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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З УПРАВЛІННЯ  

СИЛАМИ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ 

Національна академія Національної гвардії України 

Вступ. Історія людства знає багато прикладів захисту інформації на 

державному рівні. Так у праці [1, с. 317] автор зазначає, що з метою захисту 

інформації про створення в США атомної бомби вищими органами влади було 

запроваджено: 

– обмеження допуску владних чиновників до інформації щодо розробок 

вчених; 

– вилучення з бібліотек держави усіх раніше відкритих публікацій у сфері 

атомної енергії; 

– заміна дійсних прізвищ вчених і фахівців, які мали безпосереднє 

відношення до роботи за цією тематикою, та атомних центрів таких як Лос-

Аламос, Ок-Рідж, Хенфорд; 

– підсилення фізичної охорони відповідальних осіб за хід програми щодо 

розроблення атомної бомби. 

Зазначене вище відноситься до організаційних заходів на рівні вищих 

органів влади, але існують організаційні заходи на нижчих штабелях 

управління та технічні заходи щодо захисту інформації. 

Інколи для захисту інформації проводяться певні організаційні заходи. 

Так у праці [2, с. 245], подано стислий зміст директиви ставки головного 

командування сухопутних військ фашистської Німеччини від 31 січня 1941 р 

(подано на мові оригіналу). «11. Сохранение тайны. Во избежание 

внешнеполитических осложнений следует соблюдать безусловную секретность 

в разработке и осуществлении плана сосредоточения войск на Востоке. Для 

этого необходимо по возможности ограничить число офицеров привлекаемых к 

этой работе. Дальнейшее привлечение новых лиц произвести как можно позже, 

причем новое лицо должно быть осведомлено о работе не шире, че это 
1 

 



требуется для ее выполнения. …. Передача точного текста директивы о 

сосредоточении допускается только в порядку отдельных выдержек. ….». 

Отже, захист інформації – це складне питання, яке потребує особливої 

уваги практиків та наукового дослідження. У запропонованій праці розглянуто: 

– методичні підходи щодо оцінювання інформації; 

– інформацію у процесі управління силами охорони правопорядку; 

– організацію обміну інформацією, що циркулює в контурі управління сил 

охорони правопорядку; 

– основні поняття захисту інформації і інформаційної безпеки; 

– методи захисту інформації, що циркулює в контурі управління сил 

охорони правопорядку. 

1. Методичні підходи щодо оцінювання інформації 

Високі темпи інформаційного розвитку у світі обумовили інтерес до 

інформаційної діяльності суспільних наук, предметна сфера яких раніше не 

поширювалася на інформаційні явища. Це в повній мірі відноситься до 

діяльності органів сил охорони правопорядку (СОПр).  

Інформацію доцільно захищати лише після того, коли вона буде оцінена 

як своєчасна, достовірна та повна для застосування при управлінні СОПр. 

Інколи, старша посадова особа органу управління СОПр навіть не до 

кінця розуміючи суті процесів, які впливають на зміни цінності інформації, 

інтуїтивно встановлює часові показники поповнення інформації (час циклу 

поповнення інформації інф.циклt ) шляхом заслуховування підлеглих, 

отриманням від них письмових донесень, отриманням розвідувальної 

інформації або даних згідно певних донесень тощо. При цьому встановлюється 

допустимий рівень інформації, після чого вона повинна бути обов’язково 

поповнена. Динаміка зниження рівня цінності інформації у часі, як і інші явища 

у навколишньому середовищі, може бути описана за експоненціальним 

законом, див. рис. 1.   

Визначення показників 
maxрІ , 

minрІ , 
допрІ , інф.циклt  , в залежності від 
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рівня управління СОПр, для вирішення різних управлінських завдань, потребує 

спеціального дослідження. 

Старша посадова особа органу управління СОПр, виходячи з власного 

досвіду, встановлює систему управління об’єктами управління. При цьому, як 

правило, його майже не цікавить яким чином циркулює інформація в контурі 

управління та як вона захищена, його більше хвилює своєчасність cI  і повнота 

пI  інформації, при визначеній її вірогідності вI . Ця посадова особа вважає що 

органи управління сформовані за необхідними кількісними і якісними 

характеристиками, пункти управління здатні забезпечити управління СОПр, 

розгорнута система зв’язку здатна якісно, своєчасно і повно (з дозволеним 

рівнем вірогідності) забезпечити обмін інформацією, що циркулює в контурі 

управління, розгорнуті на пунктах управління засоби автоматизації управління 

забезпечують встановлений рівень автоматизації процесом управління. Така 

впевненість відбувається з декількох причин. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Як правило, такий начальник управляє об’єктами управління 

розташованими на одному суцільному ланцюзі управління. Під ланцюгом 

Рівень цінності інформації 

 

 

  
 

Рис. 1. Динаміка зниження рівня цінності інформації у часі (варіант) 
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управління будемо розуміти фізичне середовище з, або без, застосування засобів 

зв’язку, яке дозволяє циркуляції інформації між начальником і об’єктами 

управління. Якщо об’єкти управління – це посадові особи штабу (пункту 

управління), тоді фізичне середовище природного або штучного характеру 

обмежується будівлею штабу (спорудою пункту управління). Якщо об’єкти 

управління – підлеглі командири (начальники управлінь), тоді фізичне 

середовище природного або штучного характеру обмежується простором між 

будівлею штабу (спорудою пункту управління) старшого начальника і 

підлеглого командира.  

2. У процесі управління начальника більше хвилює кінцевий результат в 

управлінні ніж за рахунок яких складових, або усіх разом, системи він був 

досягнутий. За якісну роботу складових системи управління безпосередньо 

відповідає старша посадова особа органу управління. 

3. Не принижуючи рівня загальної і спеціальної підготовки начальника, 

який управляє СОПр, можна зазначити, що його рівень щодо спеціальних і 

спеціально-технічних питань, пов’язаних з організацією управління, бажає бути 

кращим. Підходи щодо оцінювання їх рівня підготовки викладено у [3].  

Отже, якщо розглядати систему управління СОПр як процес обміну 

інформацією, яку необхідно захищати, можна дійти висновку, що головну 

посадову особу органу управління СОПр (начальник) майже не цікавить яким 

чином циркулює інформація, її більше хвилює своєчасність cI  і повнота пI  

інформації, при визначеному рівні вірогідності вI . Ця посадова особа вважає, 

що складові структури системи управління сформовані з необхідними 

кількісними і якісними показниками. Тому, при організації управління за 

встановленою системою, виникає проблема визначення періодичності 

поповнення інформації з метою забезпечення її своєчасності cI  і рівня повноти 

пI  з подальшим її захищенням. Об’єктивне визначення цих показників 

дозволить створити доцільну систему управління, як процес обміну 

інформацією між старшою посадовою особою (начальником) і об’єктами 
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управління (підлеглими посадовими особами штабу, пункту управління, або 

підлеглими командирами). 

Користуючись теорією побудови графів можна структуру системи 

управління СОПр представити в матричному вигляді з метою визначення 

ступеня зв’язаності вузлів і вартості ліній між ними [4–6]. Практичне 

вирішення цих завдань потребує подальшого дослідження системи управління 

СОПр. 

Розглянемо підходи щодо визначення показників своєчасності і повноти 

інформації, які необхідні начальнику для ефективного управління СОПр. 

Своєчасний – це такий, який здійснюється у свій час, у необхідний 

момент, вчасно (переклад авт.) [7]. Під своєчасністю інформації cI  будемо 

розуміти процес надходження інформації від об’єкту або суб’єкту (джерела, 

передавача інформації) до об’єкту або суб’єкту, що приймає цю інформацію, у 

відведений час. Джерело (передавач) і приймач можуть бути в різних ситуаціях 

органом управління або об’єктом управління. В першому випадку, коли 

інформація надходить від органу управління до об’єкту управління, вона 

передається каналами прямого зв’язку. В іншому випадку, коли інформація 

надходить від об’єкту управління до органу управління, вона передається 

каналами зворотнього зв’язку. При використанні технічних засобів це 

практично один канал двосторонньої дії. Технічні характеристики таких 

каналів розглянуті у [8]. В межах дослідження, що проводиться, будемо 

вважати, що надані канали зв’язку для організації управління за технічними 

характеристиками не знижують показник своєчасності обміну інформації. 

Іншими словами, при розгляді структури обміну інформацією, рис. 2, будемо 

вважати наявність ідеального каналу зв’язку між органом управління і об’єктом 

управління СОПр.  

Визначення показника своєчасності інформації, а саме друкованої 

інформації, пов’язано з наступним: по-перше, які б вказівки не давав начальник, 

вони повинні підкріплятися друкованим документом (наказом, 

розпорядженням); по-друге, якщо створена система управління здатна 
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своєчасно обробляти друковану інформацію, то вона буде здатна своєчасно 

обробляти і інші види інформації (телефонну, телекодову). 

На практиці доцільно показник часу своєчасності інформації інф.сТ  

визначати окремо. 

1. При плануванні застосування сил охорони правопорядку план.інф.сТ . 

Як відомо у СОПр, за усіма типами завдань, планування здійснюється на етапі 

попередньої підготовки. Наприклад, для забезпечення порядку в річницю 

Революції гідності (21.11.2016 р.) планувалося залучити до 18 тисяч 

правоохоронців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

2. При уточненні планів на момент отримання вказівок щодо 

застосування військ СОПр за призначенням уточ.інф.сТ . 

3. При виникненні додаткової інформації в ході виконання завдання 

об’єктами СОПр дод.інф.сТ . 

Орган 
управління 

  

Бойова 
обслуга  

 

 

Вузол 
зв’язку 

  

 

Бойова 
обслуга 

Вузол 
зв’язку Об’єкт 

управління 

 

Рис. 2. Порядок циркуляції інформації в системі управління СОПр 

(спрощений) 

 

Об’єкт 
управління 
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4. При виведенні сил охорони правопорядку з дій після завершення 

виконання завдання вивед.інф.сТ . 

5. При організації відновлення боєздатності формувань СОПр, які 

виконували завдання відн.інф.сТ . 

Визначення значення показників інф.сТ , для конкретної структури 

системи управління потребує спеціального дослідження і перевірки на 

практиці. 

Отже, своєчасність інформації буде визначатися: 

1. Часовим показником отримання інформації об’єктом управління 

упр.об.інфT , як суми часових показників: надходження інформації до органу 

управління інф.вхT  (наприклад, розпорядження на виконання завдання); 

оброблення інформації органом управління оу.інфT ; надходження обробленої 

інформації органом управління на вузол зв’язку зз.інфT ; оброблення інформації 

бойовими розрахунками на вузлу зв’язку вз.інфT2 ⋅  (коефіцієнт 2 враховує 

наявність вузлів зв’язку при органі управління і на об’єктах управління); 

доставка інформації посадовим особам об’єкту управління упр.об.інф.доставT . 

Якщо покласти 0T упр.об.інф = , тоді час на отримання інформації об’єктом 

управління може бути визначений за формулою: 

упр.об.інф.доствз.інфзз.інфоу.інфупр.об.інф ТТ2ТТT +++= .            (1) 

Це буде показник своєчасності (оперативності) оброблення інформації в 

системі управління СОПр ( )суопсвупр.об.інф ТT = . При проведенні розрахунків 

необхідно вважати. 

1. Кількість інформації, що обробляє орган управління буде завжди 

більшою і тільки у деяких випадках дорівнювати кількості інформації, що 

надходить на засоби зв’язку для передавання об’єкту (об’єктам) управління 

зз.інфоу.інф ІІ ≥ . Ці “деякі випадки” пов’язані з невеликим обсягом додаткової 
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інформації, яку орган управління направляє об’єкту управління в ході 

вирішення ним завдань. 

2. Час оброблення інформації органом управління можна обчислити 

виходячи з виробничих можливостей посадових осіб [3]. В основу розрахунків 

покладено норми щодо оброблення інформації посадовими особами органів 

управління. У відповідності до [9] можна визначити норму опрацювання 

документів в штабах СОПр: 5…7 друкованих аркушів А-4 за робочий день 

тривалістю 7 годин. Цей показник перевірено в одному навчальному закладі 

України при проведенні групових вправ з слухачами магістратури.  

Для оформлення рішення командира (начальника) СОПр на їх 

застосування необхідно обробити інформацію аркN . Кількість посадових осіб 

такого органу оу.поN  можна обрахувати за формулою: 

   
k

N
N арк

оу.по = ,                                               (2) 

де k – коефіцієнт допустимої норми опрацювання документів посадовими 

особами органу управління [3]: 5k = , якщо орган укомплектовано посадовими 

особами вищого рівня кваліфікації ( 95,0...99,0Р по.безп = ); 6k = , якщо орган 

управління укомплектовано посадовими особами середнього рівня кваліфікації  

( 90,0...94,0Р по.безп = ); 7k = , якщо орган управління укомплектовано 

посадовими особами нижчого рівня кваліфікації ( 85,0...89,0Р по.безп = ). 

Для варіанту розробки рішення начальника СОПр на застосування сил 

кількість задіяних посадових осіб оу.поN  за певний час год7Тдир =  (робочий 

день) подано на рис. 3. 

Змінюючи чисельний склад і підбираючи посадових осіб органу 

управління, за певними якісними можливостями, можна впливати на показник 

своєчасності інформації, яку обробляє орган управління. Лише після цього слід 

таку інформацію засекречувати з метою її приховування від противника.  
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Так, для органу управління сформованого посадовими особами з різними 

якісними можливостями у визначений директивний час відмінний від 

тривалості робочого дня (7 годин), його чисельність може бути визначена за 

формулою:  

день.роб

дирарк
оу.по t

Т
:

k
N

N = .                                    (3) 

 

 

 

 

 

Отже, визначення директивного часу через кількість інформації, що 

необхідно обробити певному числу посадових осіб органу управління і буде 

часовим показником своєчасності інформації, яку обробляє орган управління: 

 
kN

tІ
ТТ

оу.по

день.робінф
дироу.інф.с ⋅

⋅
==  [год., хв.].                 (4) 

Специфіка виконання завдань СОПр така, що переважна більшість рішень 

на застосування сил приймається в період передчасної підготовки (заздалегідь). 

З певною періодичністю вони коректуються, а в період безпосередньої 

підготовки вони лише уточнюються і остаточно затверджуються. При цьому, як 
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Рис. 3. Кількість задіяних посадових осіб органу управління СОПр при 

опрацюванні інформації до рішення на застосування сил (варіант) 

Примітка: 

   1 – якісний показник посадових 
осіб ; 

   2 – якісний показник посадових 
осіб ; 

   3 – якісний показник посадових 
осіб . 

          – нижча межа кількості 
інформації ; 

             – верхня межа кількості 
інформації  
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показує практика, відсоток змін і доповнень у процесі уточнення може бути в 

межах: 

                                          20...15Іінф =∆  %.                                           (5) 

Свого часу, для проведення експертної оцінки зазначено показник 

чисельність групи експертів була визначена у складі 11 чоловік. У цьому 

випадку можна вважати, що ймовірність істинності колективного експертного 

судження приблизно дорівнює 0,8, як подано у праці [10]. 

Виходячи з цього, у період безпосередньої підготовки, орган управління 

буде опрацьовувати кількість уточненої інформації уточ.інфІ : 

( ) інфуточ.інф І20,0...15,0І ⋅= .                               (6) 

Для визначення показника своєчасності інформації, який обробляється на 

пункті управління старшої інстанції СОПр, необхідно врахувати час її 

оброблення бойовою обслугою його вузла зв’язку.  

3. Час оброблення інформації бойовою обслугою вузлів зв’язку вз.інф.сТ  

залежить від: кількості інформації, що надходить на вузол зв’язку вз.інфІ ; виду 

інформації інфV  (телефонна, телеграфна, телекодова); встановлених норм щодо 

обробки інформації посадовими особами бойової обслуги інф.обрn ; якісного 

показника посадових осіб бойової обслуги бо.безпР : 

бо.безпінф.обр

інфвз.інф
вз.інф.с Рn

VІ
Т

⋅

⋅
= γ ,                               (7) 

де γ – коефіцієнт пропорціональності.  

Кількість інформації, яка надходить на вузол зв’язку вз.інфІ  за певний час 

дирТ  складається з друкованої інформації, мовної і відеоінформації. В роботі 

буде розглянуто варіант надходження друкованої інформації. Порядок 
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обчислення телефонної інформації частково викладено у методиці, яка 

наведена [14]. 

Порядок обчислення навантаження на вузол зв’язку і визначення його 

пропускної спроможності викладено у працях [11–13]. Кількість друкованої 

інформації, яка надходить на вузол зв’язку СОПр вз.інфІ  визначається 

спроможністю органу управління в залежності від типу завдання, яке 

покладено на сили охорони правопорядку і переліком документів, які орган 

управління надсилає на об’єкти управління. Друковані документи, як правило, 

супроводжуються певними телефонними розмовами. 

Отже, часовий показник своєчасності оброблення інформації на пункті 

управління старшої інстанції СОПр можна обчислити за формулою: 

вз.інф.соу.інф.сінст.ст.інф.с ТТТ += , год.                   (8) 

бо.безпінф.обр

інфвз.інф

оу.по

день.робінф
інс.ст.інф.с Рn

VІ
kN

tІ
Т

⋅

⋅
+

⋅

⋅
= γ  , год.       (9) 

Нормативні значення спроможності вузлів зв’язку старшої і підлеглої 

інстанції щодо оброблення інформації визначається у певних керівних 

документах. 

Отже, виходячи з поданого вище, можна сформувати систему управління, 

де показник своєчасності (оперативності) інформації буде задовольняти процес 

управління, але інформація, яку отримають об’єкти управління буде неповною. 

У такому разі починається процес уточнення отриманої інформації і завдяки 

цьому збільшується показник своєчасності.  

Таким чином, вміння оцінювати повноту інформації та її своєчасність 

циркуляції в контурі управління СОПр є актуальним питанням для практики і у 

подальшому буде зроблена спроба знайти підходи як оцінювати повноту 

інформації, яку у подальшому необхідно захищати.  

Другою важливою характеристикою інформації, що циркулює в контурі 

управління СОПр є її повнота. Під повнотою інформації будемо розуміти той 
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додаток інформації до відомої, який отримав орган чи об’єкт управління 

(посадова особа).  

Як відомо [15], більш зручною формою є логарифмічна міра кількості 

інформації, коли кількість інформації 0І , що міститься у повідомленні, 

оцінюється логарифмом числа можливих станів L: 

LlogІ0 = .                                          (10) 

Якщо розглядати n елементів і m станів кожного елементу, то кількість 

можливих переданих (прийнятих) різних повідомлень (загальне число станів) L 

дорівнює: 

nmL = .                                             (11) 

Якщо передається (приймається) один стан подій, то кількість інформації 

0І0 = , що відповідає випадку, коли інформація відсутня. Підставивши 

значення nmL =  у формулу (10), отримаємо адитивну міру кількості 

інформації (міру Хартлі): 

01lognmlognmlogLlogІ n
0 =⋅=⋅=== .                      (12) 

Зі збільшенням числа елементів повідомлення n пропорційно збільшиться 

кількість інформації 0І .  

Якщо кількість джерел інформації дорівнює N, тоді загальна кількість 

інформації, яку дають усі джерела, буде: 

N210 llllІ log...logloglog +++== , або N210 IIIІ +++= ... .      (13) 

Звідси видно, що загальна кількість інформації дорівнює сумі кількості 

інформації, яку дають окремі джерела повідомлень. Якщо 1n
11 mL = , 2n

22 mL = , 

..., Nn
NN mL = , тоді: 
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NN22110 mlogn...mlognmlognllogІ ⋅++⋅+⋅== .          (14) 

Логарифмічна міра кількості інформації має адитивність (просте лінійне 

складання кількості інформації) по відношенню до різних повідомлень. Це 

спостерігається на практиці, коли орган управління СОПр отримує інформацію 

з різних джерел (різну інформацію) і вона накопичується у вигляді друкованої 

або на електронних носіях, рис. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При вирішенні конкретного завдання органом управління СОПр старша 

посадова особа, спираючись на власний досвід, або заслуховуючи інших 

посадових осіб, (заступників) визначає достатність (повноту) інформації, що 

надійшла. З таких позицій важко однозначно сказати про міру повноти 

інформації. 

Кількість інформації 0І , що міститься у повідомленні, як уже сказано 

вище, є логарифмічною мірою числа різних станів: mnLІ0 loglog == . Різним 

основам логарифму буде відповідати різна міра кількості інформації або різні 

одиниці виміру кількості інформації. 

Орган управління 
регіональних 

СОПр 

Рис. 4. Джерела надходження інформації до органу 

управління регіональних СОПр (варіант) 
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Якщо обчислити логарифм при основі, рівному десяти, то отримаємо 

кількість інформації у десяткових одиницях: 

mlgnLlgLlogІ 10100 ===  , дес. од..                      (15) 

Обчислення логарифму при основі 718,2е = , отримаємо кількість 

інформації в натуральних одиницях: 

mlnnLlnLlogІ ее0 ⋅=== .                              (16) 

Якщо основу логарифму взяти рівною двом, отримаємо кількість 

інформації у двійкових одиницях або у бітах: 

mlognLlogІ 2220 ⋅== .                               (17)  

Біт – один з двох символів, які застосовуються для представлення даних у 

двійковій системі обчислення (0 або 1) 12І 220 == log  біт. 

Інколи зручно оперувати як з загальною кількістю інформації 

mlognmlogLlogІ n
0 ⋅=== , так із кількістю інформації, яка приходиться на 

один елемент повідомлення. 

Кількість інформації, яка приходиться на один елемент повідомлення, 

називається ентропією повідомлення і позначається буквою Н: 

mlog
n

mlogn
n

Llog
n
IН 0 =

⋅
=== .                             (18) 

Ентропію інколи називають мірою невизначеності стану системи. У 

загальному випадку ймовірність стану елементів може бути різною. Розглянемо 

повідомлення, яке складається з n елементів, кожний з яких незалежний і може 

приймати будь-які m станів mk21 x,...,x,...,x,x  з імовірністю mk21 p,...,p,...,p,p

відповідно. 

Нехай для деякого поодинокого повідомлення число елементів, які 

приймуть стан 1x  дорівнює 1n , число елементів, які прийняли стан 2x  

дорівнює 2n  і так далі. Для даного повідомлення ймовірність того, що kn  

елементів приймуть стан kx  , а імовірність того, що m21 n,...,n,n  елементів у 

повідомленні відповідно приймуть стани m21 x,...,x,x  буде дорівнювати: 
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∏
=

=⋅=
m

1k

nk
k

n
m

n
k

n
2

n
1 pp...p...ppP mk21 .                            (19) 

Якщо число елементів n, що складають повідомлення достатньо велике, 

тоді імовірність Р визначається за формулою [15] 

∏
=

=
m

1k

np
k

kpP .                                          (20) 

Формулу (20) можна розглядати як середню ймовірність передачі одного 

повідомлення із числа усіх можливих повідомлень сукупності L (іншими 

словами ймовірність прийняття m21 n,...,n,n  елементами повідомлення станів 

m21 x,...,x,x ): 

  
L
1pP

m

1k

np
k

k == ∏
=

.                                       (21) 

Знаючи середню ймовірність Р передавання одного повідомлення, можна 

обчислити середнє число L усіх можливих повідомлень: 

∏
=

== m

1k

np
k

kp

1
P
1L .                                          (22) 

Знаючи середнє число L усіх можливих повідомлень, можна визначити 

середню кількість інформації 0І , яка міститься в одному повідомленні: 

∏
∏ =

=

−===
m

1k

np
km

1k

np
k

0 k

k

plog
p

1logLlogІ .                     (23) 

Перетворимо вираз (23) до виду: 

∑ ∑∏
= ==

=−=−=
m

1k

m

1k
p
1log

k
plog

k
m

1k

np
k0 k

kk pnpnplogІ .            (24) 

Остаточно отримаємо середню кількість інформації, яка міститься у 

одному повідомленні (формула Шеннона): 
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∑
=

−=
m

1k

plog
k0 kpnІ .                                    (25) 

Ця міра кількості інформації є універсальною мірою (розрахована на різні 

імовірності стану елементів повідомлення) і має ще одну якість, важливу для 

оцінювання кількості переданої інформації: при меншій імовірності стану 

елементів передається більша кількість інформації, тобто, чім більша 

невизначеність, тим більше інформації передається, і навпаки: 

∑
=

−=
m

1k
p
1log

k0 kpnІ .                                       (26) 

З точки зору практики, якщо інформація, яка надсилається органу 

управління СОПр малоімовірна (має велику невизначеність), то кількість цієї 

інформації повинна бути максимально-можливою. Із максимально-можливої 

інформації посадові особи органу управління виберуть для вирішення 

конкретного завдання ту, яка для них буде важливою. 

Отже, із виразу (26) видно, що кількість інформації, яка є у повідомленні, 

залежить від числа елементів повідомлення n, числа можливих станів m і 

ймовірностей станів kp .  

Якщо розділимо середню кількість інформації 0I , яка міститься в одному 

повідомленні, на число його елементів, знайдемо вираз для середньої ентропії 

Н повідомлення: 

∑∑
==

=−==
m

1k
p
1log

k
m

1k

plog
k

0
k

k pp
n
IН .                       (27) 

 

Користуючись формулою (27) розглянемо деякі властивості ентропії: 

1. Ентропія є обмежена і позитивна величина: 0Н ≥ , так як 1p0 k ≤≤ . 

2. Ентропія мінімальна і рівна нулю, якщо повідомлення відомо 

заздалегідь: 0Н = . 

Таким чином, при визначенні повноти інформації слід користуватися 

наступними рекомендаціями: 
16 

 



1. Слід визначити необхідну кількість джерел інформації звідки необхідно 

її отримати для вирішення завдання, яке стоїть перед органом управління 

СОПр. По кількості джерел і обсягу інформації, яку очікуємо від них, можна 

визначити ступінь повноти інформації, яку отримав орган управління.  

Звідси виходять і завдання посадовим особам органу управління СОПр 

щодо добування необхідної інформації, а службі зв’язку щодо своєчасного її 

опрацювання і доставку на робочі місця посадових осіб органу управління. 

Таким чином, своєчасність (оперативність) і повнота інформації, яку 

обробляє орган управління СОПр – це два важливі показники інформації,  

Для забезпечення управління СОПр доцільно більш детально розглянути 

інформацію у процесі управління силами з метою вибору способу її захисту. 

 

2. Інформація у процесі управління силами охорони правопорядку 

За характером результату, що виникає внаслідок інформаційної діяльності 

органів СОПр, її можна поділити на первинну і вторинну. В результаті 

первинної діяльності виникають нові за змістом або за якістю інформаційні 

ресурси, тобто відбувається створення, виробництво інформації. Як зазначено у 

праці [16], створення інформації – це інтелектуально цілеспрямована 

діяльність, в результаті якої з’являється якісно нова, оригінальна інформація як 

неекономічний феномен, який може бути втілений у матеріальну об’єктивну 

форму, придатну для сприйняття третіми особами, бути публічно оголошеною. 

Виробництво інформації – це отримання відомої інформації із залученням 

різного роду засобів та інтелектуальної діяльності нової інформації, яка не 

підпадає під поняття “створення інформації”, втілена в об’єктивну матеріальну 

форму, придатну для сприйняття третіми особами, може бути публічно 

оголошеною і має здатність до тиражування і розповсюдження. 

Вторинна інформаційна діяльність передбачає роботу із вже існуючими 

інформаційними об’єктами і полягає в їх зборі, отриманні, зберіганні, 

використанні, захисті, охороні тощо. Наприклад, робота з інформацією в 

оперативних штабах СОПр охоплює наукові, організаційні, правові, 
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технологічні, економічні та інші питання діяльності посадових осіб зазначеного 

органу, пов’язаної із збиранням, обліком, зберіганням великої кількості 

документів та використанням відомостей, що в них містяться. Таку інформацію 

необхідно захищати. 

Існує декілька визначень поняття інформації – від найбільш загального 

філософського (інформація є відображення реального світу) до більш вузького 

практичного (інформація – це всі повідомлення, які є об’єктом збереження, 

передавання і перетворення).  

При розгляді питань управління СОПр як процесу під інформацією будемо 

розуміти не самі предмети і процеси, а їх відбиття або відображення у вигляді 

чисел, формул, описів, символів, образів, тобто абстрактних характеристик. 

Інформація, яка подана у певній формі, називається повідомленням. 

Повідомлення може бути різного змісту, але незалежно від цього завжди при 

передаванні відображається у вигляді сигналу (електричного, звукового, 

світлового тощо).  

Процес обміну інформацією відбувається за схемою, як подано на рис. 5. 

Формування будь-якого сигналу пов’язано з передаванням повідомлень від 

управляючої інстанції до підлеглої і навпаки, які в загальному випадку 

розділені простором і часом. Тому сигнал можна характеризувати як спосіб 

перенесення інформації у просторі і часі. В процесі перенесення інформації її 

необхідно захищати.  

Інформація є матеріальною основою процесу управління СОПр. Цей 

процес включає:  

– збирання і передавання інформаційних повідомлень про стан об’єктів 

управління та навколишнє середовище; 

– перероблення отриманої інформації з метою вироблення необхідних 

управлінських рішень; 

– видачу інформації у вигляді управляючих команд і доведення її до 

об’єктів управління. 

Між управляючою і підлеглою частинами структури циркулююча 
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інформація здійснюється у формі інформаційних потоків, які здійснюються з 

інтенсивністю інфλ , яка залежить від: складності завдань, що вирішуються 

силами зQ ; часу, відведеного на вирішення завдання зТ ; оперативності роботи 

органу управління СОПр оуО : 

)О,Т,f(Q оуззінф =λ .     (28) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Інформація і її потоки можуть відрізнятися залежно від її джерела, напрямку, 

періодичності, ступеня постійності, за видами носіїв і деякими іншими 

показниками. Залежно від джерел інформація поділяється на внутрішню і 

зовнішню. Внутрішня інформація – це інформація, яка циркулює в межах одного 

пункту управління. Зовнішня інформація складається із повідомлень про 

навколишнє середовище (кліматичні умови, стан доріг, пора року тощо), вказівки 

(накази, директиви тощо) старшої інстанції системи управління. У процесі 

організації управління СОПр використовуються два види інформації, як подано на 

рис. 6.  

Інформація стану – це інформація про стан і дії організованих 

правопорушників (противника), стан і можливості своїх військ, стан, 

можливості і плани взаємодіючих військ. Це інформація, яка надходить від 

підлеглої і взаємодіючої інстанцій на управляючу про виконання поставлених 

завдань або дій за планом взаємодії. 

Управляюча інстанція Підлегла інстанція 

Інформація 

Повідомлення Сигнал 

Інформація 

Повідомлення Сигнал 

Лінія (канал) 
зв’язку 

Рис. 5. Структура складових управляючої і підлеглої інстанцій  

при обміні інформацією 

Захист  Захист  
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Командна інформація – це накази, команди, розпорядження, які 

передаються від управляючої інстанції (старшого органу управління) на 

підлеглу (підпорядкований орган управління). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Розглянемо деякі найбільш важливі характеристики інформації, що 

циркулює в контурі управління військами НГУ з метою планування її захисту. 

Цільове призначення. Інформація має за мету донести від подавача до 

споживача певний обсяг повідомлень за визначений проміжок часу. Вона 

підкреслює кому адресується інформація, від кого надходить, її обсяг та зміст, 

гриф таємності, ступінь шифрування тощо. 

Цінність інформації. Під цінністю інформації (її споживча вартість) 

розуміється той матеріальний ефект, який дає використання даної інформації. З 

цієї точки зору можна вважати, що цінність інформації (результат її використання) 

визначається характером об’єкта дослідження, а також достовірністю і 

своєчасністю передавання повідомлень. Таким чином, цінність інформації цІ  

залежить від способу обміну інформацією обС , швидкості її передавання інфV , 

достовірності інфД , надійності інфН  і її стан старіння інфТ̂ . Цільова функція 

цінності інформації цІ  у разі мінімізації ресурсів на її добування, оброблення та 

передавання може бути подана у вигляді 

 
Управляюча інстанція 

(старший орган 
управління) 

Взаємодіюча інстанція 
(взаємодіючий орган 

управління) 

Підлегла інстанція 
(підпорядкований 
орган управління) 

Рис. 6. Порядок циркуляції інформації у контурі управління СОПр 
 

Контур управління СОПр 

Командна 
інформація 

Інформація 
стану 
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)Т̂,Н,Д,V,С(І інфінфінфінфобц ψ=  при minRm → ,  (29) 

де mR  – витрачені матеріальні ресурси. 
 

Достовірність інформації характеризує, як інформація відображає те, що 

вона повинна відображати. Достовірність передавання повідомлень – це ступінь 

відповідності прийнятого повідомлення переданому. Вона залежить від 

безпомилкової роботи посадових осіб органу управління оу.безпР  та 

можливостей технічних засобів передавання й оброблення інформації. 

Надійність інформації характеризує скоріше технічні можливості засобів 

передавання й оброблення інформації за умов, коли відповідні органи 

управління її підготували, опрацювали і донесли до командира (начальника) без 

суттєвих помилок. 

Час передавання інформації визначається швидкістю передавання 

інформації інфV , вимогами щодо достовірності інформації інфД , методами 

підвищення достовірності, характером завад, що впливають при передаванні 

інформації завК : 

)К,Д,V(Т завінфінфінф.пер ϕ= .   (30) 

Швидкість передавання інформації інфV  залежить від кількості знаків, 

елементів в одному повідомленні знN  і здатності технічних засобів їх передати за 

одиницю часу тзγ , а також від оперативності оуО  та безпомилковості роботи 

посадових осіб органу управління оу.безпР  і операторів зв’язку оз.безпР : 

)Р,Р,О,,N(V оз.безпоу.безпоутззнінф γξ= .   (31) 

Швидкість передавання інформації залежить від прийнятої системи 

захисту інформації (шифрування та дешифрування, організаційні та технічні 

заходи захисту інформації). 

Періодичність або частота передавання інформації пов’язана з 

необхідністю прийняття рішення на застосування СОПр. На тактичному й 

оперативно-тактичному рівнях необхідне надходження інформації з 
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періодичністю, яка відповідає реальним подіям, що відбуваються. 

Періодичність передавання і надходження інформації суттєво впливає на її 

цінність. Повідомлення, що надходять з великою затримкою, можуть втратити 

цінність і не нести ніякої інформації. Занадто часте її надходження може стати 

завадою, яка відволікає особовий склад СОПр і посадових осіб органу 

управління і викликає їх перевантаження щодо сприйняття цієї інформації. 

Безперервність і дискретність інформації. Інформація може бути подана в 

безперервній формі для видання безперервних даних і у дискретній формі. Ця 

характеристика інформації визначає який спосіб необхідно застосувати для її 

захисту. 

Сигнали за структурою поділяються як за аргументом, так і за функцією 

)tcos()]t(m1[U)t(u ccccc ϕϖ ++= ,     (32) 

де )t(uc  – миттєве значення напруги корисного сигналу; )t(Uc  – амплітуда 

сигналу; )t(mc  – модулююча функція (індекс модуляції); сс ,ϕϖ  – несучі 

частоти і фази сигналу. 

Сигнал називається безперервним, якщо множина можливих значень 

параметра утворює безперервну послідовність (безперервну зміну значень 

електричних струмів, напруг, механічних переміщень). 

Дискретні сигнали характеризуються кінцевою (такою, що можна 

перерахувати) множиною значень. 

Розглянута вище інформація циркулює в контурі управління СОПр. Для 

визначення організаційних та технічних заходів щодо її захисту розглянемо 

організацію обміну інформацією у цьому контурі. 

 

3. Організація обміну інформацією, що циркулює в контурі 

управління сил охорони правопорядку 

Управління СОПр – це інформаційний процес, який включає такі операції 

органу управління будь-якого рівня (рис. 7): 

– отримання необхідної вхідної інформації про об’єкти управління (підлеглі 
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об’єкти управління) 
1інфІ  і зовнішнє середовище (противника) 

2інфІ ; 

– оброблення органом управління вхідної інформації 
3інфІ  і прийняття 

ним відповідного рішення (вироблення відповідної інформації) 
4інфІ ; 

– постановка завдань об’єктам управління шляхом передавання на їх 

адресу необхідного обсягу інформації у вигляді розпоряджень
5інфІ ; 

– контроль за діями об’єктів управління на етапі підготовки до виконання 

завдань шляхом періодичного отримання інформації про хід підготовки 
6інфІ ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– надання допомоги об’єктам управління на етапі підготовки до виконання 

завдань шляхом консультацій, додаткових вказівок, оперативно-тактичних 

розрахунків тощо 
7інфІ ; 

– управління діями об’єктів управління у процесі виконання завдань 

шляхом двостороннього обміну інформацією 
8інфІ ; 

– управління діями об’єктів управління при виведенні з дій після 

завершення виконання завдань шляхом подачі інформації у вигляді спеціальних 

сигналів, розпоряджень тощо 
9інфІ ; 

 

Орган 
управління 

СОПр 

Зовнішнє середовище (противник) 

Система 
зв’язку 

 
 

Об’єкт 
управління 

 

 

Старший орган 
управління СОПр 

 

Захист 
інформації  

 
 

 
Рис. 7. Циркуляція інформації в контурі управління СОПр 
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– управління діями об’єктів управління при відновленні їх здатності 

виконувати нове завдання шляхом обміну двосторонньою інформацією 
10інфІ . 

Крім зазначених вище інформаційних потоків, інформація циркулює між 

органами управління об’єктів управління і старшим органом управління СОПр 

11інфІ . 

Загальна кількість інформації, що циркулює в контурі управління, може 

бути визначена за формулою 

∑
=

=
n

1і
інфінф іІІ

Σ
.       (33) 

Інформація, що циркулює в контурі управління СОПр, може бути 

телефонною, телеграфною і телекодовою (передавання даних) за наявності в 

системі комплексів засобів автоматизації управління.  

Отже, в контурі управління СОПр циркулювати не менше 2–3 видів 

інформації ( 32Nінф −= ). Кількісно цю інформацію можна обчислити як 

навантаження, що буде створено в системі зв’язку СОПр внутрішніми внаб.Z  і 

зовнішніми зоваб.Z  абонентами – посадовими особами органів управління (на 

вузли зв’язку пунктів управління і лінії зв’язку). Абонент – це особа, яка 

користується телефонним зв’язком і має для цього телефонний апарат або 

телефонний концентратор. Кількісно інформаційне навантаження для 

телефонних каналів обчислюється в ерлангах. Ерланг – це 1 година зайняття 

або 60 хвилин зайняття каналу (лінії) зв’язку [12, 17]. 

Телефонна інформація передається радіо, радіорелейними, проводовими і 

космічними лініями зв’язку. Її чисельне значення сумарного навантаження на 

систему зв’язку залежить від: кількості зовнішніх і внутрішніх абонентів 

зов.абвн.аб1 ZZZ += ; числа викликів викn , що створюють ці абоненти, і 

середнього часу їх обслуговування серt : 

сервик1 tnZ ⋅= , ерл.         (34) 
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Телеграфна інформація передається слуховими радіоканалами та каналами 

букводрукування і створює навантаження на систему зв’язку, яке залежить від: 

кількості вузлів зв’язку пунктів управління пувз.N ; кількості телеграфних 

повідомлень, що передані і прийняті тN ; обсягу середньостатистичного 

телеграфного повідомлення (кількість груп) тQ  і швидкості передавання 

(приймання) телеграфної інформації тгВ : 

тг

т
тпу.вз2 В

QN)1N(Z ⋅⋅−= .   (35) 

Телекодова інформація – інформація дискретного (цифрового) обміну зі 

швидкістю с/біт600В ≥  за наявності в системі комплексів засобів автоматизації 

управління. Передається радіолініями ультракороткохвильового (УКХ) діапазону, 

радіорелейних, проводових і космічних ліній зв’язку. Її навантаження на систему 

зв’язку залежить від кількості викликів викn  і відгуків відгn , що здійснюються між 

двома вузлами зв’язку пунктів управління і середнім часом обміну 
В

Qt код
сер =         

(  – кількість розрядів кодограми, В – швидкість передавання телекодової 

інформації): 

.      (36) 

Отже, інформаційне навантаження на систему зв’язку НГУ може бути 

обраховане за формулою 

.    (37) 
Зазначений обсяг інформації необхідно захищати. 

 

4. Основні поняття захисту інформації і інформаційної безпеки 

Сучасні методи оброблення, передавання і накопичення інформації, у тому 

числі для інформаційного впливу на особовий склад СОПр сприяли появі 

загроз не лише з можливістю її втрат, скривлення або розкриття певних даних, 

а також зменшення впливу на зазначені сили. Інформація, яку необхідно 

захищати будемо називати корисною, а та від якої необхідно захищати 

кодQ

сервідгвик3 t)nn(Z ⋅+=

321 ZZZZ ++=Σ
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особовий склад СОПр будемо називати негативною (злочинною).  

Виходячи з цього питання захисту корисної інформації та захист особового 

складу СОПр від негативної інформації є актуальним в умовах сьогодення.   

Розглянемо питання захисту корисної інформації (на прикладі інформації в 

комп’ютерних мережах). Для цього скористуємося загально прийнятими 

визначеннями, які частково подані у працях [18–20]. 

Захист інформації – це діяльність щодо попередження витоку захищеної 

інформації, несанкціонованих і не спеціально створених впливів на захищену 

інформацію.  

Об’єкт захисту – інформація, носій інформації або інформаційний процес, 

по відношенню до яких необхідно забезпечити захист у відповідності до мети 

щодо захисту інформації. 

Мета захисту інформації – це бажаний результат захисту інформації. 

Такою метою може бути: 

– запобігання втрат власнику (користувачу) інформації; 

– упередження можливого витоку інформації та/або несанкціонованого і не 

спеціально створеного впливу на інформацію. 

Мета у тому разі буде досягнута, якщо захист інформації буде ефективним. 

Ефективність захисту інформації – ступінь відповідності результатів захисту 

інформації поставленої мети. 

Розрізняють такі види захисту інформації: 

Захист інформації від витоку – діяльність щодо запобігання 

неконтрольованого розповсюдження захищеної інформації від її розголошення, 

несанкціонованого доступу (НСД) до захищеної інформації і отримання 

захищеної інформації правопорушниками (противником). 

Захист інформації від розголошення – діяльність щодо запобіганню 

несанкціонованого доведення захищеної інформації до неконтрольованої 

кількості отримувачів інформації або отримувачів, які не мають відповідних 

допусків до такої інформації. 

Захист інформації від несанкціонованого доступу (НСД) – діяльність щодо 
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запобігання отриманої захищеної інформації зацікавленим суб’єктом з 

порушенням встановлених правовими документами або власником інформації 

прав або правил доступу до захищеної інформації.  

Зацікавленими суб’єктами, які здійснюють НСД щодо захищеної 

інформації може виступати держава, юридична особа, група фізичних осіб 

(громадська організація), окрема фізична особа.  

Для захисту інформації створюється відповідна система. Система захисту 

інформації – сукупність органів та/або виконавців, які використовують техніку 

захисту інформації, а також об’єкти захисту, які організовані та функціонують 

за правилами, встановленими відповідними правовими, організаційно-

розпорядчими і нормативними документами щодо захисту інформації. 

Реалізація такої системи може створити умови інформаційної безпеки для 

певної організації, у томі числі і для СОПр. 

Під інформаційною безпекою розуміють захищеність інформації від 

незаконного ознайомлення, перетворення і знищення, а також захищеність 

інформаційних ресурсів від впливів спрямованих на порушення їх 

роботоспроможності. Природа цих впливів може бути різною. Розглянемо деякі 

з них: це і спроба заволодіти інформацією злодіїв, і помилки персоналу, який 

працює з інформацією, і вихід з ладу апаратурних і програмних засобів тощо. 

Сучасна автоматизована система (АС) оброблення інформації представляє 

собою складну систему, яка складається з великої кількості компонентів різної 

ступені автономності, які між собою пов’язані і обмінюються даними. З досвіду 

відомо, що кожний компонент може бути під зовнішнім впливом або вийти з 

ладу. Зазначені компоненти АС можна розбити на групи: 

– апаратні засоби – комп’ютери або певні частини (процесори, монітори, 

термінали, периферійні пристрої (дисководи, принтери, контролери, лінії 

зв’язку тощо); 

– програмне забезпечення – певні програми, вихідні, об’єктивні модулі та 

модулі завантаження, а також системні програми (компілятори, 
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компонувальники тощо), крім того – улітки, програми для діагностування 

тощо; 

– дані – інформація у певному вигляді і на певних носіях (тимчасові і 

постійні, на магнітних носіях, друковані, архівні, системні журнали тощо;  

– база даних – це сукупність даних, які зберігаються в пам’яті певної 

інформаційної системи (наприклад, в комп’ютері), і відносяться до певної 

сфери діяльності спеціальним способом організованих, оновлених і логічно 

пов’язаних між собою; 

– персонал – обслуговуючий персонал (для СОПр – бойова обслуга як 

пунктів управління, так і вузлів системи зв’язку) і користувачі інформації (для 

СОПр – об’єкти управління). 

Однією з особливостей забезпечення інформаційної безпеки в АС є те, що 

таким поняттям як інформація, об’єкти і суб’єкти системи, що відповідають 

фізичному уявленню в комп’ютерному середовищі: 

– для представлення інформації – машинні носії інформації у вигляді 

зовнішніх пристроїв комп’ютерних систем (терміналів, пристрої для друку, 

різного роду накопичувачів, лінії і канали зв’язку), оперативна пам’ять, файли 

тощо; 

– об’єкти системи – пасивні компоненти системи, збереження, ті які 

приймають або передають інформацію. Допуск до об’єкту означає допуск до 

змісту в ній інформації; 

– суб’єкти системи – активні компоненти системи, які можуть стати 

причиною потоку інформації від об’єкту до суб’єкту або зміни стану системи. 

У якості суб’єктів можуть виступати користувачі (для СОПр – органи 

управління), активні програми і процеси. 

В сучасній системі управління СОПр використовуються комп’ютерні 

системи. Інформаційна безпека комп’ютерних систем досягається шляхом 

забезпечення конфіденційності, цілісності і достовірності даних, які 

опрацьовуються, а також доступності і цілісності інформаційних компонентів і 

ресурсів системи. Перераховані вище базові властивості інформації потребують 
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більш детального тлумачення.  

Конфіденційні дані – це статус, наданий даним і визначаючий необхідну 

ступінь їх захисту. До конфіденційних даних можна віднести: особисту 

інформацію користувача; обліковані записи (наприклад, імена і паролі); дані 

про кретині картки; дані про розробки і різні внутрішні документи (для СОПр – 

накази, розпорядження, донесення тощо), бухгалтерські зведення. Така 

інформація повинна бути відома лише допущенним суб’єктам системи і тим, 

які пройшли відповідну перевірку. Для інших – ця інформація повинна бути 

невідомою.  

Встановлення градацій важливості захисту захищеної інформації (об’єкта 

захисту) будемо називати категорування захищеної інформації.  

Для подальшого розуміння суті захисту інформації і інформаційної 

безпеки СОПр розглянемо деякі поняття. 

Під цілісністю інформації розуміється властивість інформації зберігати 

свою структуру і/або зміст в процесі передавання і зберігання. Цілісність 

інформації забезпечується у тому випадку, коли дані в системі не відрізняються 

в семантичному відношенні від даних у вихідному документі, тобто якщо не 

відбулося їх випадкового скривлення чи розрушення або втрати. 

У праці [21] обґрунтовано метод ентропійного підходу визначення 

кількості втраченої інформації в мережах зв’язку системи державного 

управління і системи управління силами охорони правопорядку у складних 

умовах. 

Суть методу полягає в тому, що при передаванні інформації від органів 

управління до об’єктів управління в лініях зв’язку вона буде втрачатися за 

різних причин. Важливим є визначення на скільки ця інформація буде втрачена 

і як вона вплине на прийняття рішення відповідного органу і на хід виконання 

підрозділами СОПр завдань. 

У подальшому,  для спрощення доказової бази будемо вважати: об’єкт х – 

кількість інформації, яку передає орган управління до об’єкта управління; 

об’єкт у – кількість інформації, яку інформацію отримав орган управління із 
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тієї, що передав об’єкт управління. 

Стан цих об’єктів утворює дві групи подій, між якими може існувати та чи 

інша ступінь імовірнісного зв’язку (рис. 8), якщо при цьому відомі ймовірності 

( )іхР , коли настане подія х, ймовірність ( )jуР , коли настане подія у, а також 

( )jі у,хР  сумісного настання подій іх  та jу . 

 

 

 

 

 

Така система двох груп випадкових подій важлива для оцінювання різниці 

між кількістю інформації, яку передає об’єкт управління і тією, яку отримує 

орган управління. Дійсно, за групу подій х може бути прийнято різний стан 

інформації, яку передає об’єкт управління органу управління, а за групу подій у 

– стан інформації, що приймає орган управління. Зв’язок між двома групами 

подій здійснюється лініями зв’язку системи управління. 

Наведена схема на рис. 1 може бути використана у разі проведення аналізу 

між зазначеними вище явищами з передаванням інформації від об’єкта 

управління до органу управління навіть і у тому випадку, коли кількісна оцінка 

інформації не має принципового значення. При цьому явище х та у зовсім не 

обов’язково повинні подаватися у кількісному вимірі.  

В системі двох груп подій можна визначити декілька значень ентропії. Як 

зазначено у праці [15] під ентропією розуміється кількісна міра невизначеності 

значення інформації на ту мить, коли вона оцінюється. У праці [22] під 

ентропією розуміється міра невизначеності стану системи.  

Невизначеність настання події х може бути оцінена ентропією: 

( ) ( ) ( )∑ ⋅−=
і

iі xPlogхРхН .                                 (38) 

Невизначеність настання події у може бути оцінена ентропією: 

  

  

Рис. 8. Ймовірнісний зв’язок між групами подій 
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( ) ( ) ( )∑ ⋅−=
і

iі уPlogуРуН .                                  (39)  

Крім того, слід звернути увагу на подію, яка полягає у співпаданні події іх  

з подією jу , та оцінити невизначеність стану усієї системи ентропії 

( ) ( ) ( )∑∑ ⋅−=
і j

jiji y,xPlogy,xу,хН .                        (40)  

У частковому випадку, коли подія х незалежна від події у , наприклад, лінія 

зв’язку для передавання інформації від об’єкта управління органу до органу 

управління придушена радіозавадою і не працює, тоді ентропія системи (рис. 1) 

дорівнює сумі ентропії обох груп подій 

( ) ( ) ( )уНхНу,хНm += .                                    (41) 

Слід зазначити, що це відбудеться лише при відсутності взаємозв’язку між 

подіями х та подіями у. Якщо ж подія х і подія у в якійсь ступені взаємозв’язані, 

тоді ( ) ( ) ( )уНхНу,хН +< . 

Отже, наявність зв’язку між об’єктами управління і органами управління 

зменшує (руйнує) невизначеність системи. Слід зазначити, що будь-яке 

руйнування невизначеності означає отримання інформації. Як наслідок, 

кількість інформації ( )у,хІ , отриманої завдяки наявності взаємозв’язку 

системи (зв’язку між об’єктами управління і органами управління) може бути 

оцінено як різниця невизначеності системи до і після встановлення зв’язку: 

( ) ( ) ( ) ( )у,хНуНхНу,хІ −+= .                            (42)  

Слід звернути увагу на умовну ймовірність ( )jх уР і
, коли настає подія jу  

за умови, що відбулася подія іх . Така ймовірність може бути визначена за 

формулою [23] 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )iyjjxijі xPyPyPxPу,хР ji ⋅=⋅= .                 (43) 

За умовними ймовірностями можна обчислити (визначити) умовні 

ентропії. Так, невизначеність події jу  за умови, що подія ix  відома, може бути 
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оцінена ентропією ( ) ( ) ( )∑ ⋅−=
і

iхіхх уPlogуРуН ііі . 

В залежності від значення і значення ентропії ( )уН іх  змінює своє 

значення випадковим чином, тому можна для характеристики невизначеності 

подій у за умови, що х відомо, використати середню величину ентропії, яка по-

суті є математичним очікуванням випадкової величини ( )уН іх  [15]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑ ∑∑ ⋅⋅−=⋅=
і j

jxjxі
і

хіх yPlogyPхРуНхРуН iiі .          (44) 

Якщо підставити у вираз 44 значення ( ) ( )
( )i

ji
jх xP

y,xP
уР і = , то отримаємо:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑∑ ∑∑ =⋅+⋅−=
і j i

i
j

jijijiх xPlogy.xPy.xPlogy.xPуН  

( ) ( ) ( ) ( )∑∑ ∑ ⋅+⋅=
i j i

iijiji xPlogxPy,xPlogy.xP .              (45) 

Таким чином, ( ) ( ) ( )хНу,хНуН х −= . Аналогічним чином можна отримати 

( ) ( ) ( )уНу,хНхН у −= . 

Якщо представити зазначені вище вирази у вигляді: 

( ) ( ) ( )уНхНу,хН х+= ,                                        (46) 

( ) ( ) ( )хНуНу,хН у+= ,                                      (47) 

тоді можна сформулювати отримані результати таким чином: сумісна 

невизначеність двох груп подій дорівнює сумі невизначеності подій однієї 

групи та умовній невизначеності другої групи за умови, що подія першої групи 

відома. 

Якщо подія х представляє собою стан інформації, яку об’єкт управління 

передає органу управління, а подія у – стан інформації, яку приймає орган 

управління, тоді умовна ентропія ( )уН х  може бути названа неоднозначністю 

приймальної частини створеної системи, так як вона характеризує 

невизначеність стану приймальної частини (наприклад, органу управління 
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силами охорони правопорядку) за умов, що сигнал надісланий передавальною 

частиною системи (наприклад, об’єктом управління – підрозділом сил охорони 

правопорядку) відомий. Причиною цієї невизначеності є завади, які чинять 

правопорушники, та скривлення сигналів у каналах мережі передавання 

(приймання) інформації.  

Фізична сутність виразів (46; 47) полягає в тому, що сумісна 

невизначеність системи передавання (приймання) інформації складається з 

невизначеності стану інформації, що передається до органу управління, і 

неоднозначністю інформації, що він приймає. Лише у випадку відсутності в 

мережі завад та скривлень інформації, буде виконуватися рівність 

( ) ( ) 0хНуН ух == , тобто невизначеність стану мережі передавання 

(приймання) інформації дорівнює невизначеності стану передавальної її 

частини (стану інформації, що передається) та невизначеності стану 

приймальної її частини (стану інформації, що приймається). 

У системах управління органи оцінюють стан (обсяг, повноту та 

достовірність) інформації, яку передає об’єкт управління, за станом тієї 

інформації, що він отримує. Тому для дослідження можливостей мережі 

передавання (приймання) такої інформації представляє інтерес з’ясування 

наскільки зменшиться невизначеність події х (стан інформації, що передає 

об’єкт управління), якщо подія у відома (стан інформації, що приймає орган 

управління). Для вирішення цього наукового завдання знайдемо ентропій ( )хН  

та ( )хН у : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )у,хНуНхНхНхН у −+=− .                           (48)  

Аналогічно цьому можна визначити зменшення невизначеності події у, 

якщо подія х відома: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )у,хНхНуНуНуН х −+=− .                            (49) 

Праві частини виразу 48 та 49 дорівнюють кількості інформації ( )у,хІ , яка 

отримується завдяки зв’язкам між об’єктами управління та органом управління, 

що по суті характеризує мережу передавання (приймання) інформації: 
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  ( ) ( ) ( )хНхНу,хІ у−= ,                                      (50) 

( ) ( ) ( )уНуНу,хІ х−= .                                       (51) 

Отже, отримані вирази 50 і 51 повністю характеризують невизначеність 

системи із двох груп випадкових подій та її частин, а також дозволяють 

обчислити кількість інформації, яка передавалася об’єктом управління до 

органу управління. 

У разі відсутності в системі обміну інформацією завад і її скривлень, тобто 

( ) ( ) 0хНуН ух == , кількість інформації, що передається стає рівною 

невизначеності інформації, що передає об’єкт управління або тієї, що приймає 

орган управління: 

( ) ( ) ( ) ( )у,хНуНхНу,хІ === .                             (52) 

Незалежно скільки інформації було втрачено, важливо визначити 

юридичну значимість інформації та доступ до неї. 

Юридична значимість інформації означає, що документ є носієм 

інформації, який має юридичну силу. 

Робота користувача (посадової особи органу управління СОПр) з даними 

можлива лише в тому випадку, якщо він має до неї доступ. 

Доступ до інформації – отримання суб’єктом можливості ознайомлення з 

інформацією, в тому числі і за допомогою технічних засобів. Суб’єкт доступу 

до інформації для СОПр – посадова особа (орган управління) як учасник 

правовідношень в інформаційному процесі. Оперативність доступу до 

інформації – це здатність інформації або деякого інформаційного ресурсу бути 

доступним для користувача у відповідності з його оперативними потребами. 

Користувач інформації – суб’єкт, який користується інформацією, 

отриманою від власника або посередника у відповідності з встановленими 

правами і правилами доступу до неї або з певними порушеннями. Власник 

інформації – суб’єкт, який у повній мірі реалізує повноваження щодо 

володіння, користування і розпорядження інформацією у відповідності до 

законодавчої бази. 
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Право доступу до інформації – це сукупність правил доступу до 

інформації, встановлених правовими документами або власником інформації. 

Правило доступу до інформації – це сукупність правил, які регламентують 

порядок і умови доступу суб’єкту до інформації і її носіям. Відрізняють 

санкціонований і несанкціонований доступ до інформації. 

Санкціонований доступ до інформації – це доступ до інформації, який не 

порушує встановлені правила щодо розкриття змісту інформації. Такі правила 

слугують для регламентації доступу до інформації. 

Несанкціонований доступ до інформації – це порушення встановлених 

правил, які передбачають захист інформації. 

Відповідальний за захист інформації є керівник системи. 

Доступність інформації є також доступністю до ресурсів комп’ютерної 

системи (до інформації в системному блоці, до принтера тощо). 

Так як комп’ютери у більшості працюють в певній мережі системи 

управління, то важливим питанням є забезпечення захисту інформації в такій 

мережі. 

Як зазначено у [19, с. 83] під мережною безпекою розуміються всі 

питання, пов’язані із взаємодією пристроїв у мережі – це, насамперед, захист 

даних у момент їх передавання лініями зв’язку та захисту від 

несанкціонованого віддаленого доступу в мережі. Мережна безпека має свою 

специфіку. Комп’ютер, що працює в мережі, не може “відгородитися” від світу, 

він повинен “спілкуватися” з іншими комп’ютерами, можливо віддаленими на 

дуже великі відстані, тому забезпечення безпеки в мережі є завданням значно 

складнішим, ніж захист інформації, яка знаходиться на локальному комп’ютері 

(носії інформації). 

Логічний вхід чужого користувача у свій комп’ютер є штатною ситуацією, 

якщо посадова особа органу управління СОПр працює в мережі. Забезпечення 

безпеки в такій ситуації зводиться до того, щоб зробити це проникнення 

контрольованим – кожному користувачеві (посадовій особі) мережі повинні 
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бути чітко визначені його права доступу до інформації, зовнішніх пристроїв та 

виконанні системних дій на кожному з комп’ютерів мережі. 

Крім проблем, що породжуються можливістю віддаленого доступу до 

мережевих комп’ютерів, мережі за своєю природою “схильні” до перехоплення 

та аналізу повідомлень, переданих мережою, а також створення “помилкового” 

графіку.  

Питання мережевої безпеки набувають особливого значення у разі, якщо 

при побудові корпоративних мереж спостерігається перехід від віддалених 

каналів до публічних мереж (інтернет, мережа провайдера). Постачальники 

послуг публічних мереж поки рідко забезпечують захист даних при їх 

транспортуванні своїми магістралями, покладаючи на користувачів турботи 

щодо їх конфіденційності, цілісності та доступності.  

Виходячи з поданого вище, важливим є забезпечення цілісності 

інформаційного ресурсу  

Цілісність ресурсу або компоненту системи – це властивість ресурсу або 

компоненту системи бути незмінними в семантичному сенсі при 

функціонуванні системи в умовах випадкових або спланованих скривлень або 

дій пов’язаних з порушенням зазначеного ресурсу.  

При дослідженні питання цілісності ресурсу або компоненту системи 

виникає проблема загрози безпеки інформаційної системи. Під загрозою 

безпеки інформаційної системи розуміються можливі дії, які здатні прямо або 

неопосередковано нанести шкоду безпеці системи. Шкода безпеки передбачає 

порушення стану захищеної інформації, яка циркулює в контурі управління 

системи. 

З поняттям загрози безпеки інформаційної системи тісно пов’язані з 

поняттям вразливості інформаційної (комп’ютерної) системи. Вразливість такої 

системи – це така її недосконала властивість, яка може привести до реалізації 

загрози. Атаки на комп’ютерну систему – пошук та/або використання 

правопорушниками (противником) тієх чи іншої складової вразливості системи. 
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Іншими словами, атака – реалізація загрози безпеки інформаційної 

(комп’ютерної) системі. 

Протидія загрозам безпеки є метою засобів захисту комп’ютерних систем і 

мереж, які застосовуються при управлінні СОПр. Захищеною системою 

вважається та, яка може протистояти загрозам із зовні. З цією метою 

застосовуються апробовані способи та засоби.  

Способи захисту інформації – порядок і правила застосування певних 

принципів та засобів захисту інформації. 

Засоби захисту інформації – технічні, програмні засоби, а також 

матеріали, які призначені і використовуються для захисту інформації.  

На практиці засоби захисту інформації використовуються комплексно. 

Комплекс засобів захисту – сукупність програмних та технічних засобів, які 

створюються для забезпечення інформаційної безпеки системи управління 

СОПр. 

Отже, виходячи з поданого вище, при дослідженні питання захисту 

інформації доцільно вести розмову про безпечну інформаційну систему, як 

таку, що, по-перше, захищає дані від несанкціонованого доступу; по-друге, 

завжди готова надати їх своїм користувачам; по-третє, надійно зберігає 

інформацію і гарантує незмінність даних. Якщо сказати стисло, то безпечна 

система за визначенням має властивості конфіденційності, доступності та 

цілісності. 

Конфіденційність (confidentiality) – це гарантія того, що секретні дані 

будуть доступні тільки тим користувачам, яким цей доступ дозволений. Такі 

користувачі називаються авторизованими [20, с. 84].  

Доступності (availality) – це гарантія того, що авторизовані користувачі 

завжди матимуть доступ до даних [20, с. 84].  

Цілісності (integrity) це гарантія збереження даними правильних значень, 

яка забезпечується забороною для неавтоматизованих користувачів будь-яким 

чином змінювати, модифікувати, руйнувати або створювати дані [20, с. 84]. 
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Будь-яка дія, яка спрямована на порушення конфіденційності, а також на 

нелегальне використання інших ресурсів, які циркулюють в контурі управління 

СОПр, називається загрозою. Якщо загроза може бути реалізована, тоді можна 

вести розмову про атаку на інформаційний ресурс.  

У зв’язку з поданим вище, виникають певні ризики втрати або скривлення 

інформації. Ризик – це ймовірнісна оцінка величини можливого збитку, який 

може понести власник інформаційного ресурсу в результаті успішно проведеної 

атаки [20, с. 84]. Як відомо з практики, значення ризику тим вище, чим 

вразливою є розгорнута система безпеки і чим вище ймовірність реалізації 

атаки. В межах дослідження під системою [system] розуміється сукупність 

об’єктів і відносин між ними, що створюють єдине ціле. Система задається 

(описується) такими параметрами (характеристиками): 

– метою і завданнями (конкретизованою в просторі і часі метою); 

– входами і виходами системи; 

– обмеженнями, які необхідно врахувати при побудові (модернізації, 

оптимізації) системи; 

– процесами всередині системи, які забезпечують перетворення входів у 

виходи. 

Для сучасних інформаційних систем СОПр загрози можуть бути 

навмисними і ненавмисними. Ненавмисні загрози викликаються помилковими 

некваліфікованими діями посадових осіб (особового складу) СОПр, а також є 

наслідком ненадійної роботи програмних і апаратних засобів системи. Умисні 

загрози можуть або обмежуватися пасивним читанням даних або моніторингом 

системи, або включати в себе активні дії. Прикладами умисних загроз є 

незаконне проникнення в один з комп’ютерів інформаційної системи 

(комп’ютерної мережі): 

– під виглядом легального користувача; 

– з метою руйнування систем за допомогою програм-вірусів; 

– “підслуховування” внутрішньо-мережевого трафіку. 
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Для інформаційної системи СОПр “підслуховування” внутрішньо-

мережевого трафіку – це незаконний моніторинг мережі, захоплення та аналіз 

мережевих повідомлень. Одним із способів незаконного проникнення в мережу 

інформаційної системи СОПр є застосування “чужих” паролів, отриманих 

шляхом підглядання, розшифрування файлу паролів, підбору паролів або 

отримання паролю шляхом аналізу мережевого трафіку.  

Отже, стислий аналіз основних понять захисту інформації і інформаційної 

безпеки в інформаційних мережах системи управління СОПр змушує 

розглянути деякі методи захисту інформації в контурі управління сил охорони 

правопорядку. 

5. Методи шифрування інформації з управління силами охорони 

правопорядку 

Як відомо з практики застосування інформаційної системи СОПр, 

побудова та підтримання безпечної системи вимагає системного підходу. Для 

цього застосовуються різні засоби і інструменти, такі як: морально-етичні і 

законодавчі, адміністративні і психологічні, захисні можливості програмних і 

апаратних засобів інформаційних мереж. 

У різних програмних продуктів, призначених для захисту даних, часто 

використовують однакові підходи, прийоми та технічні рішення. До таких 

базових технологій безпеки відносяться: аутентифікація, авторизація, аудит і 

технологія захисту каналу. 

Аутентифікація – це процедура доказу користувачем того, що він є той, за 

кого себе видає (доказ того, що саме йому належить введений ним 

ідентифікатор). 

Аудит – це системний, незалежний і документальний процес, який 

дозволяє отримати доказ і оцінку його об’єктивності з метою визначення 

ступеня задоволення критеріям аудиту. В межах наукової праці розглядається 

аудит інформації, яка циркулює в контурі управління СОПр. 
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Важливою складовою захисту інформації є її шифрування. Шифрування – 

спосіб перетворення відкритої інформації на закриту і назад, застосовується для 

зберігання важливої інформації в ненадійних джерелах або передавання її 

незахищеними каналами [19]. Шифрування поділяється на процес за 

шифрування і розшифрування. Пара процедури шифрування і розшифрування – 

називається криптосистемою (криптографія – це тайнопис, застосований на 

вживанні шифру, криптограма – це документ, зроблений криптографічним 

способом).  

Залежно від алгоритму перетворення даних, методи шифрування 

поділяються на гарантовану або тимчасову криптостійкість. У сучасних 

алгоритмах шифрування передбачається наявність параметрів секретного 

ключа. На теперішній час в криптографії прийнято правило Керкхоффа: 

“Стійкість шифру повинна визначатися тільки секретністю ключа” [2]. Так всі 

стандартні алгоритми шифрування (наприклад, DES, PGP) широко відомі, їх 

детальний опис міститься в легко доступних документах, але від цього їх 

ефективність не знижується.  

Алгоритм шифрування вважається розкритим, якщо знайдена процедура, 

що дозволяє підібрати ключ за реальний (директивний) час. Для СОПр 

реальний (директивний) час – це час, який забезпечує розкрити інформацію, 

якою можуть скористатися посадові особи органу управління силами. 

Складність алгоритму розкриття інформації є важливою характеристикою 

криптосистеми і називається криптостійкістю. Існують такі криптографічні 

примітиви як [19]: безключеві, симетричні схеми, генератор псевдовипадкових 

чисел, ідентифікації. 

У симетричних схемах шифрування (це так звана класична криптографія) 

секретний ключ співпадає з секретним ключем дешифрування. В асиметричних 

схемах шифрування стороннім особам можуть бути відомі алгоритми 

шифрування, і, можливо відомий ключ, але не відомий закритий канал, який 

доступний лише одержувачу інформації. В такій схемі завдання відправника 

інформації полягає в тому, щоб відкритим каналом передавати деяке 
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повідомлення в захищеному (зашифрованому) вигляді. Для цього він за 

допомогою ключа k  зашифровує відкритий текст X і передає шифрований 

текст Y . Завдання одержувача повідомлення полягає в тому, щоб 

розшифрувати Y  і прочитати повідомлення X . Передбачається, що відправник 

повідомлення має своє джерело ключа. Він його або сам створює, або отримує 

від спеціальної служби. Згенерований ключ заздалегідь надійним каналом 

(наприклад, спеціальною поштою) передається одержувачу. Завдання 

зловмисника полягає в перехопленні і читанні переданих повідомлень, а також 

імітації помилкових повідомлень.  

Найбільш популярним стандартним симетричним алгоритмом шифрування 

даних є DES. Як зазначено у праці [19], DES (англ. Data Encryption Standard) – 

це симетричний алгоритм шифрування певних даних, стандарт шифрування 

прийнятий урядом США із 1976 до кінця 1990-х, з часом набув міжнародного 

застосування. З часу розроблення алгоритм викликав неоднозначні відгуки. 

Оскільки DES містив засекречені елементи своєї структури, дехто з 

користувачів побоювався щодо можливості контролю з боку Національного 

Агентства Безпеки США (англ. National Security Agency). Алгоритм піддавався 

критиці за малу довжину ключа, що, врешті, після бурхливих обговорень та 

контролю академічної громадськості, не завадило йому стати 

загальноприйнятим стандартом. Разом з тим, DES дав поштовх сучасним 

уявленням про блочні алгоритми шифрування та криптоаналіз. 

На теперішній час DES вважається ненадійним в основному через малу 

довжину ключа (56 біт) та розмір блоку (64 біти). У 1999 році ключ DES було 

публічно дешифровано за 22 години 15 хвилин [19]. Вважається, що алгоритм 

достатньо надійний для застосування у модифікації 3-DES, хоча існують 

розроблені теоретичні атаки. Алгоритм DES поступово витісняється 

алгоритмом AES, що з 2002 року є стандартом США [19]. 

Отже, у симетричних алгоритмах основною складовою є ключ так як: 

– криптостійкість багатьох симетричних алгоритмів залежить від якості 

ключа, а це висуває підвищені вимоги до служби генерації ключів; 
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– надійність каналу передавання ключа іншому учаснику секретного 

обміну інформації інколи є проблематичним і це показує досвід виконання 

завдань СОПр в сучасних умовах.  

В інформаційній системі з n-абонентами, яким необхідно обмінюватися 

секретними даними за принципом “кожен з кожним”, буде потрібна велика 

кількість ключів. Кількість ключів суттєво зростає у разі збільшення кількості 

абонентів, що на практиці застосування СОПр часто густо є занадто складним 

питанням. 

Застосування несиметричних алгоритмів, які застосовані на використанні 

відкритих ключів, позитивно впливають на проблему щодо кількості ключів. 

Завдання відправника інформації полягає в тому, щоб відкритим каналом 

зв’язку передати необхідне повідомлення в захищеному (зашифрованому) 

вигляді. Як подано у праці [2, с. 541], під шифруванням (encryption) розуміється 

процес зашифрування або розшифрування даних. Процес криптографічного 

перетворення даних, за допомогою якого відкритий текст перетворюється в 

шифртекст з метою захисту від несанкціонованого доступу.  

Одержувач інформації генерує на своїй стороні два ключі: відкритий V і 

закритий D. Закритий ключ D абонент повинен зберігати в захищеному місці, а 

відкритий V може передавати всім, з ким хоче обмінюватися захищеною 

інформацією. Відкритий канал використовується для шифрування тексту, а 

розшифрування тексту можливе лише за допомогою закритого ключа. 

Відправник, застосовуючи відкритий канал одержувача, шифрує повідомлення 

Х і передає його одержувачу. Одержувач розшифровує своїм закритим ключем 

D.  

Виходячи з поданого вище, можна прийти висновку, що відкритий і 

закритий ключі не можуть бути незалежними один від одного, а значить є 

принципова можливість розкриття закритого ключа з відкритим. Слід 

зазначити, що таке розкриття потребує значних часових витрат.  

Якщо потрібна взаємна аутентифікація та двонаправлений секретний обмін 

повідомленнями, то кожен, хто спілкується, генерує власну пару ключів і 
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посилає відкритий ключ своєму кореспонденту. Виходячи з цього, можна 

стверджувати, що для n-абонентів у мережі буде 2n ключів: n відкритих ключів 

для шифрування і n закритих ключів для дешифрування інформації [19, c. 88], 

Інформацію про відкриті ключі необхідно захищати від підробок, щоб 

замовник під ім’ям легального користувача не нав’язав свій відкритий ключ, 

після чого за допомогою свого закритого ключа він міг би розшифрувати всі 

повідомлення, що посилаються легальному користувачу, і відправляти свої 

повідомлення від його імені.  

Усуненням цього недоліку слід шукати в напряму розширення технології 

цифрових сертифікатів. Під сертифікатом будимо розуміти електронний 

документ, який пов’язує конкретного користувача з конкретним ключем. Як 

відомо, у відповідності до Закону України “Про цифрового електронного 

підпису” з 2004 р. створено спеціальну структуру оформлення цифрових 

сертифікатів електронного підпису.  

З практичного досвіду відомо, що у багатьох базових технологіях безпеки 

використовуються односторонні функції шифрування (ОФШ) (one-way 

function), або дайджест-функції (digest finction). Дайджест є свого роду 

контрольною сумою для вихідного повідомлення.  

Одностороння функція шифрування застосовується до даних, що 

шифруються, дає в результаті значення (дайджест), що складається з 

фіксованого невеликої кількості байтів. Дайджест передається разом з вихідним 

повідомленням. Одержувач повідомлення, знаючи, яка ОФШ була застосована 

для отримування дайджесту, заново обчислює його, використовуючи 

незашифровану частину повідомлення. Якщо значення отриманого і 

обчисленого дайджестів збігаються, значить зміст повідомлення не зазнав 

ніяких змін. У цьому випадку використовується метод порівняльного аналізу. 

На практиці, у сфері захисту інформації, в інформаційних системах 

використовується ідентифікація. Сутність ідентифікації (identification) полягає 

в повідомленні користувачем системи свого коду. У праці [19, с. 106], 

ідентифікація подано як “встановлення тотожності”. На відміну ідентифікації, 
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аутентифікація – це процедура доказу користувачем того, що він є той, за кого 

себе видає (доказ того, що саме йому належить введений ним ідентифікатор). 

Аутентичний – це такий, що відповідає дійсному, ґрунтованому на 

першоджерельному.  

В обчислених мережах процедури аутентифікація інколи реалізуються 

тими ж програмними засобами, що і процедури авторизації. На відміну від 

аутентифікації, яка забезпечує виявлення легальних і нелегальних користувачів 

інформації, авторизація – лише застосовується з легальними користувачами, які 

вже пройшли процедуру аутентифікації. Процедура авторизації реалізується 

програмними засобами, які можуть бути вбудовані в операційну систему або в 

додаток, а також поставляється у вигляді окремих продуктів. Операційна 

система – це загальна назва програм і програмних компонентів, які 

розширюють функціональні можливості апаратури обчислювальних машин, 

підвищують ефективність використання обчислювальних засобів і облегшують 

взаємодію користувача з обчислювальною машиною.  

Важливою складовою процесу захисту інформації є технологія захищеного 

каналу, яка забезпечує безпеку передавання даних відкритими мережами 

(наприклад, з використанням Інтернету). Як правило, захищений канал в 

системі управління СОПр виконує такі функції: 

– взаємна аутентифікація абонентів про встановленні з’єднання, яка може 

бути виконана, наприклад, шляхом обміну паролями; 

– захист переданих каналами від несанкціонованого доступу, наприклад, 

шляхом шифрування; 

– підтвердження цілісності інформації в каналі повідомлень, наприклад, 

одночасного передавання. 

Сукупність захищених каналів, створених органами СОПр на власній 

мережі можна назвати віртуальною відомчою мережею. 

Зазначене вище, дозволяє запровадити організацію служби безпеки мережі 

СОПр, яка вимагає дотримання певних принципів: 
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– надання кожній посадовій особі органу управління СОПр його права на 

доступ до даних, який їм необхідний для виконання службових обов’язків; 

– використання комплексного підходу до забезпечення безпеки системи 

захисту інформації шляхом багаторазового резервування засобів безпеки і 

підвищення ймовірності збереження даних; 

– наявність єдиного пункту пропуску інформації визначеним трафіком 

шляхом створення міжмережевого екрану або брандмауер (firewall); 

– баланс надійності захисту на усіх рівнях управління (при наявності 

багаторівневої системи захисту інформації); 

– використання таких засобів безпеки, які будучи відомими переходять у 

стан максимального захисту інформації; 

– баланс можливої шкоди від реалізації загроз і втрат на її запобігання. 

Захист інформації вважається неефективним, якщо повідомлення 

шифрується, а ключі легкодоступні, або якщо зовнішній трафік мережі, 

підключений до Інтернету, проходить через потужний брандмауер, а 

користувачі мають можливість зв’язуватися з Інтернетом комутованими 

каналами, використовуючи встановлені модеми. 

Крім зазначеного вище, свого часу автором цієї праці будо запроваджено 

один із методів захисту інформації шляхом удосконалення управління 

важливими рухомими об’єктами державного і військового призначення [24]. 

 

6. Захист інформації при управлінні рухомими об’єктами сил охорони 

правопорядку 

Процес упорядкування організаційно-штатних структур силових відомств 

України і приведення їх чисельності до оптимально-необхідних норм, без 

зменшення обсягу і важливості завдань, потребує уже сьогодні і у майбутньому 

інтенсивної зміни місцезнаходження окремих їх складових (військових і 

невійськових формувань, кораблів, літальних апаратів, окремих груп 

спеціального призначення тощо) для виконання визначених завдань у відриві 

від місць постійної дислокації. Їх слід віднести до мобільних (рухомих) об’єктів 
45 

 



РО різного призначення. Крім цього, територією України в мирний час 

курсують рухомі об’єкти державного призначення (автомобільні колони; 

залізничні вагони; судна, які перевозять ядерні матеріали, токсичні речовини, 

паливно-мастильні речовини, озброєння та боєприпаси, військові та важливі 

державні документи; літальні апарати тощо). В загрозливий і воєнний періоди 

циркуляція таких об’єктів може значно зрости. За будь-яких умов, перед 

відповідними державними відомствами постає проблема втаємничення факту 

руху такого об’єкту і одночасно не втратити управління ними.  

Проблема організації скритного і стійкого управління важливими РО 

державного і військового призначення для України є і на довго залишиться 

актуальною і це питання можна вирішити шляхом захисту інформації обміну 

між такими об’єктами і органами, які ними управляють. Такий захист 

інформації можна реалізувати шляхом реалізації ”дистанційного” контролю за 

рухом таких об’єктів.  

Напрямком реалізації ”дистанційного” контролю РО може бути: створення 

системи з використанням маркерно-диспетчерского методу контролю і 

управління РО, структура складових якого подана на рис. 9.  

Нормальний режим функціонування РО – це режим, коли на об’єкті усе 

йде штатно і командир (начальник) об’єкту не потребує зовнішнього втручання 

і допомоги силами безпосередніх або прямих командирів (начальників). В 

цьому режимі відбувається обмін сигналами (кодограмами) маркера (роль 

маркера виконують пункти управління різних рівнів) і диспетчера – РО. 

Інформація з РО (місце знаходження і стан) відображається на автоматизованих 

робочих місцях (АРМ) і електронній карті пункту управління (ПУ).  

Порядок функціонування системи подано на рис. 10.  

Перехід в режим “Аварія” (здійснюється обмін спеціальними сигналами 

(кодограмами) і перехід на режим симплексного радіозв’язку) – це режим, коли 

командиру (начальнику) об’єкту необхідна зовнішня допомога в разі 

виникнення екстремальних умов на об’єкті або навколо нього.  
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При переході до цього режиму з РО передається сигнал “Аварія”, який 

приймається вузлами зв’язку ПУ, які задіяні в системі. Право на відкриття 

сеансу зв’язку (на включення підсилювача низької частоти рухомого об’єкта) 

надає перший з ПУ, який прийняв сигнал “Аварія”. Після цього здійснюється 
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Рис. 9. Структурна схема реалізації контролю і управління РО з 
використанням маркерно-диспетчерського методу 
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обмін інформації з використанням переговорних таблиць (апаратури 

засекречування) між РО і цим ПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застосування маркерно-диспетчерського методу контролю і управління РО 

дозволяє:  

 

Рис. 10. Порядок функціонування системи контролю і 

управління рухомими об’єктами 

Позначення: 

                   передавання сигналу ”Диспетчера“ 

                   передавання сигналу ”Маркера“ 

                   перехід РО до аварійного режиму 

                   передавання сигналу “Аварія” 
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– створити умови квазірадіомовчання РО під час руху і постійного 

контролю за його станом та місцем знаходження, що забезпечує живучість і 

захищеність РО в системі управління (факт захисту інформації);  

– організувати радіозв’язок по напрямку лише в аварійній ситуації, що 

зменшує ймовірність виявлення розвідкою противника (терористів) РО; 

– виключити з системи контролю зайвих посадових осіб контролю та 

перевірки, що суттєво зменшує задіяні людські ресурси; здійснювати контроль 

за РО з декількох ПУ системи, що збільшує ймовірність надійності управління 

та зв’язку; зменшити ймовірність неконтрольованого впливу на РО з боку 

противника (терористів). Одночасно застосування методу потребує нових 

підходів щодо поетапного формування доцільних стратегій модернізації 

існуючих і створення нових зразків засобів управління і зв’язку різного 

призначення [25–27].  

Метод може бути застосований в існуючій системі управління СОПр і при 

створенні в Україні трьохрівневої системи управління зазначеними силами.  

Для вирішення проблеми захисту інформації при управлінні об’єктами 

СОПр необхідно визначити межі регіону держави, в якому буде здійснюватися 

контроль і управління РО в тактичній ланці управління вищого рівня. Частково 

це питання викладено у праці [28]. 

Висновки. В розділі “Методологія захисту інформації з управління силами 

охорони правопорядку” розглянуто: методичні підходи щодо оцінювання 

інформації, яка циркулює в контурі управління сил охорони правопорядку 

(СОПр); порядок циркуляції зазначеної інформації в системі управління СОПр. 

На основі розглянутого визначено: динаміку зниження рівня цінності 

інформації у часі; кількість задіяних посадових осіб органу управління (ОУ) 

СОПр при обробленні інформації до рішення на застосування сил; джерела 

надходження інформації до ОУ сил та структуру складових зазначеного органу. 

З урахуванням зазначеного подано: основні поняття захисту інформації і 

інформаційної безпеки; окремі методи шифрування інформації з управління 

СОПр; один із варіантів захисту інформації при управлінні рухомими 
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об’єктами СОПр. 
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	Інформація є матеріальною основою процесу управління СОПр. Цей процес включає:
	– збирання і передавання інформаційних повідомлень про стан об’єктів управління та навколишнє середовище;
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	– видачу інформації у вигляді управляючих команд і доведення її до об’єктів управління.
	Інформація, що циркулює в контурі управління СОПр, може бути телефонною, телеграфною і телекодовою (передавання даних) за наявності в системі комплексів засобів автоматизації управління.
	Отже, в контурі управління СОПр циркулювати не менше 2–3 видів інформації (). Кількісно цю інформацію можна обчислити як навантаження, що буде створено в системі зв’язку СОПр внутрішніми  і зовнішніми  абонентами – посадовими особами органів управлінн...
	Телеграфна інформація передається слуховими радіоканалами та каналами букводрукування і створює навантаження на систему зв’язку, яке залежить від: кількості вузлів зв’язку пунктів управління ; кількості телеграфних повідомлень, що передані і прийняті ...
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