
 

РЕФЕРАТ 

 

            В роботі досліджені існуючі технічні канали витоку інформації, 

особливо матеріально-речовий канал витоку інформації, вимоги до захисту 

інформації з обмеженим доступом, існуючі засоби захисту інформації від 

витоку матеріально-речовим каналом. 

Досліджено склад технічної системи охорони, завдання, які вирішує 

технічна система охорони на об’єктах інформаційної діяльності.  

Детально розглянуто які існують засоби для захисту об’єктів 

інформаційної діяльності. Розглянуто склад технічної системи 

відеоспостереження. 

  Створено методику ефективної системи захисту інформації шляхом 

використання методу вагових коефіцієнтів. 

Грунтуючись на проведеному досліджені, побудовано універсальну 

методику ефективної системи захисту на об’єкті інформаційної діяльності, яка 

допоможе запобігти витоку інформації матеріально-речовим каналом.  

Дипломна робота містить 84 сторінки, 21 малюнок та 18 джерел 

літератури. 
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ESSAY 

 

This work investigates the existing technical information leakage, especially 

material and material information leakage requirements for data protection, existing 

data protection from the source material and the material channel. 

The composition of the technical system of protection, the tasks solved by the 

technical security system at the objects of information activity are investigated. 

A detailed look at what means of protecting information objects is available.  

The composition of the technical video surveillance system is considered. 

 The methodology of an effective system of information protection by using 

the method of weighting factors was created. 

 Based on the conducted research, a universal methodology of an effective 

system of protection on the object of information activity is built, which will help to 

prevent the leakage of information by the material channel. 

This work contains 84 pages, 21 picturesand 18 sources of literature. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

ТЗІ – технічний захист інформації 

ОТЗС - основні технічні засоби і системи 

ТЗПІ - технічний засіб перетворення інформації 

ДТЗС - допоміжні технічні засоби системи 

ПЕМВ - побічні електромагнітні випромінювання 

ПЕВІН - побічні електромагнітні випромінювання і наведення 

ППКОП - прилад приймально-контрольний охоронно пожежний 

ЕМС – електромагнітна сумісність 

ТЗО – технічні засоби охорони 

ТСО – технічні системи охорони 

ТЗОС – технічні засоби охоронної сигналізації 

СЗОІ - система збору й обробки інформації 

АРМ - автоматизовані робочі місця 

ІСБ - інтегрованої системи безпеки 

ВПОС - виносний пристрій оптичної сигналізації 

ОІД – об’єкт інформаційної діяльності 
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ВСТУП 

 

Характерною проблемою сьогодення стало питання забезпечення 

безпеки у сучасному суспільстві. Це проблема є однією з найголовніших та 

найважливіших для кожного з нас. Так сталося, що інформація стала найбільш 

цінним ресурсом у сучасному світі. Під її впливом наше життя змінюється 

щохвилини. Кожного дня вирішуються важливі проблеми, знаходяться нові 

рішення та ідеї. Боротьба за інформаційний ресурс стала дуже жорстокою. 

Часто інформація стає чинником великомасштабних конфліктів, трагедій, 

політичного маніпулювання. Тому зростає необхідність забезпечення 

конфіденційності, цілісності та достовірності даних, що обробляються, заради 

мирного та стабільного спокійного життя.  

  Сучасні комп'ютерні інформаційні технології швидко розвиваються та 

вносять помітні зміни в наше життя. Інформація стала товаром, який можна 

придбати, продати або навіть вкрасти чи підмінити. При цьому вартість 

інформації часто в сотні або тисячі разів перевершує вартість комп'ютерної 

системи, в якій вона зберігається. Нові методи обробки, передачі та 

накопичення інформації сприяли появі загроз, пов'язаних з можливістю втрати 

та розкриття даних. То що ж спонукає до виникненню таких загроз і хто їх 

створює, чому так відбувається? Відповідь очевидна - розвиток продукції, 

технологій виробництва, створення інноваційних методів та способів 

призводить до суттєвої конкуренції, а від так стає все більше витончених 

шляхів нанесення шкоди підприємствам і людині в цілому.  

  Варто зазначити, що забезпечення інформаційної безпеки комп'ютерних 

систем і мереж є одним з провідних напрямків розвитку в ІТ галузі. Саме тому 

увага до питань інформаційної безпеки зростає, дослідження в цій сфері 

свідчать про намагання збалансувати зусилля щодо зниження ризиків з 

підвищенням ефективності діяльності.  

 Необхідність здійснення регулярного аналізу загроз та постійного 

моніторингу безпеки інформаційних систем потребує постійного 
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удосконалення та огляд нових ефективних засобів захисту, які можна 

використовувати для підвищення безпеки. 
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РОЗДІЛ 1 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

   

  1.1. Розподіл інформації за порядком доступу до неї 

 

 “Інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені 

на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [1]. 

 За своїм змістом інформація поділяється на такі види [1]:  

–  інформація про фізичну особу;  

–  інформація довідково-енциклопедичного характеру;  

–  інформація про стан довкілля (екологічна інформація);  

–  інформація про товар (роботу, послугу);  

–  науково-технічна інформація;  

–  податкова інформація;  

–  правова інформація;  

–  статистична інформація;  

–  соціологічна інформація;  

–  інші види інформації ” 

Втім для практичного використання більш важливою є класифікація 

інформації за порядком доступу до неї. У відповідності до цього інформація 

поділяється на: відкриту та з обмеженим доступом (Рис. 1) [1]. 

Відкрита - будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена 

законом до інформації з обмеженим доступом. Основними ознаками відкритої 

інформації є те, що доступ до неї надається будь-яким зацікавленим особам, а 

будь-яке обмеження права на одержання відкритої інформації забороняється  

[1]. 

Способи забезпечення доступу до відкритої інформації: 

– систематична публікація її в офіційних друкованих виданнях 

(бюлетенях, збірниках); 
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– поширення її засобами масової комунікації; 

– безпосереднє надання її зацікавленим громадянам, державним органам 

та юридичним особам [1]. 

 

 

Рис.1 Режим доступу до інформації 

 

 

ІзОД - інформація, що становить державну або іншу передбачену 

законом таємницю, а також конфіденційна інформація, що є власністю держави 

або вимога щодо захисту якої встановлена законом [2]. 

Таємна інформація - вид інформації, що охоплює відомості у сфері 

оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та 

охорони  правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній 

безпеці України та які визнані, у порядку встановленому Законом, державною 

таємницею і підлягають охороні державою. Інформація, що становить державну 

таємницю, в свою чергу, поділяється на категорії відповідно до Закону України 

“Про державну таємницю” [2]. 
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Конфіденційна інформація - це відомості, які знаходяться у володінні, 

користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і 

поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов. Стосовно 

інформації, що є власністю держави і знаходиться в користуванні органів 

державної влади чи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій усіх форм власності, з метою її збереження може бути відповідно 

до закону встановлено  обмежений доступ - надано статус конфіденційної [2]. 

У відповідності до Закону "Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах" захисту в системі підлягає: 

- відкрита інформація, яка є власністю держави і у визначенні Закону 

України "Про інформацію" належить до статистичної, правової, соціологічної 

інформації, інформації довідково-енциклопедичного характеру та 

використовується для забезпечення діяльності державних органів або органів 

місцевого самоврядування, а також інформація про діяльність зазначених 

органів, яка оприлюднюється в Інтернет, інших глобальних інформаційних 

мережах і системах або передається телекомунікаційними мережами (далі - 

відкрита інформація); 

- конфіденційна інформація, яка є власністю держави або вимога щодо 

захисту якої встановлена законом, у тому числі конфіденційна інформація про 

фізичну особу (далі - конфіденційна інформація); 

- інформація, що становить державну або іншу передбачену законом 

таємницю (таємна інформація) [2]. 

Відкрита інформація під час обробки в системі повинна зберігати 

цілісність, що забезпечується шляхом захисту від несанкціонованих дій, які 

можуть призвести до її випадкової або умисної модифікації чи знищення. Усім 

користувачам повинен бути забезпечений доступ до ознайомлення з відкритою 

інформацією. Модифікувати або знищувати відкриту інформацію можуть лише 

ідентифіковані та автентифіковані користувачі, яким надано відповідні 

повноваження [2]. 
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Під час обробки конфіденційної і таємної інформації повинен 

забезпечуватися її захист від несанкціонованого та неконтрольованого 

ознайомлення, модифікації, знищення, копіювання, поширення. 

Усі дії, що пов’язані з обробкою інформації з обмеженим доступом 

виконуються на об’єктах інформаційної діяльності. Відповідно до визначення 

об'єкт інформаційної діяльності — будівлі, приміщення, транспортні засоби чи 

інші інженерно-технічні споруди функціональне призначення яких передбачає 

обіг інформації з обмеженим доступом [2]. Інформаційна діяльність – це 

сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, 

юридичних осіб і держави [2]. 

Обробка ІзОД на об’єктах інформаційної діяльності дозволяє 

забезпечити безпеку інформації, яка заключається в збереженні наступних 

критеріїв інформаційної безпеки: 

- цілісність - властивість інформації бути захищеною від 

несанкціонованого знищення, модифікації. 

- конфіденційність - властивість інформації бути захищеною від 

 несанкціонованого ознайомлення. 

- доступність - властивість інформації бути захищеною від 

несанкціонованого блокування [2]. 

З метою задоволення інформаційних потреб, органи державної влади, 

місцевого й регіонального самоврядування створюють інформаційні служби, 

системи, мережі, бази й банки даних. Порядок їх формування, структура, права 

і обов'язки визначаються Кабінетом Міністрів України або іншими органами 

державної влади, а також органами місцевого й регіонального самоврядування 

[1].  

Основними видами інформаційної діяльності є одержання, 

використання, поширення й зберігання інформації [1]. 

Одержання інформації – це придбання й накопичення відповідно до 

чинного законодавства України документованої або публічно оголошуваної 

інформації громадянами, юридичними особами або державою [1]. 
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Використання інформації – це задоволення інформаційних потреб 

громадян, юридичних осіб і держави. Поширення інформації - це 

розповсюдження, обнародування, реалізація у встановленому законом порядку 

документованої або публічно оголошуваної інформації [1]. 

Зберігання інформації – це забезпечення належного стану інформації і її 

матеріальних носіїв [2]. 

Одержання, використання, поширення і зберігання документованої або 

публічно оголошуваної інформації здійснюється у порядку, передбаченому цим 

Законом та іншими законодавчими актами в галузі інформації. Крім того, 

можна виділити діяльність, пов’язану  з інформаційним забезпеченням –

одержання, оцінки, зберігання та переробки даних, створена з метою 

вироблення управлінських рішень. Це стосується різних видів діяльності, 

наприклад виробничої і збутової, сервісного обслуговування, включаючи 

підвищення технологічності виробництва, якості вироблюваної продукції, 

зниження її собівартості, рекламу, інформацію про асортимент продукції, ціни, 

форми організації сервісу тощо [2]. 

Будь який вид інформаційної діяльності (включно інформаційний 

бізнес) не може здійснюватись в умовах ізоляції. Його учасники (контрагенти), 

тобто продавець чи покупець, роботодавець чи найманий робітник 

функціонують у певному середовищі, яке визначає їх позиції і називається 

середовищем підприємницької діяльності (підприємництва) [1]. 

    Кожне підприємство не може існувати без бюджету. На основі 

розроблених бюджетів у системі управління здійснюється координація різних 

видів діяльності підприємства, узгодження діяльності всіх його підрозділів, 

контроль і оцінка ефективності. На початку звітного періоду бюджет являє 

собою план чи стандарт, що формалізує сподівання менеджерів щодо продажів, 

витрат й інших фінансових операцій у наступному періоді. Наприкінці звітного 

періоду бюджет відіграє роль вимірника, що дозволяє менеджерам управляти за 

відхиленнями: порівнювати отримані результати з запланованими величинами і 

коректувати подальшу діяльність. Якщо розробка бюджетів і прогнозів 
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заснована на тому самому комплексі вихідних даних і припущеннях про 

надходження, виплати, величину товарно-матеріальних запасів, рівні ділової 

активності, то вони будуть відповідати один одному, і утворять взаємозалежну 

систему. Раціональне використання коштів дозволить більш ефективно 

застосовувати технології щодо покращення роботи підприємства, стратегії його 

розвитку та інформаційної захищеності підприємства в цілому та його 

матеріальних активів [18]. 

 

 

1.2. Аналіз загроз інформації на ОІД  

 

  Захист інформації є одним із найважливіших у загальному комплексі 

заходів технічного захисту інформації (ТЗІ). Несанкціоноване ознайомлення із 

інформацією з метою її подальшого використання є можливим шляхом 

перехоплення її зловмисниками [3].  

 Для нелегального знімання інформації використовуються різні технічні 

засоби. Інформація з об'єкта надходить зловмисникові по різним фізичним 

каналам [3]. 

 Залежно від фізичної природи виникнення інформаційних сигналів, а 

також середовища їх поширення і способів перехоплення повідомлення, 

технічні канали витоку можна розділити на: 

- радіоканал; 

- електричний; 

- акустичний; 

- оптичний; 

- матеріально-речовий [3]. 

 Аналіз фізичної природи численних випромінювачів показує, що: 

- джерелами небезпечного сигналу є елементи, вузли і провідники 

технічних засобів забезпечення виробничої та трудової діяльності, а також 

радіо- і електронна апаратура; 
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- кожне джерело небезпечного сигналу за певних умов може утворити 

технічний канал витоку інформації; 

- кожна електронна система, що містить в собі сукупність елементів, 

вузлів і провідників, володіє безліччю технічних каналів витоку інформації. 

Радіоканали витоку інформації утворюються за рахунок: 

- мікрофонного ефекту; 

- магнітного поля; 

- паразитної генерації; 

- по ланцюгах живлення; 

- по ланцюгам заземлення; 

- за рахунок взаємного впливу; 

- електромагнітного випромінювання; 

- ВЧ нав'язування; 

- із волоконно-оптичних систем зв'язку [3]. 

Структура технічного каналу витоку інформації в загальному випадку 

включає (Рис. 1.1) джерело сигналу або передавач, середу поширення 

електричного струму або електромагнітної хвилі і приймач сигналу [4]. 

 

 

 

 

 

 

                 завади 

 

Рис. 1.1. Структура технічного каналу витоку інформації 

 

 

  1.3. Витік інформації матеріально-речовим каналом 

 

джерело 

сигналу середа поширення 

приймач 

сигналу 
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У практиці розвідки широко використовується отримання інформації з 

відходів виробничої та трудової діяльності. Залежно від профілю роботи 

підприємства це можуть бути зіпсовані накладні, фрагменти складаються 

документів, чернетки листів, браковані заготовки деталей, панелей, кожухів та 

інших пристроїв для розроблюваних підприємством нових моделей різної 

техніки. Особливе місце серед такого роду джерел займають залишки бойової 

техніки і озброєння на випробувальних полігонах [5]. 

За своїм фізичним станом відходи виробництва можуть являти собою 

тверді маси, рідини і газоподібні речовини; по фізичній природі вони діляться на 

хімічні, біологічні, радіаційні, а по середовищу поширення на що містяться в 

землі, у воді і в повітрі [5]. 

 

 

Рис. 1.2 Класифікація матеріально-речових каналів витоку інформації 

 

 

Особливість матеріально-речового каналу, в порівнянні з іншими 

каналами, обумовлена специфікою джерел і носіїв видобувається по ньому 

інформації. Джерелами і носіями інформації в даному випадку є суб'єкти 

(люди) і матеріальні об'єкти (макро- і мікрочастинки), які мають чіткі 
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просторові межі локалізації (за винятком випромінювань радіоактивних 

речовин). Витік інформації по матеріально-речовим каналах супроводжується 

фізичним переміщенням людей і матеріальних тіл з інформацією за межі 

об'єкта, що захищається [5]. 

Основними джерелами інформації матеріально-речового каналу витоку 

інформації є: 

- чернетки різних документів і макети матеріалів, вузлів, блоків, 

пристроїв, що розробляються в ході науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт, які ведуться в організації; 

- вийшли з ладу магнітні та інші носії інформації ПЕОМ, на яких під час 

експлуатації містилася інформація з обмеженим доступом; 

- бракована продукція та її елементи; 

- секретні бібліотеки; 

- інші місця зберігання матеріальних носіів ІзОД [5]. 

Перенесення інформації в матеріально-речовому каналі може 

здійснюватися такими суб'єктами та середовищами: 

- співробітниками організації; 

- повітряними атмосферними масами; 

- рідкими середовищами [5]. 

Втрата носіїв цінної інформації можлива за відсутності в організації 

чіткої системи їх обліку. Наприклад, друкарка, зіпсувавши аркуш звіту, викидає 

його в кошик для сміття, з якої він переноситься прибиральницею в сміттєвий 

бак, що знаходиться на території організації. Потім при вантаженні або 

продовження транспортування сміття лист несеться вітром і потрапляє в руки 

випадкового перехожого. Звичайно, ймовірність забезпечення випадкового 

ознайомлення зловмисника з вмістом цього листа невелика. Однак якщо 

зловмисник активно займається добуванням інформації, область простору, в 

якій можливий контакт, значно звужується, що призводить до підвищення 

ймовірності витоку інформації по матеріально-речовим каналам. 
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Витік інформації через матеріально-речові канали витоку інформації 

можливий через: 

- розкрадання носіїв інформації; 

- внутрішні канали витоку (через обслуговуючий персонал); 

- виробничі та технологічні відходи (папір з принтерів, виробничі відходи 

підприємств); 

- погано прихована видова інформація про хід виробничого процесу на 

підприємстві [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ 

ОХОРОНИ ТА СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 

 

 2.1. Дослідження складових елементів технічної системи охорони 

  

 2.1.1. Визначення у сфері ТЗОС 

 

Технічний засіб охорони – це базове поняття, що позначає апаратуру 

(вид техніки), яка використовується у складі комплексів (систем) технічних 

засобів  призначених для охорони об'єктів (територій, будівель, приміщень) від 

несанкціонованого проникнення [9]. 

Історично склалося декілька підходів до вирішення проблем 

класифікації ТЗО. Нами буде розглянутий підхід, який можна характеризувати 

як узагальнений, не провокуючий полеміки на предмет більшої або меншої 

коректності тих або інших підходів, бо їх відмінності виникають з відмінностей 

цілком певної мети класифікації. Деякі незручності для розуміння можуть 

створювати відмінності в термінології, коли близькі поняття позначаються 

різними словами, як то: засіб виявлення, датчик, сповіщувач. Іноді стосовно 

конкретних фізичних принципів дії застосовується слово “детектор„ як 

різновид сповіщувача. По суті до всіх цих термінів слід відноситися як до 

синонімів, що позначають близькі поняття - елементи апаратури технічних 

засобів охоронної сигналізації (ТЗОС), виконуючих функцію реагування на 

зовнішню дію. Наприклад, сейсмічний ЗВ реагує на коливання ґрунту, 

викликане рухом якого-небудь (людини, тварини) або чого-небудь (автомобіля, 

трактора і ін..). Кожний ЗВ будується на певному фізичному принципі, на 



19 

 

основі якого діє його чутливий елемент (ЧЕ) (наприклад, електромагнітний, 

вібраційний, радіотехнічний, ємкісний, оптичний і ін.) [9].Таким чином:  

– засіб виявлення - це пристрій, призначений для автоматичного 

формування сигналу із заданими параметрами (сигналу тривоги, сигналу 

спрацьовування або сповіщення) унаслідок вторгнення або подолання об'єктом 

виявлення чутливої зони (говорять також – зони виявлення) даного пристрою. 

– чутливий елемент - це первинний перетворювач, що реагує на дію на 

нього (пряме або непряме) об’єкта виявлення і сприймає зміну стану 

навколишнього середовища [9]. 

При виборі і впровадженні ТЗОС на об'єктах приділяється особлива 

увага досягненню високої захищеності апаратури від її подолання (обходу). 

Виробники ТЗОС пропонують різні способи реалізації цього завдання: 

контроль відкриття блоків, автоматична перевірка справності засобів виявлення 

і каналів передачі інформації, захист доступу до управління апаратурою за 

допомогою кодів (паролів), архівація всіх виникаючих подій, захист 

інформаційних потоків між складовими частинами ТЗОС методами маскування 

і шифрування і ін. Як правило, сучасні ТЗОС мають одночасно декілька 

ступенів захисту [9]. 

Таким чином, одним з головних завдань при проектуванні ТЗОС є 

створення засобів захисту від обходу їх зловмисником (порушником) і це є 

складним багатоплановим завданням [9]. 

 



20 

 

 

 

Рис. 2 Функціональне призначення ТЗОС 

  Під комплексом ТЗОС розуміється сукупність функціонально зв'язаних 

засобів виявлення, системи збору і обробки інформації і допоміжних засобів і 

систем (системи тривожного сповіщення, системи охорони периметра і ін..), 

об'єднаних завданням по виявленню порушника [9]. 

 

   

2.1.2. Структура типових варіантів побудови комплексів ТЗОС 

 

Структура типових варіантів побудови комплексів ТЗОС визначається 

розподілом логічної обробки інформації від ЗВ між станційною апаратурою і 

периферійними блоками (ПБ), а також способом зв'язку між ними і ЗВ [10]. На 

вибір варіанту структури побудови комплексу головним чином роблять вплив 

наступні чинники: 

– якісний і кількісний склад обслуговуваних ЗВ і ПБ (концентратори, 

виносні пульти сигналізації і ін); 

– ступінь централізації управління СЗОІ; 

– структурні особливості об'єктів, що охороняються; 

– чинники вартості  і надійності. 
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Відомі наступні основні способи з'єднання станційної апаратури з 

периферійними блоками і ЗВ (варіанти побудови структурних схем ТЗО): 

– радіальний (променевий) безконцентраторний; 

– радіальний (променевий) з концентраторами; 

– шлейфовий (магістральний) без концентраторів і з концентраторами; 

– змішана (радіально-шлейфова) [10]. 

Радіальний (променевий) безконцентраторний (рис. 2). 

Як правило, комплекси ТЗОС з радіальною безконцентраторною 

структурою мають наступні основні особливості; 

– простота виконання і технічного обслуговування апаратної частини 

(підключення, налаштування, ремонту і ін.); 

– підключення кожного ЗВ здійснюється по окремих ланцюгах 

електроживлення, дистанційної перевірки і контролю стану; 

 

 

Рис. 2.1 Радіальне (променеве) безконцентраторне з'єднання 

станційної апаратури із ЗВ 

 

 

– несправності, що виникають в лініях зв'язку ЗВ і вхідних ланцюгах 

станційної апаратури, впливають на працездатність тільки окремого каналу 

сигналізації, що при відповідній організації охорони не впливає на 

функціонування всього комплексу ТЗОС [10]; 

Шлейфовий (магістральний) без концентраторів (рис. 2.1) і з 

концентраторами (рис. 2.2) . 

 

Станційна апаратура

СЗОІ

ЗВ1 ЗВ2 ЗВN
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Рис. 2.2 Шлейфове (магістральне) без концентраторів 

з'єднання станційної апаратури із ЗВ 

 

 

Рис. 2.3 Шлейфове (магістральне) з концентраторами 

з'єднання станційної апаратури з ПБ і ЗВ 

  Працездатність комплексів ТЗОС з шлейфовою структурою у великій 

мірі визначається справним станом ліній зв'язку (у таких системах структура 

кабельних комунікацій менш розвинена, чим в радіальних ТЗОС), оскільки 

виникнення короткого замикання в лінії повністю порушує роботу комплексу, а 

у разі обриву в робочому стані залишається тільки та частина комплексу, з 

якою підтримується зв'язок [11]. Враховуючи дану обставину, останнім часом 

використовується резервування сполучних ліній і вузлів. При цьому подача 

електроживлення і зв'язок з пристроями комплексу здійснюється по двох 

незалежних шлейфах. Тому при виході з ладу одного з них працездатність 

комплексу підтримується за рахунок іншого. Проте у цьому випадку вартість 

кабельних ліній і електромонтажних робіт збільшується практично в два рази. 

Також на працездатність комплексу ТЗОС з шлейфовою структурою великий 

вплив робить організація електроживлення ЗВ, оскільки живлення повинне 

подаватися по обмеженій кількості проводів і повинен враховуватися сумарний 

струм споживання всіх ЗВ і концентраторів (при їх наявності) [11]. 

Змішана (радіально-шлейфова) або деревовидна структура (рис. 2.3). 

Дана структура СЗОІ є комбінацією технічних засобів, сполучених по 

радіальній і шлейфовій схемам [11]. 
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Необхідно відзначити, що вказані способи зв'язку периферійних блоків і 

ЗВ із станційною частиною СЗОІ можуть бути використані і для організації 

зв'язку ЗВ з ПБ. Зв'язок ПБ із ЗВ також може бути організований за допомогою 

локальної мережі, що має шлейфову або деревовидну структуру. Для 

включення ЗВ на загальну магістраль локальної мережі необхідна розробка 

спеціальних блоків сполучення, що встановлюються поряд з кожним ЗВ і 

служать буфером між мережею і стандартизованими вихідними/вхідними 

ланцюгами ЗВ у вигляді контактів реле. Проте, часто вартість такого пристрою 

може бути сумірна з вартістю деяких ЗВ і перевищуватиме виграш у вартості, 

що отримується за рахунок скорочення довжини кабелів зв'язку [11]. 

 

 

Рис. 2.4 Змішане (радіально-шлейфове) з'єднання станційної 

апаратура з ПБ і ЗВ 

 

  

  2.2. Активні інфрачервоні засоби виявлення 

 

Розробка вітчизняних активних ІЧЗВ ведеться з початку 60-х рр. У 

перших розробках як джерела випромінювання використовувалися лампи 

розжарювання. Модуляція випромінювання в цих виробах здійснювалася за 

допомогою механічних модуляторів. Такі ІЧЗВ мали низьку ефективність, 

великі габаритні розміри і значні струми споживання [7]. 

Оптична система джерела випромінювання (скорочено передавача - 

ПРД) створює вузьконаправлений промінь ІЧ-випромінювання. Як джерело ІЧ-
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випромінювання використовують напівпровідникові випромінюючі діоди з 

робочою довжиною хвилі 0,94 мкм, які розташовують у фокусі оптичної 

системи [7]. 

 ІЧ-випромінювання фокусується оптичною системою ПРМ на чутливий 

майданчик фотоприймачів (фотодіодів). Отримувані з них імпульси 

фотоструму посилюються і поступають на пристрої обробки для формування 

сигналів тривоги [7]. 

Залежно від кількості променів і їх розташування (горизонтальне або 

вертикальне) ІЧЗВ можуть виконувати різні тактичні завдання. Горизонтальне 

розташування двох променів дозволяє за рахунок тимчасової обробки сигналів 

визначати напрям руху порушника. Вертикальне розташування променів в 

активних ІЧЗВ підвищує надійність блокування рубежів і периметрів в 

порівнянні з однопроменевими ЗВ [7]. 

Конвективні завади обумовлені дією потоків повітря, що 

переміщаються, наприклад протягів при відкритій кватирці, щілин у вікні, а 

також побутових опалювальних приладів – радіаторів і кондиціонерів. Потоки 

повітря викликають хаотичну флуктуаційну зміну температури фону, амплітуда 

і частотний діапазон якого залежать від швидкості потоку повітря і 

характеристик фонової поверхні [7]. 

Електричні завади виникають при включенні будь-яких джерел електро- 

і радіовипромінювання, вимірювальної і побутової апаратури, освітлення, 

електродвигунів, радіопередавальних пристроїв, а також при коливаннях 

струму в кабельній мережі і лініях електропередач. Значний рівень перешкод 

створюють також розряди блискавок [7]. 

Чутливість піроприймача дуже висока – при зміні температури на 1°С 

вихідний сигнал безпосередньо з кристала складає долі мікровольта, тому 

наведення від джерел завад в декілька вольт на метр можуть викликати 

завадовий імпульс, в тисячі разів більший за корисний сигнал. Проте велика 

частина електричних завад має малу тривалість або крутий фронт, що дозволяє 

відрізнити їх від корисного сигналу [7]. 
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Власні шуми піроприймача визначають найвищу межу чутливості ІЧЗВ і 

мають вигляд білого шуму. У зв'язку з цим методи фільтрації тут не можуть 

бути використані. Інтенсивність завади збільшується при підвищенні 

температури кристала приблизно в два рази на кожні десять градусів. Сучасні 

піроприймачі мають рівень власних шумів, що відповідають зміні температури 

на 0,05...0,15°С [7]. 

 

Рис.2.7 Активні інфрачервоні засоби виявлення 

 

 

2.3. Сейсмічні засоби виявлення 

 

В даний час при організації охорони території, разом з іншими типами 

засобів виявлення, достатньо широко застосуються сейсмічні засоби виявлення 

(СЗВ), в яких реєструються і потім обробляються сигнали, що виникають в 

ґрунті (або іншій підстилаючій поверхні) при перетині людиною зони, що 

охороняється. До основних переваг СЗВ відносяться відсутність власного 

випромінювання, можливість повного усунення демаскуючих ознак на ділянці, 

що охороняється, за рахунок установки лінійної частини (чутливих елементів і 
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сполучних кабелів) в грунт. Сейсмічні засоби виявлення, будучи пасивними 

засобами охорони, не виявляються електронними засобами розвідки. Візуально 

приховані СЗВ різко знижує вірогідність їх подолання навіть при обізнаності 

порушника про принципи роботи і ТТХ засобу. Сейсмічні засоби зручні для 

блокування ділянок на нерівній місцевості і широко застосовуються в цілях 

охорони протяжних рубежів держкордону і периметрів об'єктів [7]. 

Як чутливі елементи, що перетворюють сейсмічні коливання ґрунту в 

електричні сигнали, найчастіше використовуються сейсмоприймачі (СП). 

Невеликі масогабарітні показники СП у поєднанні з простими методами 

обробки сигналів дозволили створити портативні автономні засоби блокування 

малих ділянок місцевості радіусом до 5 м. Такі засоби застосовуються для 

блокування підходів до місць тимчасового базування спецгруп, для виявлення 

груп людей і техніки на шляхах їх вірогідного пересування [7]. 

До недоліків СЗВ в цілому, а особливості тих, які не використовують 

складних алгоритмів обробки, відносяться низька перешкодостійкість при 

заданій вірогідності виявлення (Рвиявл > 0,9. . .0.95) в умовах дії різноманітних 

сейсмічних перешкод (наприклад, від літаків, автотранспорту, промислових 

підприємств, дощу, вітру і тому подібне) [7]. 

 

Рис.2.8 Сейсмічний засіб виявлення 

 

 

 2.4. Ємнісні сповіщувачі 
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Сповіщувач охоронний ємнісний поверхневий для периметрів СО-03 

призначений для роботи в системах охорони периметрів об'єктів, складських 

приміщень, кімнат, сейфів і ін., в яких як чутливий елемент використовують: а) 

сигналізаційні загородження, відповідно до ОС-058.00.000 ИЭ, виконані у 

вигляді наступних конструкцій: -металева сітка або ґрати, закріплені на опорах 

(типу «С»); - система проводів, закріплених на опорах (типу «К»); - козиркові 

системи («КФ-1», «КИ», «КС-1», «КС-2»); - системи типу «Кольцо» і 

«Цилиндр»; - двостулкові залізничні й автомобільні ворота, хвіртки; б) до 8 

різних пристроїв, що мають вихідний сигнал типу «сухий контакт» (замкнено-

розімкнено): - датчики на ІЧ-променях, датчики присутності; - кінцеві 

перемикачі воріт, хвірток. Сповіщувач за допомогою комплекту перехідників та 

кронштейнів може бути підключений замість приладів Радиан-М, Радиан-А, 

СО-02. У порівнянні із зазначеними приладами, сповіщувач має розширені 

діапазони вибору чутливості і порогів спрацювання, розвинену багаторівневу 

систему автопідстроювання на постійні збуджуючі фактори та інтелектуальну 

режимі ретрансляції й повного дуплексу (4-х проводний режим). Сповіщувач 

також має релейний вихід, який використовують в системах охоронної 

сигнализації при заміні приладів типу РАДИАН. Сповіщувач виконаний на 

основі сучасної інтегральної однокристальної мікро-ЕОМ, котра за рахунок 

автоматичного вибору режимів забезпечує надійну роботу при несприятливих 

погодних умовах (туман, дощ, снігопад, грозові розряди), у безпосередній 

близькості від залізниць та автомобільних магістралей, перехресних ЛЕП, при 

прольоті й посадці на огорожу птахів [9]. Сповіщувач автоматично 

настроюється на постійні вхідні параметри об'єкта та автоматично здійснює 

тестування основних функціональних вузлів з передачею діагностичної 

інформації обробку сигналів, що дозволяє понизити ступінь помилкових 

спрацьовувань і локалізувати ділянки системи захисту (далі – СЗ) - ліве плече 

СЗ - праве плече СЗ , що полегшує обслуговування контрольованого рубежу. 

Більше розвинена система індикації (2 семисегментних світлодіодних 
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індикатори), у порівнянні із сигналізатором СО-02, дозволяє оперативно 

контролювати ситуацію у випадку автономного застосування сповіщувача. 

Сповіщувач підключається до системи охоронної сигнализації, в складі якої є 

персональна ЕОМ, через фізичний інтерфейс типу RS-485 у через канал зв'язку. 

Програмно-апаратні засоби сповіщувача дозволяють прироботі (як автономно, 

так і в складі системи охоронної сигналізації) дистанційно контролювати його 

роботоздатність, керувати основними режимами: чутливістю, величинами 

напруги на СЗ і порогів спрацювання, робочою частотою (5,4 кГц чи 10,8 кГц) і 

т.д. [9]. 

 

 

                 Рис.2.8 Ємнісний сповіщувач 

 



29 

 

  

 2.5. Дослідження складових елементів технічної системи 

відеоспостереження 

 

Система відеоспостереження - це програмно-апаратний комплекс 

(відеокамери, об'єктиви, монітори, реєстратори та ін. обладнання), призначений 

для організації відеоконтролю як на локальних, так і на територіально-

розподілених об'єктах. До функцій відеоспостереження відноситься не тільки 

захист від злочинців, а й спостереження за працівниками, відвідувачами в офісі, 

на складі або в магазині [8]. 

На даний час найбільше застосування отримали відеокамери на основі 

ПЗЗ-матриць. У більшості випадків використовуються короткофокусні 

об'єктиви типу фікс-фокус, які не потребують фокусування, і автоматичне 

керування експозицією [8]. 

За конструктивними особливостями камери можна розділити на 

наступні типи: 

- модульна відеокамера - безкорпусний пристрій у вигляді одношарової 

друкованої плати, найбільш поширений розмір 32 × 32 мм, призначена для 

установки в термокожухи, півсфери і т. п.; 

- мінівідеокамера - відеокамери в квадратних або циліндричних корпусах, 

зазвичай застосовуються як готовий виріб для установки всередині приміщень; 

- корпусні відеокамера - найбільш поширений форм-фактор пристроїв, 

званий також камера стандартного дизайну або Box camera; 

- купольна відеокамера, також відома як Dome camera - корпус являє 

собою півсферу або кулю, прикріплений до основи; 

- керовані (поворотні або швидкісні відеокамери) - комбінований 

пристрій, що складається з камери, трансфокатора і поворотного пристрою; 

- гіростабілізовані відеокамери - відеокамери, які використовуються на 

рухомих об'єктах з метою отримання стабілізованого зображення [8]. 
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Рис.2.9 Купольна відеокамера 

 

 Цифрові реєстратори - сучасні пристрої запису на жорсткий диск (HDD).  

Одним з параметрів, за якими оцінюють роботу цифрових відеореєстраторів, є 

стабільність їх роботи, яка багато в чому визначається типом операційної 

системи. Автономні відеореєстратори, що використовують операційну систему 

Linux, в даний час є найбільш стабільними в роботі [8]. 

 Оцифроване зображення може мати різну кількість елементів 

зображення - найчастіше 720*576 пікселів в режимі кадру. Можливі й менші 

значення (при цьому, природно, збільшується швидкість передачі 

відеоінформації по мережі, зменшується займаний простір жорсткого диска, яке 

необхідне для відеозапису), проте ідентифікація об'єктів на такому зображенні 

може виявитися не реалізованою в силу низької роздільної здатності 

відеосистеми [8]. 

 Іншим параметром, що служить для оцінки відеореєстраторів, є 

швидкість відеозапису (fps - field per second, тобто кількість полів в секунду) - 

цей параметр також називають частотою запису, темпом запису. Нерідко тут 

виникають непорозуміння, оскільки не враховується, що більшість 

відеореєстраторів для запису використовує не повні кадри відеосигналу, а 

відеополя (якщо це не вказується додатково). Ігноруючи цей факт, багато 



31 

 

постачальників обладнання вказують значення швидкості відеозапису з 

розмірністю «кадрів / с», вкладаючи в значення «кадр» сенс слова 

«зображення». Треба відзначити, що деякі зарубіжні виробники цифрових 

відеореєстраторів більш суворо ставляться до позначення даного параметра, 

використовуючи для вказівки розмірності позначення pps (pictures per second - 

кількість зображень в секунду) [8]. 

 Для багатоканальних відеореєстраторів вказується або швидкість запису 

по кожному каналу, або сумарна швидкість в розрахунку на всі канали, 

наприклад, якщо в паспорті для 16-канального відеореєстратора вказана повна 

швидкість запису 400 полів / с, то це означає, що відеореєстратор здійснює 

відеозапис по кожному каналу в режимі реального часу 25 полів / с, а якщо 

повна швидкість 25 полів / с, то в перерахунку на кожен канал швидкість буде 

дорівнює 1,56 поля / с. у деяких відеореєстраторів швидкість відеозапису і 

швидкість відображення «живого» зображення різні, і при виборі обладнання 

це треба мати на увазі [8]. 

 Загалом вибір цифрового відеореєстратора неминуче пов'язаний з 

певним компромісом. Справа в тому, що технічні ресурси відеореєстратора (як і 

будь-якого приладу) обмежені, тому перед проектувальником системи 

охоронного телебачення нерідко стоїть дилема, що краще: мати «живий» 

відеозапис, але з меншою роздільною здатністю, або відеозапис, що 

складається з порівняно рідко оновлюваних зображень ( кілька разів на 

секунду), але з високою роздільною здатністю [8]. 

 Останній варіант передбачає, що в разі будь-якого інциденту кожне поле 

відеозапису можна буде детально проаналізувати, роздрукувати, збільшити і 

т.п. Звісно ж, що для «живого» відображення відеоінформації більш важливим є 

висока швидкість оновлення інформації (оператор менше втомлюється, менше 

ймовірність того, що він пропустить появу будь-якого об'єкта, - тут важлива 

швидкість виявлення) [8]. 

 При здійсненні відеозапису важливішою є висока роздільна здатність, 

оскільки вона є передумовою для надійної ідентифікації людини, розпізнавання 
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номера автомобіля та ін. В будь-якому випадку це питання має вирішуватися 

виходячи з реальних секторів огляду відеокамер, встановлених на об'єкті [8]. 

 Висока швидкість відеозапису тягне за собою збільшення архіву, тому 

дуже важливим є пошук потрібного фрагмента. Пошук необхідного місця може 

здійснюватися різними способами: 

- за часом і датою; 

- за номером відеокамери; 

- за попереднім записом сигналів тривоги або події; 

- за місцем на диску (що є найбільш оперативним) [8]. 

 У цифрових відеореєстраторів використовуються різні види компресії 

(Wavelet, MPEG-2, MPEG-4, H.263), кожен з яких має свої переваги і недоліки 

щодо ступеня стиснення, якості зображення (наявності артефактів), вимог до 

каналу передачі даних і обсягом жорсткого диска. В даний час немає 

однозначної відповіді на питання, який з видів компресії кращий для 

використання в системах охоронного телебачення. З споживчої точки зору вид 

компресії не грає вирішального значення - важливий результат, досягнутий в 

конкретному відеореєстраторі при використанні того чи іншого виду компресії 

[8].  

 Обсяг стисненого зображення (в залежності від виду та рівня компресії) 

може становити від одиниць до десятків кілобайт, а час безперервної 

відеозапису цифрових відеореєстраторів при швидкості запису 25 полів / с 

може становити кілька годин. 

 Для скорочення дискового простору широко застосовується вибірковий 

запис по тривозі (реакція на замикання контактів охоронних датчиків), або по 

руху (спрацьовування детектора руху або активності). 

 Вбудовані детектори руху, як правило, мають 256 зон з програмованої 

чутливістю, хоча в деяких приладах детектор руху має понад 1000 таких зон. 

Крім того, існують вбудовані детектори руху з програмованими розмірами і 

швидкістю контрольованих об'єктів, а також з дозволеним / забороненим 

напрямком руху [8]. 
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Рис.2.10 Відеореєстратор 16-канальний 

 

 Відстань місця розташування відеокамер від поста спостереження 

вимагає рішення задачі передачі відеосигналів на значні відстані. Кожне з 

наявних у розпорядженні розробника рішень має свої переваги і недоліки [8]. 

 Стандартним рішенням передачі відеосигналу є використання 

коаксіального кабелю з хвильовим опором 75 Ом. Залежно від якості кабелю, 

як правило, прийнятну якість зображення може бути досягнуто, якщо 

відеокамера віддалена від поста спостереження на відстань не більше 200 ... 400 

м При великих відстанях для компенсації втрат в кабелі рекомендується 

використовувати магістральні відеопідсилювачі. Будучи допоміжними 

приладами, вони можуть бути розміщені на відстані від оператора, причому, 

для підвищення відношення сигнал / шум магістральні відеопідсилювачі 

бажано розташовувати якомога ближче до відеокамери [8]. 

 Переваги використання волоконно-оптичних кабелів загальновідомі: 

- несприйнятливість до електромагнітних завад; 

- низькі втрати при передачі відеосигналу (до 50 км); 
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- вони забезпечують гальванічну розв'язку обладнання (не виникають так 

звані «земельні петлі»); 

- можливість передачі по одному кабелю одночасно відеосигнали, 

аудіосигнали та дані. 

 До недоліків волоконно-оптичних кабелів до недавнього часу ставилися: 

- порівняно висока вартість; 

- невисока технологічність [8]. 

 Однак за останній час технологія роботи з волоконно-оптичними 

кабелями значно спростилася, а ціни поступово знижуються. При використанні 

волоконно-оптичних кабелів узгоджувальні пристрої встановлюються на 

передавальній і приймальній стороні, і вартість такого обладнання в даний час 

значна [8]. 

 Слабким місцем систем з волоконно-оптичними кабелями є їх низька 

живучість. Це виражається в тому, що при випадковому або навмисному 

пошкодженні такого кабелю відновлення його силами експлуатуючої 

організації, як правило, неможливо [3]. 

 Використання кабелів витої пари займають проміжне положення між 

коаксіальними і волоконно-оптичними кабелями, а їх вартість набагато нижча 

за вартість коаксіальних кабелів. Застосування кабелів витої пари вельми 

виправдано для територіально-розподілених систем охоронного телебачення, 

особливо в умовах несприятливої електромагнітної обстановки. [8]. 

 При побудові системи відеоспостереження потрібне якісне зображення 

як вдень так і вночі. Для отримання чіткої картинки, навіть в умовах 

недостатньої освітленості, камери оснащені ІЧ-освітленням, але її може бути не 

достатньо. Для цього й існують ІЧ-прожектори. ІЧ-прожектор дозволить 

поліпшити якість відеозйомки при недостатньому освітленні, збільшити 

дальність видимості відеокамери, а також зробити відеоспостереження більш 

непомітним [11]. 

 ІЧ-освітлення характеризуються: 

- кутом освітлюємого сектору; 
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- радіусом дії; 

- довжиною хвилі випромінюваного світла; 

- струмом (потужністю) споживання. 

 Конструктивно ІЧ-освітлювачі можуть бути виконані двояко: на основі 

галогенних ламп або світлодіодів. 

 ІЧ-освітлювачі на основі галогенних ламп (IR-Lamps) з встановленими 

перед ними ІЧ-фільтрами характеризуються такими особливостями: 

- великим радіусом дії, який може досягати більше 100 м; 

- значною споживаної потужністю (в залежності від моделі від 20 до 300 

Вт); 

- довжиною хвилі 730 ... 850 нм, що відповідає області видимого 

людиною світу, тому подібний ІЧ-освітлювач досить легко може бути 

виявлений; 

- порівняно невеликим терміном служби галогенних ламп (порядку 

декількох місяців). 

 Твердотільні освітлювачі (IR-LEDs) з використанням світлодіодів ІЧ-

діапазону мають наступні відмінності: 

- радіус дії, як правило, не перевищує кількох десятків метрів; 

- вони мають суттєво меншу споживану потужність; 

- у них набагато вище термін служби; 

- у них менші габарити і маса; 

- вони більш безпечні при експлуатації. 

Таким чином, система відеоспостереження забезпечує: 

- візуальний контроль ситуації на об'єкті, що охороняється - надання 

інформації на пост спостереження в режимі реального часу; 

- запис відеоінформації на цифровий відеореєстратор, що дозволяє 

документувати події, які відбуваються на об'єкті; 

- виконання функцій охоронної сигналізації через детектори руху 

відеокамер або зовнішніх охоронних датчиків і інформованість оператора 

системи про виникнення тривоги в контрольованій зоні [11]. 
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  2.6. Пасивні інфрачервоні засоби виявлення 

 

Пасивні інфрачервоні сповіщувачі руху чи сповіщувачі, відомі також за 

назвою оптико-електронні, є пристроями, які найчастіше використовуються 

для  виявлення руху в контрольованій зоні. Це обумовлено досить високою 

ефективністю виявлення руху та низькою вартістю цих пристроїв. 

Ефективність виявлення проникнення в зону, що охороняється, визначається 

насамперед тим, що пасивні інфрачервоні сповіщувачі дозволяють 

контролювати весь об’єм приміщення. Тим самим вирішується задача 

реєстрації вторгнення не тільки через найбільш уразливі місця, але практично 

при будь-якому шляху проникнення: через вікна, двері, проломи підлоги, стелі, 

стіни. Очевидно, що це значно ефективніше, ніж блокування тільки периметра 

об'єкта (вікон, дверей і тому подібних конструктивних елементів об'єкта). Це 

не виключає блокування першого рубежу охорони, що дозволяє в більшості 

випадків отримати ранній сигнал тривоги і мати більше часу на відповідну 

реакцію [8]. 

Контроль об’єму всього приміщення – це не єдина задача, яку 

розв'язують ПІЧ-сповіщувачі. Використовуючи змінні лінзи (оптичні системи), 

можна ефективно контролювати вузьку смугу (наприклад, коридор) чи 

створити горизонтальну фіранку (наприклад, для контролю приміщень, у яких 

знаходяться домашні тварини) чи формувати вертикальну зону виявлення 

уздовж стін з  вікнами чи дверима [8]. 

Сучасні ПІЧ-сповіщувачі використовують цифрову обробку сигналів, 

здійснюють постійний самоконтроль, розрізняють сигнали від домашніх 

тварин і реальних порушників, мають підвищену стійкість до впливу різних 

дестабілізуючих факторів (радіозавад, сонячного світла і т.п.). З огляду на те, 

що при таких можливостях ці пристрої мають цілком прийнятні ціни, вони 
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можуть використовуватися для охорони найрізноманітніших по тактиці 

охорони і необхідному рівню безпеки об'єктів [8]. 

 

Рис.2.11 Пасивні інфрачервоні засоби виявлення 

 

 

2.7. Ультразвукові сенсори 

 

  Сенсори ультразвукової системи охоронної сигналізації призначені для 

охорони закритих приміщень і видають сигнал тривоги як у разі появи 

порушника, так і у разі виникненні пожежі. Принцип їхньої дії заснований на 

реєстрації зміни ультразвукового поля, викликаного появою в приміщенні 

людини або виникненні пожежі. Вони характеризуються високою чутливістю, 

але і високим рівнем хибних спрацювань, наприклад, якщо порушник дуже 

повільно переміщується, то він може обійти систему сигналізації. Окрім цього, 

деякі матеріали поглинають звук і, якщо об'єкт, що охороняється, містить 

багато предметів, виготовлених з такого матеріалу, або великогабаритні 

предмети, то вони обмежують дію такого сенсора, створюючи ділянки 

екранування ("мертві зони"), в яких сенсор не реагує на рух порушника, а це, 
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своєю чергою, створить труднощі у використанні системи [8]. 

  Налаштування таких сенсорів залежить від зміни навколишнього 

середовища, наприклад, повітряні потоки, що створюються кондиціонерами і 

опалювальними приладами, також можуть призвести до помилкового 

спрацьовування системи сигналізації. Тому ці сенсори здебільшого 

використовують для охорони об’єктів, малих за об’ємом, наприклад, вітрин, 

музейних цінностей, салону автомобіля тощо [8]. 

 

 

 

 

Рис.2.11 Ультразвукові засоби виявлення 

 

 

№ Характеристика Тип сповіщувача 
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Технічні характеристики пасивних інфрачервоних 

      та ультразвукових охоронних сповіщувачів 

 Таблиця 1 

 

 

2.8. Магнітоконтактний сповіщувач 

 

Магнітоконтактний сповіщувач містить у собі два основних елементи. 

Перший елемент – це геркон, що складається з герметичної колби, у якій 

знаходяться пластини  з контактами, які мають малий опір. До пластин 

під’єднані провідники, що забезпечують підключення МКС. Для виготовлення 

пластин використовуються метали або сплави (наприклад, сталь), які 

забезпечують ефективне керування пластинами магнітним полем. Один з 

варіантів побудови геркона – використання протилежно намагнічених пластин. 

з/п Пасивні інфрачервоні Ультразвукові 

 Тип сповіщувача KX15ED LC-

100PI 

GRAPH-

ITE 

ЭХО-5 УЗС на PsOc-

мікроконтролері 

1 Діапазон робочих 

відстаней м 

до 15 до 15 до 10 до 10 0,1…4÷10 

2 Діапазон робочих 

частот, кГЦ 

-  -  -  30…50 30…50 

3 Споживаний 

струм, мА 

11,2...13,2 8..10 11 30 25..55 

4 Напруга 

живлення, В 

9..16 8,2..16 12 10,6..15 6..20 

5 Час реакції 

сенсора, с 

2 2±0,5 2 0,5 0,25 

6 Температурна 

компенсація 

так так так так так 

7 Діапазон робочих 

температур, 
0
С 

-30.. +70 -30.. 

+70 

-10.. +55 0.. +50 -25.. +75 



40 

 

Під впливом магнітного поля від розташованого поруч магніту відбувається 

замикання чи розмикання контактів. У більшості випадків під впливом 

магнітного поля контакти нормально замкнуті. При знятті магнітного поля під 

дією пружних сил відбувається розмикання контактів [8]. 

 Контакти звичайно покриваються спеціальним сплавом, наприклад, 

родієвим, що забезпечує малий опір і тривалий термін служби [8]. 

На цей час фірми-виробники випускають різноманітні типи МКС, які 

розрізняються за: способом встановлення, місцем використання, 

конструктивним виконанням, основними параметрам і іншими ознаками [8]. 

Стійкість до вібрацій і ударних навантажень – це досить важливий 

параметр, що впливає на імовірність помилкового спрацьовування. Він 

пояснюється тим, що при деяких впливах можливі короткочасні розмикання 

контактів [8]. 

Типові параметри, що характеризують стійкість МКС: при вібрації в 

діапазоні 10...2000 Гц і прискоренні до 30 g тривалість замикання чи 

розмикання контактів не перевищує 20 мс; те ж саме буде і при ударних 

навантаженнях 100 g тривалістю 11 мс [8]. 

 

Рис.2.12 Магнітоконтактний сповіщувач 

 

 

   

2.9. Фотоелектричні сенсори 
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  Фотоелектричні сенсори використовуються для захисту внутрішнього та 

зовнішнього периметра, шляхом безконтактного блокування прольотів, дверей, 

ліфтів, отворів, коридорів тощо. Конструктивно такі сенсори складаються з 

передавача та приймача, які розміщують вздовж лінії охорони. Передавач 

випромінює інфрачервоний сигнал з довжиною хвилі близько 1 мкм, який 

надходить до приймача сигналу. Під час спроби перетнути систему променів 

сенсор спрацьовує. Такі сенсори характеризуються високим рівнем надійності 

та стійкості роботи до впливу зовнішніх чинників. Однією з характерних ознак 

таких сенсорів є можливість їхньої автономної роботи, за рахунок, наприклад, 

їхнього оснащення сонячними елементами підзарядки. 

 

Рис.2.13 Фотоелектричні сенсори 

 

 

 2.10. Вібросенсори 

 

Вібросенсори призначені для виявлення навмисного пошкодження 

різних будівельних конструкцій: бетонних стін і перекриттів, цегляних стін, 

дерев'яних (рами і двері) і стельових покриттів, а також сейфів і металевих 

шаф. Сенсори цього типу є контактними вимикачами різних видів, які 
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сполучені або послідовно, або паралельно. Такі сенсори кріпляться на стовпах 

або сітках огорож і спрацьовують від гойдань, струсів або вібрацій. Принцип 

їхньої дії заснований на п'єзоефекті або ефекті електромагнітної індукції, коли 

постійний магніт переміщається уздовж обмотки котушки і тим самим 

наводить в ній змінний струм. Електричний сигнал, пропорційний до рівня 

вібрації, підсилюють і опрацьовують схемою сповіщувача за певним 

алгоритмом, щоб відокремити руйнівну дію від сигналу завади. Як правило, у 

таких сенсорах використовують мікропроцесори для опрацювання сигналів від 

контактних вимикачів та формування сигналу тривоги. Відрізняються такі 

сенсори низькою вартістю і високим рівнем помилкових спрацьовувань. У 

вітчизняній і зарубіжній літературі залежно від технічної реалізації такі сенсори 

називають електромагнітними, магніторезонансними [8]. 

 

 

 Рис.2.14 Вібросенсори 

 

 

 2.11. Барометричні сенсори 

 

  Барометричні сенсори призначені для охорони закритих об'ємів 

приміщень. Сенсор формує сигнал тривоги при стрибкоподібному падінні 

атмосферного тиску в приміщенні, що охороняється. Він стійкий до дії шумів, 

вібрації, переміщення людей і тварин, не чинить шкідливого впливу на живий 
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організм. Спрацьовує у момент відкриття дверей, вікон, кватирок або при 

руйнуванні стін, стелі, дверей і вікон. Доволі економічний (в деяких сенсорах 

струм споживання не перевищує 1 мА) [8]. 

 

Рис.2.15 Барометричний сенсор 

 

 

2.12. Радіопроменевій сповіщувач 

 

Пристрій і спосіб забезпечують сигнальне блокування об'єктів, що 

охороняються, при вторгненні сторонніх осіб на протяжних ділянках периметра 

до 500 м відкритій місцевості і в умовах міської забудови, протяжністю до 100 

м. Пристрій реєструє створюються тілом людини обурення мікрохвильового 

електромагнітного поля, що посилається спрямованими антенами від 

передавача до приймача. На протяжних ділянках відкритій місцевості, 

довжиною понад 100 м, в антенах встановлюється знімне дзеркало з 

вертикальним розміром апертури до 0,75-1,5 м, що дозволяє сформувати 

практично плоску зону виявлення забірного типу і багаторазово послабити 

вплив підстилаючої поверхні, дрібних птахів і тварин. Спосіб установки 

дзеркала на місцевості і взаємного розміщення опромінювача дзеркала дозволяє 

використовувати в конструкції укорочену лінійну фазувальну ґрату 
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випромінювача завдовжки не більше 0,2-0,3 м, конструктивно об'єднану з 

корпусами передавача і приймача в портативні антенні відповідно приймальний 

і передавальний модулі. На ділянках міської забудови (огорожі, будівлі, вхідні 

портали, об'єм приміщень) великогабаритні дзеркала видаляються, а антена має 

підвищену надійність електричних контактів і простоту установки. У блок-

схему пристрою введені генератор пачок імпульсів, видеопідсилювач і 

видеодетектор, що дозволяє знизити споживану і випромінювану енергію. 

Укорочена лінійна решітка дозволяє використовувати пристрій в діапазоні 

частот до 50-70 ГГц. 2 с. і 2 з.п.ф-ли, 7 іл. Винахід відноситься до галузі 

охоронної сигналізації і хвилеводної техніки НВЧ, зокрема, до пристроїв і 

способів для формування радіопроменевій зони між рознесеними в просторі 

передавачем і приймачем НВЧ поля виявлення людини, яка вторгнулась в цю 

зону [8]. 

 Радіопроменеві сповіщувачі (системи, сенсори, датчики) широко відомі 

в техніці охорони. Зону виявлення формують з допомогою антен, встановлених 

на протилежних сторонах охороняється кордону і спрямовуються зустрічно 

максимумами діаграм спрямованості. Спосіб формування антени на рубежі 

визначає просторові розміри зони. Якщо розміри випромінюючої апертури 

антени менше 0,2-0,3 м, то при використанні пристрою на протяжних рубежах 

охорони антени встановлюють на висоті 1,0-1,5 м над грунтом. Від місця 

установки антени до місця торкання радіопроменем ґрунту існує "мертва зона" 

по виявленню. Відомий недолік усувають шляхом збільшення до 1,0-1,5 м 

вертикального розміру апертури антени і установкою нижнього краю апертури 

над рівнем грунту. При цьому багаторазово зростає відношення корисний 

сигнал/завада, зникають "мертві зони" [8]. 



45 

 

 

Рис. 2.16 Радіопроменеві сповіщувачі 

 

 

2.13. Сповіщувачі розбиття скла 

 

Акустичні сповіщувачі розбиття скла є найбільш розповсюдженими на 

цей час. Це викликано рядом їхніх переваг, таких як відсутність якихось 

елементів на контрольованих поверхнях скла, можливість контролювати кілька 

вікон одним сповіщувачем та ін. Тому зупинимося докладніше на особливостях 

акустичних коливань, що виникають при розбитті скла [9]. 

Як відомо, при руйнуванні скла виникають акустичні коливання різних 

частот. У перший момент при ударі по склу воно деформується. Ця деформація, 

тобто вигин скла, викликає появу акустичних коливань низьких частот (рис. 

1а). Коли величина деформації досягає граничного значення, відбувається 

механічне руйнування скла. Останнє супроводжується акустичними 

коливаннями високих частот. Причому для виявлення факту розбиття скла 

потрібно враховувати і те, що ці звукові коливання з’являються у визначеному 

часовому інтервалі [9]. 

Після удару виникають коливання, спектр яких поширюється до частот 

близько 25 кГц. При цьому низькочастотні складові зосереджені головним 

чином в області частот десятків і сотень герц і пов'язані з деформацією скла в 
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момент удару. Ці складові мають максимальну амплітуду в перші 200-300 мс і 

потім поступово загасають у часі [9]. 

Практично відразу після удару виникає широкополосне коливання, що 

обумовлене механічним руйнуванням скла. Ці високочастотні складові досить 

швидко загасають у часі [9]. 

Через декілька сот мілісекунд знову виникають високочастотні 

коливання зі спектральними складовими в області 3-20 кГц. Ці складові 

викликані акустичними коливаннями, що виникають при падінні осколків скла 

на підлогу і їхньому подальшому руйнуванні [9]. 

 

Рис.2.17 Сповіщувач розбиття скла 

 

2.14. Комбінований інфрачервоний сповіщувач руху та розбиття скла 

 

Датчик руху та розбиття скла призначений для відстеження руху 

людини в приміщенні, що охороняється і детектування ударів по склу та 

розбиття скла. Принцип дії сенсора руху заснований на визначенні 

інфрачервоного (ІЧ) випромінювання. Кожна жива істота - джерело ІЧ 

випромінювання. Як тільки сповіщувач починає ІЧ-випромінювання в межах 

охоронної зони, він відсилає сигнал тривоги на центральний блок охоронної 

сигналізації. У датчику реалізований імунітет від тварин вагою до 25 кг і 
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висотою до 1 м, спрацювання генерується тільки при русі людини. Якщо в 

приміщенні впаде який-небудь предмет, пробіжить кішка сповіщувач не 

спрацює [9]. 

Вбудований електретний мікрофон дозволяє виявити удари по склу та 

розбиття скла. При цьому використовується захист від помилкових 

спрацьовувань. Вхідний звук аналізується поетапно. Для включення тривоги 

спочатку повинні бути зроблені низькочастотні звуки (удар по склу), а потім - 

високочастотні (звук скла, що розбивається), тільки після цього відправиться 

сигнал тривоги [9]. 

Комбінований сповіщувач руху та розбиття скла використовується для 

охорони практично всіх об'єктів: заміських будинків, дач, офісів, торгових 

залів, квартир. Сповіщувач руху - один з найпоширеніших елементів охоронних 

сигналізацій [8]. 

 

Рис.2.18 Комбінований інфрачервоний сповіщувач руху та розбиття скла 

  

 

2.15. Призначення, принцип дії та галузь застосування ППКОП 
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 Прилади приймально-контрольні й контрольні панелі відносяться до 

технічних засобів контролю і реєстрації інформації. Вони призначені для 

безперервного збору інформації від сповіщувачів, включених в шлейф 

сигналізації, аналізу тривожної ситуації на об'єкті, формування та передачі 

сповіщень про стан об'єкта на пульт централізованого спостереження, а також 

управління місцевими світловими і звуковими сповіщувачами і індикаторами. 

Крім того, прилади забезпечують здачу і зняття об'єкта з охорони за прийнятою 

тактикою, а в ряді випадків - електроживлення сповіщувачів. Прилади є 

основними елементами, що формують на об'єкті інформаційно-аналітичну 

систему охоронної або охоронно-пожежної сигналізації. Така система може 

бути автономною або централізованою. При автономної охорони прилади 

встановлюються в приміщенні (пункті) охорони, який розміщується на об'єкті 

або в безпосередній близькості від нього. При централізованій охороні 

об'єктовий комплекс технічних засобів, що формується одним або декількома 

приладами, утворює об'єктову підсистему охоронно-пожежної сигналізації, яка 

за допомогою системи передачі сповіщень передає в заданому вигляді 

інформацію про стан об'єкта на пульт централізованого спостереження, що 

розміщується в центрі прийому сповіщень про тривогу (пункті централізованої 

охорони). Інформація, яка формується приладом, як при автономної, так і 

централізованої охорони передається співробітникам спеціальних служб 

забезпечення охорони об'єкта, на яких покладено функції реагування на 

тривожні повідомлення, що надходять з об'єкта [9]. 

 З метою підвищення достовірності одержуваної інформації при 

організації контролю стану об'єкта за допомогою технічних засобів 

застосовують багаторубежеві комплекси охоронної сигналізації. Кожен з 

рубежів сигналізації являє собою сукупність послідовно об'єднаних 

електричним колом (шлейфом сигналізації) спільно діючих технічних засобів 

охоронної сигналізації, що дозволяє видати повідомлення про проникнення 

(спробі проникнення) в зону, що охороняється (зони) незалежно від інших 
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технічних засобів, який не входять в даний ланцюг. При цьому в кожен рубіж 

сигналізації включають сповіщувачі, засновані на різних принципах дії [9]. 

 Крім здачі під охорону і зняття об'єкта (приміщення) з охорони за 

прийнятою тактикою, зазвичай забезпечують електроживлення сповіщувачів. 

 Прилади приймально-контрольні класифікуються за: 

– інформаційної ємності (кількість контрольованих шлейфом сигналізації) 

на прилади малої (до 5 ШС), середньої (від 6 до 50 ШС) і великий (понад 50 

ШС) інформаційної ємності; 

– інформативності - можуть бути малої (до 2 видів повідомлень), 

середньої (3 ... 5 видів) і великий (понад 5 видів) інформативності [9]. 

 За кількістю напрямків передачі інформації вони поділяються на 

системи з одно- і двобічної передачею інформації (з наявністю зворотного 

каналу) [9]. 

 За способом відображення надходить на пульт централізованого 

спостереження інформації системи передачі сповіщень підрозділяються на 

системи з індивідуальним або груповим відображенням інформації у вигляді 

світлових і звукових сигналів, з відображенням інформації на дисплеї з 

застосуванням пристроїв обробки та накопичення бази даних [9]. 

 Шлейф сигналізації - це електричний ланцюг, що з'єднує вихідні 

ланцюги сповіщувачів, що включає в себе допоміжні елементи (діоди, 

резистори і т.п.), з'єднувальні дроти і коробки та призначена для видачі 

сповіщень про проникнення, спробу проникнення, пожежі, несправності, а в 

деяких випадках і для подачі електроживлення на сповіщувачі. Таким чином, 

шлейф сигналізації призначений для контролю стану деякої зони, що 

охороняється [9]. 

 Зона охорони - це частина об'єкту, що охороняється, контрольована 

одним або декількома шлейфами сигналізації.  

 Сучасні багатофункціональні КП мають широкі можливості по 

організації систем охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації. 

Знання цих можливостей дозволить зробити правильний вибір КП, 
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характеристики і параметри якої найбільш повно задовольняють вирішення 

поставлених завдань з охорони конкретного об'єкта [9]. 

Робота КП може здійснюватися в різних режимах, а саме: охорона, 

спостереження (зняття з охорони), програмування. 

Режим "охорона". 

У цьому режимі КП контролює свої параметри і стан шлейфів. 

Порушення шлейфів призводить до формування сигналів тривоги. При цьому 

можливі наступні різновиди режиму: 

-   повна охорона - КП контролює стан всіх шлейфів і самого себе. 

-   часткова охорона з контролем частини шлейфів і самій КП. 

Процедура взяття об'єкта під охорону і зняття з охорони відноситься до 

тактичних параметрах і може розділятися на такі різновиди: 

- автоматична постановка під охорону. 

- постановка на охорону з затримкою на вихід. 

- постановка на охорону без затримки на вихід. 

Режим "спостереження (знято з охорони)" 

У режимі «спостереження» КП знятий з охорони, але продовжує 

контролювати всі шлейфи і самого себе [9]. 

Шлейф сигналізації є однією з необхідних складових частин технічної 

системи охорони. Практика показує, що однією з основних причин нестійкої 

роботи приладів ТСО на об'єкті є порушення шлейфу сигналізації, які 

представляють собою відмову у вигляді обриву або короткого замикання в 

шлейфі. Не повинна виключатися також можливість умисного втручання в 

електричний ланцюг шлейфу з метою порушення його правильного 

функціонування (саботаж) [9]. 

Існують три методи контролю шлейфу сигналізації: 

- з живленням шлейфу сигналізації постійним струмом і використанням у 

якості виносного елементу резистора; 
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- з живленням шлейфу сигналізації знакозмінною імпульсною напругою і 

використанням якості навантаження послідовно з'єднаних резистора та 

напівпровідникового діода; 

- з живленням шлейфу сигналізації імпульсною напругою і 

використанням у якості виносного елементу конденсатора [9]. 

 Прилади й пульти приймально-контрольні пожежні призначені для 

живлення пожежних сповіщувачів по шлейфах пожежної сигналізації, прийому 

тривожних сповіщень від пожежних сповіщувачів, контролю пожежних 

шлейфів на обрив і коротке замикання, формування повідомлень «Пожежа» і 

«Несправність», формування сигналів включення систем пожежогасіння та 

димовидалення , а також для передачі цих повідомлень на пульт 

централізованого спостереження або інші ППК [9]. 

 Основними характеристиками пожежних ППК, також як і охоронних, є 

інформаційна ємність і інформативність. 

 Сигнально-пускові пристрої - це, по суті, ті ж прилади приймально-

контрольні, які доповнені можливістю формування сповіщення «Увага» при 

спрацьовуванні одного пожежного сповіщувача, сповіщення «Пожежа» при 

спрацьовуванні не менше двох пожежних сповіщувачів, регульованою 

затримкою сигналу пуску систем пожежогасіння, можливістю управління 

системами оповіщення про пожежу. Відмінною особливістю ППК даного 

покоління приладів є променева структура побудови систем пожежної 

сигналізації та використання неадресних, порогових пожежних сповіщувачів, 

які самі приймають рішення про пожежу, як тільки контрольований ними 

параметр виходить за рамки допустимого значення [9]. 

 Виносний пристрій оптичної сигналізації (ВПОС) призначений для 

дублювання оптичного сигналу спрацьовування пожежних сповіщувачів, 

візуальний оперативний доступ до яких утруднений. ВПОС рекомендується 

використовувати для визначення сповіщувача, який подав повідомлення 

«Пожежа», і встановлювати в доступному для огляду місці, наприклад в 

коридорі над дверима приміщення, що охороняється [5]. 
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 Системи пожежної сигналізації діляться на три класи: неадресні 

системи, адресні і адресно-аналогові пожежні системи. 

 Головна їхня відмінність це метод, за яким система приймає рішення 

про тривожну ситуацію, тобто про пожежу. У неадресних і адресних системах 

це рішення приймається безпосередньо самими встановленими пожежними 

сповіщувачами і потім тривожний сигнал передається на приймально-

контрольоване обладнання і на підставі цього сигналу з сповіщувача 

включається система пожежогасіння [5]. 

 Спроби виявити загоряння на ранній стадії шляхом зниження порогів 

чутливості точкових димових сповіщувачів зазвичай призводять до помилкових 

спрацьовувань пожежної сигналізації і хибним пусків систем пожежогасіння. 

Постійний пошук компромісу між раннім виявленням і хибним пуском. 

 В адресно-аналогових системах принцип прийняття рішення про 

виникнення пожежі зовсім інший. На приймально-контрольне обладнання 

передається значення контрольованого сповіщувачем параметра (температура, 

задимленість в приміщенні). Головне обладнання постійно відстежує стан 

навколишнього середовища в усіх приміщеннях будівлі і відстежує динаміку 

зміни зазначених параметрів. На підставі цих даних приймає рішення не тільки 

про формування сигналу «Пожежа», а й сигналу «Попередження». Тобто 

адресно-аналогова система пожежної сигналізації побудована на ухваленні 

рішення про тривогу не окремими пожежними датчиками, а приймально-

контрольним обладнанням на основі динаміки зміни даних, що надходять з 

сповіщувачів. Адресно-аналогові системи, постійно контролюючи стан 

середовища в приміщенні, негайно виявляють зміну температури або 

задимленість і видають черговому попереджаючий сигнал [9]. 

 Раннє виявлення спалаху дозволяє своєчасно евакуювати людей ще на 

початковій стадії пожежі і провести запуск автоматичної установки 

пожежогасіння. Попутно вирішується так само ряд важливих завдань, 

наприклад, контроль працездатності сповіщувачів. Так, в адресно-аналогової 

системі в принципі не може бути несправного сповіщувача, що не виявленого 
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приймально-контрольним приладом, так як весь час сповіщувач повинен 

передавати певний сигнал. Якщо до цього додати потужну самодіагностику 

самих сповіщувачів, автоматичну компенсацію запиленості та виявлення 

запилених димових сповіщувачів, то стає очевидним, що ці чинники тільки 

підвищують ефективність адресно-аналогових систем [5]. 

РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ ШЛЯХОМ МЕТОДУ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ 

 

  

Проблема надійного захисту інформаційних і матеріальних цінностей в 

різних підприємствах, організаціях та установах в сучасних умовах є досить 

актуальною. Підвищення загального рівня криміногенної обстановки викликає 

необхідність переходу від вирішення проблеми забезпечення безпеки на 

локальному рівні, при якому одну загрозу відповідає один засіб захисту, до 

вирішення проблеми на більш високому рівні, яке зокрема, має на увазі 

застосування комплексної системи захисту, що включає в себе кошти 

охоронно-пожежної сигналізації, магнітоконтактних та інфрачервоних 

сповіщувачів, об'єднані загальною системою управління і призначені для 

спільної роботи [15]. 

  При проектуванні таких систем найбільш доцільним є застосування 

системного підходу, який передбачає декомпозицію системи на окремі 

функціональні підсистеми, кількість яких визначається реальним спектром 

загроз безпеці для даного об'єкту [15]. 

 При забезпеченні комплексної безпеки об'єкта важливу роль відіграють 

технічні засоби охоронно-пожежної сигналізації, магнітоконтактні та 

інфрачервоні сповіщувачі.  Правильний вибір і застосування даних засобів на 

об'єкті дозволяє забезпечити високу надійність захисту об'єкта від внутрішніх і 

зовнішніх видів загроз і небезпечних ситуацій. Крім того, відсутність 

належного підходу до процесу вибору і застосування ТЗО знижує рівень 
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безпеки і призводить до невиправдано високих витрат на забезпечення 

необхідного рівня захищеності [15]. 

  Грамотно спроектовані системи охоронно-пожежної сигналізації, 

магнітоконтактних та інфрачервоних сповіщувачів у приміщеннях дозволяють 

забезпечити раннє виявлення можливого вторгнення і тим самим запобігти 

несанкціонованому доступу на територію, в будівлі, на окремі поверхи і в 

приміщення об'єкта.  У той же час їх функціонування залишається непомітним 

для персоналу підприємства і не створює перешкод для санкціонованого 

доступу персоналу і відвідувачів підприємства в дозволені для них зони.  

Важливо мати на увазі той факт, що застосування технічних систем не усуває 

необхідність контролю з боку людини, але значно підвищує ефективність 

роботи служби безпеки, особливо при наявності численних зон ризику, що має 

місце на великих підприємствах, до яких відноситься об'єкт захисту [15]. 

Не дивлячись на те, що ринок пропонує широкий асортимент моносистем 

безпеки, які працюють окремо від інших складових технічної охорони, жодна з 

них не здатна повністю захистити інтереси ОІД, що охороняється. При оцінці 

якості функціонування та оптимізації складних систем, які характеризуються 

сукупністю первинних показників, може виникнути задача формування 

узагальнюючого показника. Оскільки показники не завжди мають однакову 

значимість, необхідно при цьому визначати їх вагові коефіцієнти [15]. 

 Ваговим коефіцієнтом називають величину, використовувану для 

характеристики важливості критерію. Кінцева мета - провести 

багатокритеріальне порівняння альтернативних варіантів. Для цього 

використовують підхід, званий О. І. Ларічеву в роботі "Наука і мистецтво 

прийняття рішень" методом зваженої суми, коли критерій корисності 

альтернативи визначається як сума добутків вагових коефіцієнтів критеріїв та 

оцінки цього критерію [17]. 

 Використаємо метод вагових коефіцієнтів для побудови ефективної 

системи захисту інформації з використанням інфрачервоних сповіщувачів, 

магнітоконтактних сповіщувачів та ППКОМ. 
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3.1. Побудова ефективної системи захисту інформації з використанням 

інфрачервоних сповіщувачів 

 

 Для порівняння візьмемо три види інфрачервоних сповіщувачів та 

зробимо аналіз у відповідності з їх ціною та основними технічними 

характеристиками (табл. 2). При оцінці якості функціонування та оптимізації 

інфрачервоних сповіщувачів, які характеризуються сукупністю первинних 

показників, виникає задача формування узагальнюючого показника, який 

дозволить розрахувати вагові коефіцієнти [15]. 

 

Первинні характеристики інфрачервоних сповіщувачів 

                                                                                                                 

Таб

лиц

я 2 

 

 

 

Тому пропонується звести первинні характеристики сповіщувачів до 

нормованих критеріїв (табл. 3). Під нормованими критеріями розуміється 

приведення локальних критеріїв оптимальністі до єдиного безрозмірного 

виду. В якості методів нормування застосуються найбільш 

Назва Критерії  

Дальність дії 

(м) 

Ціна 

(грн.) 

Напрацювання на відмову 

(год) Crow Swan 

Quad 

18 250 26000 

DSC LC – 

100PI 

15 288 26300 

Satel Topaz 12 255 25500 
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загальновживаний спосіб приведення критеріїв до безрозмірного вигляду - 

лінійна трансформація [15]. Якщо для деякого показника 𝑓1 переважно 

максимальне значення, то формула переходу від ненормованого значення 

показника 𝑥1до нормованого 𝑥1
𝑏 має вигляд: 

                                                  𝑥1
𝑏 =

𝑥1−𝑓1
𝑚𝑖𝑛

𝑓1
𝑚𝑎𝑥−𝑓1

𝑚𝑖𝑛                                                   (3.1) 

де 𝑓1
𝑚𝑖𝑛і 𝑓1

𝑚𝑎𝑥 – відповідно мінімальне (найгірше) й максимальне 

(найкраще) значення показника на значення показника на безлічі 

допустимих альтернатив. Якщо для деякого показника f1переважно 

мінімальне значення, то формула переходу запишеться у вигляді: 

                                                  𝑥1
𝑏 =

𝑓1
𝑚𝑎𝑥−𝑥1

𝑓1
𝑚𝑎𝑥−𝑓1

𝑚𝑖𝑛                                                   (3.2) 

Робимо перетворення первинних значень кожного критерію до нормованих 

та вносимо їх у таблицю. 

Нормовані критерії інфрачервоних сповіщувачів 

                                                                                                                   

Таблиця 3 

 

  

Трансформувавши ненормовані значення до нормованих, визначимо 

вагові коефіцієнтів на основі попарних порівнянь. 

 Найбільш поширеними є експертні методи встановлення вагових 

показників. Їх перевага – простота застосування, недолік – можлива 

Назва Критерії  

Дальність дії 

(м) 

Ціна 

(грн.) 

Напрацювання на відмову 

(год) Crow Swan 

Quad 

1 1,152 0,375 

DSC LC – 

100PI 

0,5 0 0 

Satel Topaz 0 0,87 1 
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недостовірність даних, певна суб’єктивність, трудомісткість збору та обробки 

результатів. Докладна числова інформація про досліджувані об’єкти не є 

обов’язковою, а порівняння можна здійснювати за якісними критеріями:  

“більше-менше”, “краще-гірше”, безуточнення, у скільки разів або на скільки 

більше чи краще. Метод попарних порівнянь було розроблено американським 

математиком Т. Сааті. Кожен показник, підгрупа або група показників 

співставляються з іншими (показниками, підгрупами  та групами відповідно) на 

основі шкали відносної значущості (табл. 4). Експерти, виконуючи порівняння 

показників, заповнюють таблицю попарних порівнянь (табл. 5). Оскільки 

значення показників невідомі заздалегідь, порівняння виконується на основі 

суб’єктивних суджень, які чисельно оцінюються за шкалою від 0 до 5 балів 

відповідно. Необхідно відмітити, що кожна клітинка таблиці містить не одне 

число (безпосередню оцінку експерта), а сукупність чисел, з урахуванням того, 

що порівняння показників проводиться опосередковано через порівняння їх з 

певним допоміжним фактором. Врахування цих додаткових порівнянь дозволяє 

підвищити надійність отриманих результатів, або зменшити кількість 

необхідних експертів [16]. 

 

Шкала відносної значущості показників 

                                                                                                                        Таблиця 4 

Бали Відповідність 

характеристик 

Пояснення 

0 Невідповідність Жодна за характеристик не відповідає вимогам 

1 Рівноцінність Досвід і думка експерта дають рівноцінну перевагу однієї 

характеристики над іншою 

2 Помірна перевага 

одного над іншим 

Досвід і думка експерта дають помірну перевагу однієї 

характеристики над іншою 

3 Істотна перевага Досвід і думка експерта дають істотну  перевагу однієї 

характеристики над іншою 

4 Значна перевага Перевага однієї характеристики над іншою значна 

5 Сильна перевага Однозначна перевага однієї характеристики над іншою 
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Тепер для кожного з критеріїв експертним методом вводимо вагові коефіцієнти. 

Результатом порівняння є певне числове значення: показник який має певну 

перевагу або недолік отримує відповідний бал. На виході результатів ми 

отримаємо оцінку експертів та робимо суму цих значень. У відповідності до 

значень вираховуємо відсотковий показник ваги. Для оцінки критеріїв 

залучимо трьох експертів. Безпосередньою перевагою даного методу є простота 

отримання кількісної характеристики. Разом із тим експертне оцифрування 

вносить значний елемент суб’єктивізму в значення вагових коефіцієнтів [16]. 

Розрахунок вагових коефіцієнтів (шкала 0 - 5 балів) 

                                                                                                                        Таблиця 5 

Критерії  Шкала оцінювання (бали) Сума Вага % 

Експерт 1 Експерт 2 Експерт  

3 

  

Дальність дії 

(м) 

4 1 3 8 0,38 

Ціна 

(грн) 

3 2 1 6 0,29 

Напрацювання 

на відмову 

(год) 

3 2 2 7 0,33 

Сума    21 1 

 

Далі розраховується показник ефективності (табл. 6) 𝑓𝑖 для кожної 

альтернативи складової системи охорони, як суму перемножень значимості 

критеріїв на вагу обраного критерію [15]. Та альтернатива, яка має 

найбільше значення функції 𝑓𝑖  й буде найкращою: 

                                                        𝑓𝑖 = ∑ 𝑎𝑖𝐾𝑐𝑖                                                (3.3) 

 

де 𝑎𝑖  – вага критерію, 𝐾𝑐𝑖 – значення критерію. 

 

Назва Показник вигоди 

Crow SwanQuad 0,84 
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Знач

ення 

показника вигоди 

                                                                                                                        Таблиця 6 

 

 

 

Аналогічну процедуру необхідно зробити для магнітоконтактних сповіщувачів 

та ППКОМ (див. підрозділ 3.2 та 3.3 відповідно). 

 

 

   

 

 3.2. Побудова ефективної системи захисту інформації з використанням 

магнітоконтактних сповіщувачів 

 

 Для аналізу ефективності  магнітоконтакних сповіщувачів оберемо три 

види геркону та їх основні характеристики і побудуємо таблицю. 

 

Первинні характеристики магнітоконтакних сповіщувачів 

                                                                                                                        Таблиця 7 

Назва Критерії  

Робочий зазор 

(режим тривоги) 

(мм) 

Ціна 

(грн.) 

Напрацювання на відмову 

(год) 

Геркон СМК-1Е 

 

25 56 20500 

Геркон АСМК-8 40 72 23000 

Датчик ЕСМК-

7ЕП 

 

32 92 23500 

 

DSC LC – 100PI 0,19 

Satel Topaz 0,58 
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Зводимо первинні характеристики до нормованих значень (табл. 8). Під 

нормованими критеріями розуміється приведення локальних критеріїв 

оптимальністі до єдиного безрозмірного виду. В якості методів нормування 

застосуються найбільш загальновживаний спосіб приведення критеріїв до 

безрозмірного вигляду - лінійна трансформація (див. формулу 3.1 або 3.2 

відповідно). 

          Трансформувавши ненормовані значення до нормованих, визначимо 

експертним методом встановлення вагових показників (табл. 9). Більш детально 

експертний метод описаний у підрозділі 3.1. Шкала оцінок відносної 

значущості балів приведена у табл. 4. 

 

 

 

Нормовані критерії магнітоконтактних сповіщувачів 

                                                                                                                        Таблиця 8 

Назва Критерії  

Робочий зазор 

(режим тривоги) 

(мм) 

Ціна 

(грн.) 

Напрацювання на відмову 

(год) Геркон 

СМК-1Е 

 

0 0 1 

Геркон 

АСМК-8 

1 0,45 0,17 

Датчик 

ЕСМК-

7ЕП 

 

0,47 1 0 

 

 

 

Розрахунок вагових коефіцієнтів (шкала 0 - 5 балів) 

                                                                                                                        Таблиця 9 

Критерії  Шкала оцінювання (бали) Сума Вага  

Експерт 

1 

Експерт 

2 

Експерт  

3 

  

Робочий зазор (режим 

тривоги) (мм) 

3 4 3 10 0,4 

Ціна 

(грн) 

3 3 1 7 0,28 
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Напрацювання на 

відмову 

(год) 

1 3 4 8 0,32 

Сума    25 1 

 

 

Розраховуємо показник вигоди (Табл. 10) для кожної альтернативи, як суму 

перемножень значимості критеріїв на вагу обраного критерію (див. формулу 

3.3). 

 

Значення показника вигоди 

                                                                                                                      Таблиця 10 

Назва Показник вигоди 

Геркон СМК-1Е 

 

0,32 

Геркон АСМК-8 0,7 

Датчик ЕСМК-7ЕП 

 

0,47 

   

 3.3. Побудова ефективної системи захисту інформації з використанням 

ППКОМ 

 

  Оберемо три види ППКОМ і побудуємо порівняльну таблицю з 

технічними характеристиками. Для  об’єктивності усі ППКОМ будуть оснащені 

однаковою кількістю зон – вісім.  

 

 

 Первинні характеристики ППКОМ 

                                                                                                                      Таблиця 11 

Назва Критерії  

Інформативність  Ціна 

(грн.) 

Напрацювання на відмову 

(год) 

ППКОП 

Орион-8Т.3.2  

6 3106 26500 

ППКОП 8 2586 26000 
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Лунь 7Т 

ППКОП 

PYRONIX 

PCX46S-

APP/AM 

7 3128 25500 

 

Зводимо первинні характеристики до нормованих значень (табл. 12). Під 

нормованими критеріями розуміється приведення локальних критеріїв 

оптимальністі до єдиного безрозмірного виду. В якості методів нормування 

застосуються найбільш загальновживаний спосіб приведення критеріїв до 

безрозмірного вигляду - лінійна трансформація (див. формулу 3.1 або 3.2 

відповідно). 

 

 

 

Нормовані критерії ППКОМ 

                                                                                                                      Таблиця 12 

Назва Критерії  

Інформативність  Ціна 

(грн.) 

Напрацювання на відмову 

(год) 

ППКОП Орион-8Т.3.2  0 0,96 1 

ППКОП Лунь 7Т 1 0 0,5 

ППКОП PYRONIX 

PCX46S-APP/AM 

0,5 1 0 

 

Трансформувавши ненормовані значення до нормованих, визначимо 

експертним методом встановлення вагових показників (табл. 13). Більш 

детально експертний метод описаний у підрозділі 3.1. Шкала оцінок відносної 

значущості балів приведена у табл. 4. 
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Розрахунок вагових коефіцієнтів (шкала 0 - 5 балів) 

                                                                                                                      Таблиця 13 

 

 

 

 

 

 

Розраховуємо показник вигоди (табл. 14) для кожної альтернативи, як суму 

перемножень значимості критеріїв на вагу обраного критерію (див. 

формулу 3.3).  

 

 

 

 

Значення показника вигоди 

                                                                                                             

Таб

лиця 14 

 

  

3.4. Вибір оптимальної системи 

 

Для побудови оптимальних варіантів системи по даній морфологічній 

множині скористуємся методом повного перебору. Суть методу полягає у тому, 

що прораховуємо вигоди та вартість від реалізації усіх варіантів системи та 

вибираємо найкращі з точки зору цільової функції. Всього таких варіантів: 

Критерії  Шкала оцінювання (бали) Сума Вага % 

Експерт 1 Експерт 2 Експерт 3   

Інформативність 3 4 3 10 0,34 

Ціна 

(грн) 

3 1 4 8 0,28 

Напрацювання на 

відмову 

(год) 

4 3 4 11 0,38 

Сума    29 1 

Назва Показник вигоди 

ППКОП Орион-8Т.3.2  

 

0,27 

ППКОП Лунь 7Т 0,53 

ППКОП PYRONIX 

PCX46S-APP/AM 

 

0,83 
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𝑁 = ∏ 𝐾𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

де n – число елементів системи, 

K – число альтернатив кожного елементу системи заходів. 

Спираючись на отримані дані методом повного перебору знаходяться 

найкращі варіанти реалізації технічної системи охорони. Пошук здійснюється 

по цільовій функції: 

max (
𝐹

𝐼
) = max (

∑ 𝑓𝑖𝑖

∑ 𝐼𝑖𝑖
) 

 

де Fi – ефективність i – ої реалізації системи охорони, 

Ii  – вартість i – ої реалізації системи охорони. 

 

Кількість варіантів побудови технічної системи охорони складає: 

 

N = 3 3 3= 27 

Побудова оптимальних варіантів системи по даній морфологічній множині 

                                                                                                                      Таблиця 15 

 

№ 

 
Склад альтернативи Вигода (f) 

Вартість 

(грн) 

Вартість 

нормована 

(I) 

Відношення 

max (
𝑓

𝐼
) 

1 Crow Swan Quad 

СМК-1Е Орион-8Т.3.2 
1,43 3412 0,04 35,8 

2 Crow Swan Quad 

СМК-1Е  Лунь 7Т 
1,69 2892 0,03 56,3 

3 Crow Swan Quad    СМК-

1Е PYRONIX PCX46S-

APP/AM 

1,99 3434 0,04 49,8 

4 DSC LC – 100PI 

СМК-1Е Орион-8Т.3.2 
0,78 3450 0,04 19,5 
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5 DSC LC – 100PI 

СМК-1Е  Лунь 7Т 
0,7 2930 0,03 23,3 

6 DSC LC – 100PI  

СМК-1Е   

PYRONIX PCX46S-

APP/AM 

1,34 3472 0,04 33,5 

7 Satel Topaz  СМК-1Е 

Орион-8Т.3.2 
1,17 3417 0,04 29,3 

8 Satel Topaz  СМК-1Е  Лунь 

7Т 
1,09 2897 0,03 36,3 

9 Satel Topaz  СМК-1Е   

PYRONIX PCX46S-

APP/AM 

1,73 3439 0,04 43,3 

10 Crow Swan Quad  АСМК-8 

Орион-8Т.3.2 
1,81 3428 0,04 45,2 

11 Crow Swan Quad  

АСМК-8 Лунь 7Т 

 

2,07 2908 0,03 69 

12 Crow Swan Quad 

АСМК-8 PYRONIX 

PCX46S-APP/AM 

2,37 3450 0,04 59,3 

13 Crow Swan Quad  

ЕСМК-7ЕП Орион-

8Т.3.2 

1,58 3448 0,04 39,5 

14 Crow Swan Quad 

ЕСМК-7ЕП Лунь 7Т 
1,84 2928 0,03 61,3 

15 Crow Swan Quad  

ЕСМК-7ЕП 

PYRONIX PCX46S-

APP/AM 

2,14 3470 0,04 53,5 

16 DSC LC – 100PI 

АСМК-8 Орион-8Т.3.2 
1,16 3466 0,04 29 

Продовження таблиці 15 
17 DSC LC – 100PI 

АСМК-8 Лунь 7Т 
1,42 2946 0,03 47,3 

18 DSC LC – 100PI 

АСМК-8 PYRONIX 

PCX46S-APP/AM 

1,72 3488 0,04 43 

19 DSC LC – 100PI  

ЕСМК-7ЕП  

Орион-8Т.3.2 

0,93 3486 0,04 23,25 

20 DSC LC – 100PI  

ЕСМК-7ЕП Лунь 7Т 
1,19 2966 0,03 29,8 

21 DSC LC – 100PI  

ЕСМК-7ЕП PYRONIX 

PCX46S-APP/AM 

1,49 3508 0,04 37,3 

22 Satel Topaz АСМК-8 

Орион-8Т.3.2 
1,55 3433 0,04 38,8 

23 Satel Topaz АСМК-8 

Лунь 7Т 
1,81 2913 0,03 60,3 
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24 Satel Topaz АСМК-8 

PYRONIX PCX46S-

APP/AM 

2,11 3455 0,04 52,8 

25 Satel Topaz ЕСМК-7ЕП 

Орион-8Т.3.2 
1,32 3453 0,04 33 

26 Satel Topaz ЕСМК-7ЕП 

Лунь 7Т 
1,58 2933 0,03 52,7 

27 Satel Topaz ЕСМК-7ЕП 

PYRONIX PCX46S-

APP/AM 

1,88 3475 0,04 47 

Сума 
41,9 84497 1 1149,15 

 

Підбиваючи підсумки можна сказати, що даже дослідження є абсолютно 

ефективним та доцільним у створенні ефективної системи захисту інформації 

на ОІД. У ході проведених досліджень найкращим варіантом для побудови 

захисту інформації є використання інфрачервоного сповіщувача Crow Swan 

Quad, магнітоконтактного сповіщувача ЕСМК-7ЕП та ППКОМ Лунь 7Т. Варто 

звернути увагу, що дані пристрої характеризуються відмінними технічними 

характеристиками.  

  Дальність дії у інфрачервоного сповіщувача Crow Swan Quad – 18 м, 

напрацювання на відмову – 26000 год; робочий зазор у магнітоконтактного 

сповіщувача ЕСМК-7ЕП – 32 мм, напрацювання на відмову – 23500 год; 

інформативність у ППКОМ Лунь 7Т – 8, напрацювання на відмову – 26000 год. 

  З точки зору ціни даний комплект коштує 2928 грн, що досить помірно, 

враховуючи оптимальні технічні характеристики у порівнянні з іншими 

виробниками, які набагато дорожче, але не завжди мають гарні параметри. 

  З точки зору безпеки даний комплект може повністю забезпечити захист 

ОІД від зловмисників. 

  На основі цих факторів можна на якісному рівні зробити висновок, що 

доцільніше використовувати інфрачервоний сповіщувач Crow Swan Quad, 

магнітоконтактний сповіщувач ЕСМК-7ЕП та ППКОМ Лунь 7Т. 
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 3.5. Методика побудови ефективної системи захисту на ОІД 

 

  Проаналізувавши усі розрахунки та отримані дані, виникає необхідність 

розробки універсальної узагальнюючої методики побудови ефективної системи 

захисту інформації на ОІД. Для цього потрібно виконати наступні вимоги: 

 

1. Визначити типи сповіщувачів, за фізичним принципом дії, та ППКОП які 

планується застосовувати для побудови системи. 

2. По кожному з типів обрати декілька альтернативних варіантів та 

заповнити їх параметрами порівняльну таблицю. 

3. Звести ці технічні параметри до нормованих. 

4. Визначити вагові коефіцієнти цих параметрів. 

5. Розрахувати показник вигоди кожного з альтернативних варіантів по 

кожному типу сповіщувача. (Розраховується як лінійна сгортка 

перемножень вагового коефіцієнта на нормований технічний параметр). 

6. Методом повного перебору скласти всі можливі варіанти системи. 

Розрахувати показник вигоди для кожного варіанту та вартість кожного 

варіанту системи.  

7. Обрати найкращий варіант системи по максимальному значенні цільовій 

функції. Цільова функція – відношення показника вигоди системи до її 

вартості. 

 

Дана методика дозволяє з абсолютною точністю виявити найкращий варіант 

побудови ефективної системи захисту інформації з урахуванням основних 

технічних характеристик та ціни виробників.  
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РОЗДІЛ 4 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

4.1. Основні поняття терміни та визначення у галузі охорони праці 

 

Однією зі специфічних форм людської діяльності є трудова діяльність, 

під якою розуміється не лише праця в класичному її розумінні, а будь-яка 

діяльність (наукова, творча, художня, надання послуг тощо), якщо вона 

здійснюється в рамках трудового законодавства [12]. 

Важкість та напруженість праці є одними з головних характеристик 

трудового процесу [12]. 
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Під час виконання людиною трудових обов‘язків на неї діє сукупність 

фізичних, хімічних, біологічних та соціальних чинників. Ці чинники звуться 

виробничим середовищем [12]. 

Сукупність чинників трудового процесу і виробничого середовища, які 

впливають на здоров‘я і працездатність людини під час виконування нею 

трудових обов‘язків складають умови праці [12]. 

Під безпекою розуміється стан захищеності особи та суспільства від 

ризику зазнати шкоди [12]. 

Реальне виробництво супроводжується шкідливими та небезпечними 

чинниками (факторами) і має певний виробничий ризик. Виробничий ризик  – 

це ймовірність ушкодження здоров‘я працівника під час виконання ним 

трудових обов‘язків, що зумовлена ступенем шкідливості та/або небезпечності 

умов праці та науково-технічним станом виробництва [12]. 

Поділення несприятливих чинників виробничого середовища на 

шкідливі та небезпечні зумовлене різним характером їх дії на людський 

організм, тим, що вони потребують різних заходів та засобів для боротьби з 

ними та профілактики викликаних ними ушкоджень, а також рядом причин 

організаційного характеру. В той же час між шкідливими та небезпечними 

виробничими факторами інколи важко провести чітку межу. Один і той же 

чинник може викликати травму і профзахворювання (наприклад, високий 

рівень іонізуючого або теплового випромінювання може викликати опік або 

навіть призвести до миттєвої смерті, а довготривала дія порівняно невисокого 

рівня цих же факторів – до хвороби; пилинка, що потрапила в око, спричиняє 

травму, а пил, що осідає в легенях, – захворювання, що зветься пневмоконіоз). 

Через це всі несприятливі виробничі чинники часто розглядаються як єдине 

поняття –  небезпечний  та шкідливий виробничий фактор (НШВФ) [12]. 

За своїм походженням та природою дії НШВФ  можна поділити на 5 

груп: фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні та соціальні [12]. 

Один і той же НШВФ за природою своєї дії може належати водночас  до 

різних груп [12]. 
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Однією з причин появи НШВФ є небезпечні речовини [12].  

Безпека праці – такий стан умов праці, при яких виключена дія на 

працюючого небезпечних та шкідливих виробничих факторів [12]. 

Виходячи з того, що в житті, а тим більше у виробничому процесі, 

абсолютної безпеки не  існує, нерозумно було б вимагати від реального 

виробництва повного викорінення травматизму, виключення можливості будь-

якого захворювання. Але реальним і розумним є ставити питання про зведення 

до  мінімуму впливу об'єктивно існуючих виробничих небезпек. Цю задачу 

вирішує охорона праці – система правових, соціально-економічних,  

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 

заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я  і працездатності 

людини в процесі трудової діяльності [12]. 

Структурно до модулю „Охорона праці” входять наступні складові 

частини: 

- правові та організаційні основи; 

- фізіологія, гігієна праці та виробнича санітарія; 

- виробнича безпека; 

- пожежна безпека на виробництві [13]. 

Правові та організаційні основи охорони праці являють собою комплекс 

взаємозв’язаних законів та нормативно-правових актів, соціально-економічних 

та організаційних заходів, спрямованих на правильну і безпечну організацію 

праці, забезпечення працюючих засобами захисту, компенсацію за важку 

роботу та роботу в шкідливих умовах, навченість працівників безпечному 

веденню робіт, регламентацію відповідальності та відшкодування працюючим 

шкоди в разі ушкодження їх здоров‘я [13]. 

Фізіологія, гігієна праці та виробнича санітарія - комплекс 

організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів та засобів,  

спрямованих на запобігання або зменшення дії на працюючих шкідливих 

виробничих  факторів [13]. 
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Виробнича безпека – безпека від нещасних випадків та аварій на 

виробничих об‘єктах і від їх наслідків [13]. 

Пожежна безпека на виробництві - комплекс заходів та засобів, 

спрямованих на запобігання  запалювань, пожеж та вибухів у виробничому 

середовищі, а також на зменшення негативної дії  небезпечних та шкідливих 

факторів, які утворюються в разі їх  виникнення [13]. 

 

 

4.2. Законодавство України у галузі охорони праці 

 

Законодавство України про охорону праці являє собою систему  

взаємозв'язаних нормативно-правових актів, що регулюють відносини у галузі 

реалізації державної політики щодо правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 

заходів та засобів, спрямованих на  збереження здоров'я і працездатності 

людини в процесі праці. Воно  складається з Закону України «Про охорону 

праці», Кодексу законів про  працю України,  Закону України "Про 

загальнообов'язкове  державне  соціальне страхування від нещасного випадку  

на  виробництві   та   професійного   захворювання,   які спричинили втрату   

працездатності"   та  прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

Базується законодавство України про охорону праці на конституційному 

праві всіх громадян України на належні, безпечні і здорові умови праці, 

гарантовані статтею 43 Конституції України [12].  

Інші статті Конституції встановлюють право громадян на соціальний 

захист, що включає право забезпечення їх у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності (ст. 46); охорону здоров’я, медичну допомогу 

та медичне страхування (ст. 49); право знати свої права та обов’язки (ст. 57) та 

інші загальні права громадян, в тому числі, право на охорону праці [12]. 

Основоположним документом в галузі охорони праці є Закон України 

«Про охорону праці», який визначає основні положення щодо реалізації 
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конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі 

трудової діяльності,  на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за 

участю відповідних державних органів відносини між роботодавцем і 

працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і 

встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Інші 

нормативні акти мають відповідати не тільки Конституції та іншим  законам 

України, але, насамперед, цьому Законові [12]. 

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про охорону 

праці» та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування у 1999 р. було прийнято Закон України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності». Цей закон визначає правову основу, економічний механізм та 

організаційну структуру загальнообов'язкового державного соціального 

страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі 

застрахованих на виробництві [12].  

Закон України «Про охорону праці» має декілька розділів, а саме: 

- загальні положення; 

- гарантії прав громадян на охорону праці; 

- організація охорони праці на виробництві; 

- стимулювання охорони праці; 

- державне управління охороною праці; 

- державний нагляд і суспільний контроль за охороною праці; 

- відповідальність працівників за порушення законодавства про охорону 

праці [12]. 

До основних законодавчих актів про охорону праці слід віднести також 

“Основи законодавства України про охорону здоров‘я”, що регулюють  

суспільні відносини в цій галузі з метою забезпечення гармонічного розвитку 

фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного 
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життя громадян, усунення чинників, які шкідливо впливають на їхнє здоров‘я, 

попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, 

поліпшення спадкоємності. “Основи законодавства України про охорону 

здоров‘я” передбачають встановлення єдиних санітарно-гігієнічних вимог до 

організації виробничих та інших процесів, пов‘язаних з діяльністю людей, а 

також до якості машин, устаткування, будинків та таких об‘єктів, що можуть 

шкідливо впливати на здоров‘я людей (ст. 28); вимагають проведення 

обов‘язкових медичних оглядів осіб певних категорій, в тому числі працівників, 

зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці (ст. 31);  

закладають правові основи медико-соціальної експертизи втрати 

працездатності (ст. 69) [12]. 

Крім вищезазначених законів, правові відносини у сфері охорони  праці 

регулюють інші національні законодавчі акти, міжнародні договори та угоди, 

до яких Україна приєдналася в установленому порядку, підзаконні нормативні 

акти: Укази і  розпорядження Президента України, рішення Уряду України,  

нормативні акти міністерств та інших центральних органів державної влади. На 

сьогодні кілька десятків міжнародних нормативних актів та договорів, до яких 

приєдналася Україна, а також більше сотні національних законів України 

безпосередньо стосуються або мають точки перетину із сферою охорони праці 

[12].  

4.3. Нормативні акти з охорони праці підприємств 

 

Власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними 

органи розробляють на основі нормативно-правових актів і затверджують 

власні нормативні акти з охорони праці, що діють в межах даного 

підприємства, установи, організації. Нормативні акти підприємства 

конкретизують вимоги нормативно-правових актів і не можуть містити вимоги 

з охорони праці менші або слабкіші ніж ті, що містяться в державних нормах 

[13]. 

До основних нормативних актів підприємства належать: 
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- положення про систему управління охороною праці на підприємстві; 

- положення про службу охорони праці підприємства; 

- положення про комісію з питань охорони праці підприємства; 

- положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з 

питань охорони праці; 

- наказ про порядок атестації робочих місць щодо ‘їх відповідності 

нормативних актів про охорону праці; 

- інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт; 

- інструкції про порядок зварювання і проведення інших вогневих робіт 

на підприємстві; 

- загальнооб’єктові та цехові інструкції про заходи пожежної безпеки; 

- наказ про порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом, 

спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту [13]. 

 Забезпечення безпеки при експлуатації електроустановок. Захист від 

несприятливої дії електрики [13]. 

Дія електричного струму на організм людини і види уражень [13]. 

 Електричний струм чинить на людину біологічне, теплової і хімічну дію. 

Біологічне - проявляється в порушенні протікають в організмі біологічних 

процесів, що супроводжуються роздратуванням (руйнуванням) нервових і 

інших тканин і опіках, припинення діяльності органів дихання та кровообігу. 

Теплова дія характеризується нагріванням тканин, кровоносних судин, 

нервів, серця та інших органів, котрі знаходяться на шляху струму. Механічна 

дія супроводжується розривом тканин, кровоносних судин внаслідок 

електродинамічного ефекту. Хімічне - розкладає кров, лімфу, порушує їх 

фізико-хімічний склад [13]. 

 Фактори, що визначають небезпеку ураження електричним струмом: 

- електричні: напруга, сила, рід струму, його частота, електричний опір 

людини. 

- неелектричні: індивідуальні особливості людини, тривалість дії струму і 

його шлях через людину. 
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- стан навколишнього середовища [13]. 

Електричний струм найменшої сили, що викликає подразнюючу дію 

юдиною, називається пороговим відчутним струмом. Це приблизно 1,1 мА для 

струму частоти 50 Гц, а для постійного струму - 6 мА. При струмі 10-15 мА 

частотою 50 Гц і постійною в 50-80 мА людина не в змозі розтиснути руку, якої 

стосується струмоведучої частини. Такий струм називається не відпускаючим 

пороговим. Струм 80-100 мА для частоти 50 Гц і 300 мА для постійного струму 

викликає припинення кровообігу і смерть. Цей струм називається 

фібриляціонни, а мінімальне його значення - пороговим фібріаляційним 

струмом. Струм понад 100 мА (при частоті 50 Гц) миттєво викликає смерть від 

зупинки серця. Найбільш небезпечним є змінний струм частотою 20-1000 Гц. 

Значення несприятливого струму для постійного більше в 3 рази, ніж змінного. 

Електричний опір тіла людини індивідуально, його значення орієнтовно 

приймається рівним 1000 Ом. Тривалість дії струму на тіло людини 

пропорційно тяжкості ураження, гранично допустимі рівні напруг дотику і сили 

струмів вище відпускають встановлені для шляхів струму від однієї руки до 

іншої, від руки до ніг ГОСТ 12.1.038 [13].  

Заходи по забезпеченню електробезпеки. 

Основними заходами захисту від ураження електричним струмом є: 

- забезпечення недоступності електропровідних частин; 

- електричний поділ мережі; 

- усунення небезпеки ураження, при появі напруги на корпусах інших 

частинах електроустаткування, що нормально не знаходяться під напругою за 

допомогою: 

- захисного заземлення; 

- зануленя; 

- захисного відключення; 

- застосування малих напруг; 

- захист від небезпеки при переході напруги з вищої сторони на нижчу; 

- контроль та профілактика пошкоджень ізоляції; 
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- компенсація ємнісної складової струму на землю; 

- застосування спеціальних електрозахисних засобів; 

- організація безпечної експлуатації електроустановок [13]. 

Застосування малих напруг: 6-12-24-36-42 ст. обмежується труднощами 

здійснення протяжної мережі. Область застосування: ручний інструмент, 

переносні лампи, лампи місцевого освітлення, сигналізація [13]. 

Електричне розділення мережі, здійснюється шляхом підключення 

окремих електроприймачів через розділовий трансформатор. Мета - зменшення 

ємності і збільшення опору мережі. Захист від небезпеки при переході з вищої 

сторони на нижчу. Небезпека виникає при пошкодженні ізоляції між обмотками 

ВН і НН трансформатора. Способи захисту залежать від режиму нейтралі. 

Мережі до 1 кв год ізольованою нейтраллю: пов'язані з мережами вище 3 кв 

захищають пробивного запобіжника, встановленого в нейтралі або фазі на 

стороні НН трансформатора [13]. 

Контроль та профілактика пошкоджень ізоляції. З плином часу ізоляція 

«старіє». Тому необхідно регулярно виконувати профілактичні випробування, 

огляди. У приміщеннях без підвищеної небезпеки 1 раз на 2 роки, у 

небезпечних приміщеннях 1 раз в півроку перевіряють опір ізоляції. За ПУЗ не 

менше 0,5 мом/фазу ділянки мережі напругою до 1 кв Існують такі прилади 

контролю ізоляції ПКІ, РУО, УАКІ. Часто застосовується метод випробування 

ізоляції підвищений напругою [13]. 

Захисному заземленню підлягає обладнання: 

- в приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних; 

- зовнішніх установках при номінальній напрузі вище 42 В змінного 

струму і 110 В постійного струму; 

- у приміщеннях без підвищеної небезпеки при змінному струмі понад 

380 В і постійному струмі більш 440В; 

- у всіх вибухонебезпечних приміщеннях [13]. 

Заземлювачі бувають природними і штучними, виносні та контурні. На 

вимогу ПУЕ опір заземлення повинне бути дорівнює або менше 4 см у мережах 
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до 1 кВ або 10 дм якщо сумарна потужність джерел підключення до мережі не 

більше 100 КвА. В мережах понад 1 Кв і струмами замикання на землю більше 

500 А опір заземлення повинне бути дорівнює або менше 0,5 Ом , для мереж 

понад 1 КВ і струмами замикання менше 500 А допускається опір заземлення 

рівним або менше 250/ Із але не більше 10 Ом [13]. 

 

 

4.4. Державний і профспілковий контроль за охороною праці на 

виробництві 

 

Згідно Закону України  «Про охорону праці» існують позавідомчі органи 

нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю і правил охорона 

праці, до якої відносяться державні органи і інспекції, які в своїй діяльності не 

залежать від адміністрації піднаглядних підприємств і їх вищестоящих органів 

[14]. 

Державний нагляд здійснюють: 

- державний комітет України з нагляду за охороною праці; 

- державний комітет України з ядерної і радіаційної безпеки; 

- органи Державного пожежного нагляду управління пожежної охорони; 

- органи і установи санітарно-епідеміологічної служби Міністерства 

охорони здоров'я України [14].. 

Вищий нагляд за дотриманням і правильним застосуванням закону про 

охорону праці здійснюється Генеральним прокурором і підлеглими йому 

службами. Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від яких 

би те ні було господарських органів, об'єднань громадян, політичних 

формувань, місцевої державної адміністрації і Рад, і діють відповідно до 

положень, затверджених кабінетом Міністрів України [14]. 

Суспільний контроль за дотриманням законодавства про ОП здійснюють 

трудові колективи через вибраних ними представників професійні союзи в 

особі своїх виборних органів і представників [14]. 
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Уповноважені трудових колективів по питаннях охорони праці мають 

право безперешкодно перевіряти на підприємстві виконання вимог по охороні 

праці і вносити обов'язкові для розгляду власником підприємства пропозиції 

про усунення виявлених порушень нормативних актів по безпеці і гігієні праці. 

Для виконання цих обов'язків власник за свій рахунок організовує навчання і 

звільняє уповноваженого по питаннях ВІД від роботи на передбачений 

колективним договором термін із збереженням за ним середнього заробітку 

[14]. 

Уповноважені трудових колективів діють відповідно до типового 

положенням, затвердженим Державним комітетом України з нагляду за 

охороною праці за узгодженням з профспілкою [14]. 

 

 

4.5. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці 

 

Закон України “Про охорону праці” передбачає, що за порушення 

законів  та інших нормативно-правових актів про охорону праці,  створення 

перешкод  у  діяльності  посадових  осіб органів   державного   нагляду   за   

охороною   праці,   а  також представників профспілок,  їх організацій та 

об'єднань винні особи притягаються  до дисциплінарної,  адміністративної,  

матеріальної та кримінальної відповідальності [12]. 

Дисциплінарна відповідальність полягає в тому, що на винного 

працівника  накладається дисциплінарне стягнення. Ст. 147 КЗпПУ встановлює 

два види дисциплінарного стягнення: догана та звільнення з роботи. Законами, 

уставами та положеннями про дисципліну, які діють в деяких галузях 

(транспорт, гірничодобувна промисловість тощо), можуть бути передбачені для 

окремих категорій працівників інші дисциплінарні стягнення [12]. 

Адміністративна відповідальність настає за будь-які посягання на 

загальні умови пpaцi. Відповідно до ст. 41 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення порушення вимог законів та нормативно-правових актів з 
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охорони пpaцi тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді 

накладання штрафу на працівників та, зокрема, посадових ociб підприємств, 

установ, організацій, а також громадян - власників підприємств чи 

уповноважених ними ociб [12]. 

Матеріальна відповідальність робітників i службовців регламентується  

КЗпПУ та іншими нормативними актами, які торкаються цієї відповідальності у 

трудових відносинах [12]. 

На працівника може бути накладена відповідальність лише при 

наявності вcix перелічених умов; відсутність хоча б однієї з них виключає 

матеріальну відповідальність працівника [12]. 

Притягнення працівника до кримінальної, адміністративної i 

дисциплінарної відповідальності за дії, якими нанесена шкода, не звільнює його 

від матеріальної відповідальності [12]. 

При наявності в діях працівника, яким порушені правила охорони пpaцi, 

ознак кримінального злочину, на нього може бути покладена повна матеріальна 

відповідальність, а при відсутності таких ознак на нього покладається 

вiдnoвiдaльнicmь в межах його середнього місячного заробітку [12]. 

Кримінальна відповідальність настає не за будь-яке порушення, а за 

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів про охорону 

пpaцi, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших 

тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого чи спричинило 

загибель людей або інші тяжкі наслідки [12]. 

Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів, 

передбачених вищезазначеними статтями КК України, карається штрафом до 

п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 

роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п‘яти років, 

або позбавленням волі на строк до дванадцяти років, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 

або без такого [12]. 
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ВИСНОВКИ 

 

В даній магістерській атестаційній роботі зроблено огляд існуючих 

принципів та засобів охорони об’єктів інформаційної діяльності з 

використанням технічних засобів охорони. 

Досліджено вимоги до захисту інформації та встановлено, що основною 

причиною витоку інформації з обмеженим доступом з ОІД матеріально-

речовим каналом є крадіжки матеріальних носіїв інформації. 

Створена методика побудови ефективної системи захисту інформації. 

Встановлено, що використання методу вагових коефіцієнтів дозволяє 

раціонально та ефективно обрати існуючі технічні системи охорони, 

враховуючи основні технічні характеристики та ціну приладів. 

На основі досліджень існуючих засобів охорони було встановлено, що 

для ефективної системи захисту на об’єктах інформаційної діяльності, 

найкраще використовувати інфрачервоні засоби виявлення, магнітоконтактні 

сповіщувачі та ППКОМ, обрані методом вагових коефіцієнтів. 

В результаті проведених у роботі досліджень була розроблена 

універсальна методика побудови ефективної системи захисту на об’єкті 

інформаційної діяльності, яка вирішує поставлену мету атестаційної роботи, а 

саме запобігає витоку інформації матеріально-речовим каналом. 

 

 

 

 

 

 

 

 


