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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В 

НАЦІОНАЛЬНОМУ СЕГМЕНТІ КІБЕРПРОСТОРУ 

 

Аналіз тенденцій реформ у політиці провідних держав світу, а саме внутрішньої інформаційної політики цих 

держав з питань протидії загрозам в кіберпросторі, дозволяє  виокремити  проблемне питання стосовно 

інформаційно-аналітичного забезпечення відповідних підрозділів. Разом з тим, сьогодні актуальним  постає 

питання удосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення підрозділів Збройних сил України у 

сфері кібербезпеки з урахуванням набутого досвіду під час виконання завдань відповідними підрозділами у 

Антитерористичній операцій та операції Об’єднаних сил та підходів країн-членів НАТО. 

Важливим завданням інформаційно-аналітичного забезпечення є вивчення  сучасних  наукових  підходів  до  
збереження інформації соціально-політичного, правового і економічного спрямування з соціальних інтернет 

сервісів та її консолідованого представлення в аналітичних продуктах. Пріоритетними напрямами розвитку є 

використання новітніх інформаційних технологій, передових методів моніторингу й оброб-лення інформації, 

посилення аналітичної і прогнозної складової в інформаційно-аналітичних матеріалах на основі впровадження 

інформаційних технологій з елементами штучного інтелекту. Специфіка інформаційно-аналітичного 

забезпечення пов’язана з обробкою величезних обсягів даних, а саме: сортування, класифікація, доповнення, 

порівняння, аналіз інформації у формах, зручних для розуміння кінцевому користувачу; систематизація зібраних 

матеріалів  шляхом  виділення фактичних даних, що  стають  підґрунтям  для певних висновків. Виконання вище 

зазначених завдань стає неможливим без використання спеціалізованого програмного забезпечення 

інформаційно-аналітичного спрямування.  У провідних  країнах світу активно застосовуються такі програмні 

продукти, зокрема аналітичні платформи: IBM I2, Maltego, Splunk та інші. Тому  необхідною  умовою  при удос-
коналенні системи інформаційно-аналітичного забезпечення підрозділів Збройних сил України у сфері 

кібербезпеки є розроблення вітчизняного спеціалізованого програмного забезпечення визначеної спрямованості 

із застосуванням найсучасніших підходів оброблення  великих  обсягів  даних, інтелектуального аналізу тексту, 

імітаційного моделювання, нейронних мереж та інших, а також активне його впровадження на практиці в 

повсякденну діяльність відповідних підрозділів. 

В умовах удосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення підрозділів  Збройних сил  

України виникає завдання з раціонального удосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

органів державної влади у сфері кібербезпеки. Тому також необхідно вирішити завдання щодо визначення 

спроможності інформаційно-аналітичного забезпечення підрозділів Збройних сил України. Це у свою чергу 

потребує розгляду ряду питань з: 

- аналізу основних завдань інформаційно-аналітичного забезпечення та умов їх виконання для ефективного 
реагування на загрози національній безпеці у воєнній сфері; 

- обґрунтування вимог до спроможності інформаційно-аналітичного забезпечення з урахуванням стану 

захищеності кібербезпеки держави; розроблення методичного апарату оцінювання цієї спроможності, для 

подальшого аналізу місць у системі, що можуть бути удосконалені та виключення вразливих місць у 

функціонуванні системи інформаційно-аналітичного забезпечення; 

- розроблення варіантів побудови системи інформаційно-аналітичного забезпечення підрозділів Збройних сил  

України спираючись на потреби підрозділів в системі кібербезпеки держави. 

Підходи до розроблення системи інформаційно-аналітичного забезпечення підрозділів Збройних  сил  

України мають  враховувати  стандарти НАТО та інформаційно-аналітичне забезпечення в національному 

сегменті кіберпростору. Отже, виходячи із вищесказаного, стан захищеності кіберпростору держави тісно 

пов’язаний з інформаційно-аналітичним забезпеченням підрозділів  Збройних сил України. Для  ефективного 

забезпечення кібербезпеки держави потребує удосконалення сама система інформаційно-аналітичного 
забезпечення. Основні напрямки удосконалення полягають в застосуванні спеціалізованого програмного 

забезпечення на основі сучасних інформаційних технологій, що дозволять автоматизувати деякі завдання 

інформаційно-аналі-тичного забезпечення підрозділів Збройних сил України та розроблення системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення з урахуванням оцін-ки її спроможності. 

 


