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На 94-й сесії Коміте-
ту з морської без-

пеки (MSC94) Міжнародної 
морської організації (ММО) 
було затверджено Страте-
гічний план імплементації 
е-Навігації (SIP), мета яко-
го – забезпечити основну і 
дорожню карти завдань, які 
сприятимуть реалізації або 
втіленню в майбутньому в 
життя п’яти основних на-
прямків розвитку е-Навігації, 
які названо терміном «Рішен-
ня» (Solution).

Нагадаємо читачам, що 
саме має на увазі концепт 
е-Навігації. Це, перш за все, 
прагнення до гармонізації та 
спрощення інформаційного 
обміну між системами на суд-
ні та системами на березі, а 
також між системами різних 
суден.

Концепція е-Навігації, як 
відомо, базується на п’яти Рі-
шеннях (S1, S2…S5), які ММО 
визначила як пріоритетні і 
які являють собою комплекс-
ний і цілісний підхід до по-
няття обміну інформацією 

між судном та іншими учас-
никами руху на усіх етапах 
переміщення, дотримуючись 
при цьому вимог безпеки, на-
дійності та захисту морсько-
го середовища.

Рішення 1 (S1) відобра-
жає напрямок розвитку, який 
має забезпечити гармонізо-
ваний та прийнятний для ко-
ристувача дизайн суднового 
містка. Це додає впевненос-
ті у тому, що незалежно від 
типу судна та виробника об-
ладнання, судноводій зможе 
миттєво розпізнати всі необ-
хідні навігаційні елементи ке-
рування судном. 

Рішення 2 (S2) забезпе-
чує стандартизоване та ав-
томатичне надання суднової 
інформації перед заходом 
судна у порт, дозволить зеко-
номити час та зменшити на-
вантаження на судноводія, 
не пов’язане безпосередньо з 
керуванням судна.

Рішення 3 (S3) покликане 
забезпечити надійність ро-
боти суднового обладнання 
та підвищити достовірність 

навігаційної інформації, яку 
отримує судноводій від суд-
нових датчиків і берегових 
служб. Останній повинен 
бути впевненим у тому, що 
аналізує навігаційну обста-
новку, виходячи з наявності 
найактуальнішої інформації.

Рішення 4 (S4) базу-
ється на інтеграції всієї ін-
формації, що надходить на 
графічний дисплей електро-
нної картографічної наві-
гаційно-інформаційної сис-
теми (ЕКНІС). Судноводію 
не потрібно додатково роз-
друковувати інформацію  
(НАВТЕКС, NAVAREA тощо) 
для отримання повної карти-
ни навігаційної обстановки.

Рішення 5 (S5) забезпечує 
гармонізацію та стандартиза-
цію всієї інформації, яка пе-
редається на судно берегови-
ми адміністраціями з усього 
світу. 

Важливою запорукою 
виконання усіх зазначених 
вище рішень SIP є забезпе-
чення суден надійними ка-
налами електронної передачі 

Олексій ШПАЧЕНКО, 
інженер-програміст ЦНГІ ДУ «Держгідрографія»

Стратегічний план імплементації –
шлях до реалізації концепції е-Навігація
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даних, а також наявність про-
токолу електронної взаємодії 
у напрямках судно–берег та 
судно–судно, який би не за-
лежав від фізичної реалізації 
каналів зв’язку (AIC, GSM, 
GPRS, 3G, SAT та ін.) – така 
концепція морської електрон-
ної магістралі (МЕМ).

Морська електронна магі-
страль – це демонстраційний 
проект ММО у Малаккській 
протоці та Сінгапурі, що стар-
тував ще у червні 2006 року. 
Мета його – об’єднати бере-
гову морську інформацію та 
комунікаційну інфраструк-
туру з відповідними навіга-
ційними та комунікаційними 
можливостями на суднах, що 
проходять транзитом через 
цей регіон. Загальна ж мета 
полягає у підвищенні сервісу 
морських перевезень і безпе-
ки мореплавства та сприянні 
захисту морського середо-

вища, сталому розвитку та 
ефективному використанню 
прибережних і морських ре-
сурсів прибережних держав 
Малаккської протоки: Індо-
незії, Малайзії і Сінгапуру.

Які ж заходи з цього пи-
тання заплановано ММО? Їх 
п’ять:

■  оновити чинні стандарти 
на функціональні вимоги 
до інтегрованих навіга-
ційних систем (ІНС) для 
забезпечення їх відповід-
ності гармонізованому 
дизайну містка судна та 
відображенню всієї ін-
формації, що надходить 
від комунікаційного об-
ладнання;

■  оновити Посібник із 
суднової звітності для 
забезпечення електрон-
ного звітування суден 
береговим службам і 
автоматизованого збо-

ру внутрішніх даних на 
судні для звітності;

■  переглянути Резолюцію 
А.694 (17) та передба-
чити в ній BIIT (Built-in 
Integrity Test – вбудо-
ваний тест цілісності 
обладнання та інфор-
мації) як обов’язковий 
елемент, особливо для 
навігаційного облад-
нання;

■  завершити розробку 
Керівництва з гармоні-
зованого відображення 
навігаційної інформації, 
отриманої від комуніка-
ційного обладнання;

■  підготувати проект Ре-
золюції з питань впро-
вадження морського 
портфеля послуг (MSP).

Втіливши в життя пере-
раховане вище, можна зро-
бити концепт е-Навігації  
реальністю.

Схема концепції е-Навігація
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