, органі-

заційно-розпорядчих документів тощо) мають виконуватися такі основні функції: збір до-

кументів; завантаження первинних документів; формування моделі даних; зіставлення да-

них; злиття даних; редагування документів; видача документів. На рис. 3 відображена уза-

гальнена схема ведення БД нормативно-правової інформації АС НППРД. 

 

 
Рисунок 3 – Узагальнена схема ведення БД нормативно-правової інформації  

АС НППРД 

 

Функціональні задачі з формування БД нормативно-правових документів мають 

отримувати на вході документи відповідної тематики в електронному форматі. Джерелами 

отримання електронних документів можуть бути спеціалізована інформаційно-правова 

система ЛІГА:ЗАКОН; правова інформаційно-пошукова система «Нормативні акти Украї-

ни»; сайт Верховної Ради України «Закони та підзаконні акти України в Інтернет»; Web-

сервер Верховної Ради України; системи «Закони та підзаконні акти України в Інтернет»; 

«Інформаційний бізнес-портал в Інтернет – LIGA ONLINE»; Глобальна мережа правової 

інформації (GLIN, Global Legal Information Network); відкритий доступ Internet, електронна 

пошта. Крім того, документи можуть бути відскановані з паперових носіїв або введені без-

посередньо із клавіатури у процесі розробки. Електронні документи можуть знаходитися 

на різних носіях інформації (флеш-носії, CD/DVD, файли на жорстких дисках робочих 

станцій та серверів), мати різний формат файлів (MS Word, Exel, pdf-формат, html-формат 

та ін.). 



102                                                                               ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи. 2021. № 3 

Електронні документи повинні завантажуватися у БД із прив’язкою до відповідних 

розділів електронного рубрикатора, де виконується їх індексація для забезпечення можли-

вості подальшого швидкого пошуку. Документи мають розрізнятися за різними джерелами 

їх надходження або розробки та їх тематичним спрямуванням, тому повинні зберігатися в 

різних тематичних БД із використанням відповідних засобів пошуку та доступу. 

Приклад екранної форми АРМ АС НППРД (задача «Формування та ведення зако-

нодавчих актів України») наведено на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 – Приклад екранної форми АРМ АС НППРД  

(задача «Формування та ведення законодавчих актів України») 

 

Наведена екранна форма АРМ фахівця АС НППРД при активізації задачі «Форму-

вання та ведення законодавчих актів України» містить область заголовка вікна; робочу 

область вікна; панель поточного стану задачі. 

Заголовок робочої області вікна, розташований під основним меню АРМ, містить 

коротке найменування задачі (в лівій частині) та стандартні елементи управління вікном – 

кнопку управління вікном «Закрити» (крайня справа) для примусового закриття вікна, 

кнопку управління вікном «Згорнути\Розгорнути у вікно» і кнопку управління вікном 

«Згорнути» – для тимчасового закриття вікна. 

Основне меню задачі, розташоване під заголовком робочої області вікна, містить 

елементи: Налаштування – надає доступ до додаткових можливостей із конфігурації та 

доступу до інформаційних джерел задачі (баз даних, файлових сховищ тощо). При виборі 
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елемента з’являється вікно з наданням можливості налаштування стандартних системних і, 

якщо необхідно, функціональних елементів (можуть бути відсутніми); Вигляд – дозволяє 

обрати критерій відбору документів до загального переліку документів, а саме: найновіші 

надходження за період, за датою, за рубрикою; Функції – дозволяє обрати у випадаючому 

меню потрібну функцію; Документи – дозволяє переглянути та/або надрукувати обрані 

документи; Довідка – виводить контекстну довідку щодо роботи з задачею; Вихід – завер-

шує виконання задачі. Всі процеси, пов’язані із завантаженням, реєстрацією і вивантажен-

ням нормативно-правової інформації в БД, здійснюються на АРМ посадових осіб АС 

НППРД, уповноважених для введення і обліку нормативно-правової інформації. Структура 

зберігання документів у БД описується у вигляді електронного рубрикатора документів. 

Пошук та доступ до документів відповідної тематики. Функціональні задачі по-

шуку та доступу до документів мають забезпечувати користувачеві можливість задання 

критеріїв для пошуку потрібних документів, а саме: обрати потрібні розділи електронного 

рубрикатора, обрати потрібні нормативно-правові документи за реквізитами, задати кон-

текст пошуку в назві документа та ін. Функціональні задачі  повинні забезпечувати пошук 

за заданими критеріями документа (або групи документів), вибір користувачем потрібного 

документа зі списку та відображення його тексту на екрані АРМ. При необхідності текст 

документа може бути роздрукований на принтері (при наявності відповідних прав у корис-

тувача). Користувач повинен мати можливість перегляду  документа за заданими реквізи-

тами; доступу до нормативно-правових документів, які мають різнорідну інформацію  

(текст, таблиці, рисунки, графіки та ін.); сортування відібраних нормативно-правових до-

кументів за реквізитами; угрупування відібраних нормативно-правових документів за рек-

візитами; отримання всієї необхідної інформації про відібрані у процесі пошуку докумен-

ти. Пошук має здійснюватися за заданими окремими реквізитами або за їх сукупністю. Для 

пошуку документів використовується розвинений механізм побудови запитів за допомо-

гою фільтрів, які дозволяють відбирати лише ті документи, значення реквізитів яких від-

повідають умовам запиту. 

 

8. Висновки 

Одним із перспективних і необхідних напрямів розвитку автоматизації та інформатизації в 

оборонній сфері являються розробка та впровадження автоматизованої системи норматив-

но-правової підтримки розвідувальної діяльності. Створення структурного підрозділу ав-

томатизованої нормативно-правової підтримки розвідувальної діяльності в рамках РОУ, 

який би відповідав за централізоване ведення нормативно-правової інформації на основі 

єдиних стандартів класифікації та кодування, має допомогти вирішувати цілий комплекс 

проблем, викликаних відсутністю єдиних стандартів ведення нормативно-правової інфор-

мації і недостатньою кваліфікацією персоналу, та дозволить підвищити якість і достовір-

ність нормативно-правової інформації за рахунок усунення дублювання даних, оптимізації 

регламентів її ведення, скорочення рутинних операцій, можливості оперативного доступу 

до необхідної нормативно-правової інформації користувачам, які мають право доступу, 

незалежно від їх територіального розташування. 

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ 

1. Черниш В.О. Класифікація розвідувальних органів України. Науковий вісник Херсонського дер-

жавного університету. 2015. Вип. 2–3, Т. 1. С. 194–197. 

2. Спецслужби (ГУР, СЗР, СБУ). Український мілітарний портал. 02.03.2009. URL: 

https://mil.in.ua/uk/specsluzhby=gur-szr-sbu/. 

3. Мироненко С.В., Полборн Р. Разведывательная деятельность / под ред. С.В. Мироненко. LitRes, 

2021. 175 с. 

https://mil.in.ua/uk/specsluzhby=gur-szr-sbu/
https://ru.scribd.com/author/538003471/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD-%D0%A0%D0%BE%D0%BD
https://ru.scribd.com/user/536550639/LitRes


104                                                                               ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи. 2021. № 3 

4. Тер-Арутюнян А. Некоторые актуальные вопросы разведывательной деятельности иностранных 

государств. 21-й ВЕК. 2011. № 1 (17). С. 90–99. 

5. Гвоздь В.І. Історичні, правові і політичні аспекти розвідувальної діяльності держави: моногра-

фія. Київ: Борисфен Інтел, 2018. 576 с. 

6. Григорьев В., Заполев С. Роль и место разведки в системе обеспечения национальной безопасно-

сти США. Зарубежное военное обозрение. 2013. № 11. С. 3–10. 

7. Дундуков М.Ю. Разведка в государственном механизме Соединенных Штатов Америки. Москва: 

Кучково поле, 2008. 448 с. 

8. Дундуков М.Ю. Разведка в государственном механизме США: историко-правовой аспект: дис. 

… д-ра юр. наук. М., 2014. 436 с.  

9. Кузьменко А. Розвідувальна діяльність як явище сучасних міжнародних відносин. Юридичний 

журнал. 2006. № 2. C. 48–57. URL: http://www.justinian.com.ua. 

10. Чикин Б. Философия разведки: история и современность. Военно-промышленный курьер. 2008. 

№ 7 (223). С. 2. URL: http://www.vpk-news.ru. 

11. Плэтт В. Информационная работа стратегической разведки. Основные принципы / пер. с англ. 

Е.Б. Пескова; под ред. А.Ф. Федорова. М.: ИЛ, 1958. 343 с.  

12. Старкин C.B. Аналитические институты разведывательного сообщества США: концептуальные 

основы, механизмы и технологии деятельности в условиях глобализации: дис. … д-ра полит. наук: 

23.00.02. Нижний Новгород: Нижегор. гос. ун-т им. И.И. Лобачевского, 2011. 435 с. 

13. Семин Н.Л. Спецслужбы США в 2001-2006 гг. (проблемы взаимоотношений с другими инсти-

тутами государства и обществом): дис. ... канд. истор. наук: 07.00.03. М.: Институт США и Канады 

РАН, 2008. 291 с. 

14. Ефремов А.Е. Роль разведывательного сообщества и Совета национальной безопасности в фор-

мировании и реализации внешней политики США: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.04. М.: МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 2012. 198 c. 

15. Пыхалов И.В. Спецслужбы США. Нева, Олма-Пресс, 2002. 480 с. (Спецслужбы мира). 

16. Пыхалов И.В. ЦРУ и другие спецслужбы США. М.: Эксмо, 2010. 384 с. (Энциклопедия спецс-

лужб). 

17. Загальна інформація про Центральне розвідувальне управління США. URL: 

https://www.cia.gov/ru (дата звернення: 25.09.2018). 

18. The National Security Strategy of the United States of America. The White House. 2002. URL: 

https://2009-2017.state.gov/documents/organization/63562.pdf. 

19. Prevent Our Enemies from Threatening Us, Our Allies, and Our Friends with Weapons of Mass 

Destruction. A. Summary of National Security Strategy 2002. 2 p. URL:  

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2006/sectionVI.html. 

20. Lowenthal M.M. Intelligence: From Secrets to Policy. CQ Press, 2011. 5th ed. 440 p. ISBN 978-1-

6087-1675-3; Lowenthal M.M. The Central Intelligence Agency: organizational history. Washington, DC: 

Library of Congress, Congressional Research Service, 1978. 67 p.; Lowenthal M.M. U.S. Intelligence: 

Evolution and Anatomy Second Edition (The Washington Papers). Praeger Paperback, 1992. 196 p. 

ISBN 978-0-275-94434-6. 

21. Lowenthal M.M. Intelligence community: reform ana reorganization. Washington, DC: Library of 

Congress, Congressional Research Service, 1978. 52 p.; Lowenthal M.M. The U.S. Intelligence Commu-

nity: An Annotated Bibliography (Organizations and Interest Groups). Routledge, 1994. 224 p. ISBN 978-

0-8153-1423-3. 

22. Intelligence and Security Legislation for Security Sector Reform Hannah, O’Brien and Rathmell, 

2005. URL: http://www.rand.org/pubs/technical_reports/2005/RAND_TR288.pdf. 

23. Cumming A., Masse Т. FВІ Іпtе11іgепсе Reform Sіnсе Sерtеmbег 11, 2001: Issues and Орtіоns for 

Соngгеss. Washington, D.С.: Соngгеssiопаl Rеsеагсh Service, 2004. Аргіl, 6. Арреndіх 1: Definitions of 

Intе11іgеnсе. URL: http://www/fas/org/irp/crs/RL32336.html#_12. 

24. Washington D.С. Соngгеssiопаl Rеsеагсh Service, 2004. Аргіl 6. Арреndіх 1: Definitions of 

Intе11іgеnсе. URL: http://www/fas/org/irp/crs/RL32336.html#_12. 

25. Ибрагимова Г.Е., Шаймуратова А.К. Разведывательные структуры (Intelligence services) в дея-

тельности транснациональных корпораций: цели, формы деятельности, взаимодействие с национа-

льными спецслужбами. Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития: 

http://news.mypolicy.com.ua/index.php/geopolitika/rozviduvalna-diyalnist/88-rozviduvalna-diyalnist-yak-yavishche-suchasnikh-mizhnarodnikh-vidnosin
http://www.justinian.com.ua/
http://www.vpk-news.ru/
http://www.patriotica.ru/enemy/pyh_usa.zip
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%BE
https://www.cia.gov/ru
https://en.wikipedia.org/wiki/CQ_Press
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-6087-1675-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-6087-1675-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Praeger_Paperback
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-275-94434-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Routledge
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-8153-1423-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-8153-1423-3
http://www.rand.org/pubs/technical_reports/2005/RAND_TR288.pdf
http://www/fas/org/irp/crs/RL32336.html#_12
http://www/fas/org/irp/crs/RL32336.html#_12


ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи. 2021. № 3                                                                               105 

материалы VIII междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 19 апреля 2018 г.). Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2018. С. 203–207. 

26. Прощаєв В.В. Особливості правового регулювання організації і діяльності зовнішньої розвідки 

Республіки Білорусь та України: порівняльний аналіз. Інтернаука. Юридичні науки. 2019. № 3.      

14 с. 

27. Прощаев В.В. Разведывательные органы в системе государственной власти: конституционно-

правовое исследование: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.02. Киев: Национальный авиационный уни-

верситет, 2020. 495 c. 

28. Прощаев В.В. Підзаконні нормативно-правові акти у сфері розвідувальної діяльності: порівня-

льна характеристика. Право і суспільство. 2019. № 4. С. 35–41.   

29. Пилипчук В.Г., Будаков М.О., Гірич В.М. Система організації управління і правового забезпе-

чення діяльності спецслужб (досвід країн Європейського Союзу та Північної Америки): аналіт. 

доп. Київ: НІСД, 2012. 56 с. 

30. Аристова И.В. Государственная информационная политика: организационно-правовые ас-

пекты: монография / под за общ. ред. О.М. Бандурки. Х.: Ун-т внутренних дел, 2000. 368 с. 

31. Бєляков К.І. Інформаційно-правові дослідження: походження, становлення, стан та перспективи 

розвитку. Інформація і право. 2011. № 2 (2). С. 4–12. 

32. Борн Г., Лей И. Подотчетность спецслужб: правовые нормы, опыт и рекомендации. Женевский 

центр демократического контроля над вооруженными силами (Швейцария); Центр по правам чело-

века Дерамского университета (Великобритания); Норвежский парламентский комитет по контро-

лю над деятельностью спецслужб, 2005. 136 с.  

33. Вітер М.Б. Правове регулювання електронної інформаційної взаємодії державних органів. Пра-

вова інформатика. 2013. № 3 (39). С. 26–34. 

34. Дундуков М.Ю. Разведка США: правовое регулирование организации и деятельности: моно-

графия. Калуга: Калужский ЦНТИ, 2002. 274 с. 

35. Радченко С.В. Особливості систем електронного документообігу у державних органах України. 

Архіви України. 2013. № 4. С. 39–53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2013_4_3. 

36. Фірсов В.Д. Поняття, ознаки та принципи здійснення розвідувальної діяльності в Україні. Віс-

ник Одеського національного університету. Правознавство. 2018. Т. 23, Вип. 2. С. 106–116. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_prav_2018_23_2_14. 

37. Українська розвідка: шляхи до вдосконалення. URL: https://defence-

ua.com/army_and_war/ukrajinska_rozvidka_shljahi_do_vdoskonalennja-191.html/. 

38. Овсянніков В.В., Дехтяр С.В., Паламарчук С.А. та ін. Аналіз нормативно-правових та організа-

ційно-технічних аспектів забезпечення інформаційної безпеки. Сучасні інформаційні технології у 

сфері безпеки та оборони. 2015. № 3. С. 187–192. 

39. Reforming Intelligence: Challenge Control In New Democracies Bruneau and Dombroski, updated. 

URL: https://www.ccmr.org/public/library_file_proxy.cfm/lid/5258. 

40. New Armies from Old: Merging Competing Military Forces after Civil Wars / Roy Licklider (ed.). 

Washington, DC: Georgetown University Press, 2014. 288 p. 

41. The Future a Memory: The Cold War and Intelligence Services – Aspects (Politik Und Moderne 

Geschichte, Band 18) / Н. Timmermann (еd.). Publisher: Zurich: LIT Verlag, 2013. 267 p. 

42. Herman M. Intelligence Services in the Information Age. London: Frank Cass, 2001. Journal of 

Conflict Studies. 2001. N 23 (1). 256 p. ISSN: 1715-5673. URL: https://journals. 

lib.unb.ca/index.php/JCS/article/view/359. 

43. Overseeing Intelligence Services: A Toolkit. Edited by Hans Born and Aidan Wills. Published by 

DCAF, Geneva 11 Rue de Chantepoulet Geneva – 1201. Switzerland. 222 p. URL: https://www.dcaf.ch. 

44. Born H., Leigh I., Making intelligence accountable: legal standards and best practice for oversight of 

intelligence agencies. Geneva: DCAF, University of Durham, and Parliament of Norway. Р. 105. 

45. Lefebvre S. The difficulties and dilemmas of international intelligence cooperation. International 

Journal of Intelligence and CounterIntelligence. 2003. N 16 (4). P. 527–542. 

 

Стаття надійшла до редакції 03.06.2021 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9627538
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ay_2013_4_3
https://defence-ua.com/army_and_war/ukrajinska_rozvidka_shljahi_do_vdoskonalennja-191.html
https://defence-ua.com/army_and_war/ukrajinska_rozvidka_shljahi_do_vdoskonalennja-191.html
http://www.ccmr.org/public/library_file_proxy.cfm/lid/5258
http://www.dcaf.ch/
javascript:void(0)
javascript:void(0)

