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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Вся історія розвитку суспільства є процесом розвитку 

організаційних форм його управлінської діяльності внаслідок розвитку організації 

органами управління взаємодії елементів структури складної організаційно-

технічної системи (СОТС) через обмін ресурсів (сил та засобів) та інформації між 

ними. Сьогодні в умовах бурхливого розвитку «цифровізації» суспільства 

підвищення ефективності функціонування елементів структури СОТС пов'язане з 

впровадженням інтелектуальних та інформаційних технологій, а саме: 

експлуатаційних (наприклад, забезпечення функціонування всіх житлово-

експлуатаційних служб мікрорайону), інтернету речей (наприклад, контроль, 

управління та обробка інформації від «речей», оснащених сенсорами, датчиками і 

пристроями передачі інформації), керування складними системами (наприклад, 

інформаційно-пошукові системи Інтернет, телекомунікаційні мережі, енергетичні 

та транспортні системи, робототехніка та ін.). Такі технології генерують корисну 

інформацію для визначення рішень щодо заходів підвищення якості 

функціонування СОТС, за їх допомогою зменшуються затримки, витрати і 

ризики, тобто підвищується ефективність функціонування СОТС.  

Інформаційно-інтелектуальні технології утворюють інтелектуальну 

інформаційну інфраструктуру (ІІТ-інфраструктуру), яка є системо утворюючим 

фактором в складі СОТС. Стає очевидним, що ХХІ сторіччя характеризується 

новим явищем - впровадженням ІІТ-інфраструктури з уразливими критичними 

об‘єктами у процеси управління виробництвом товарів та послуг. Яскраво це 

ілюструють приклади, що характеризують уразливість та критичність від 

слабкого впливу загрози на критичний об’єкт: 

- зараження шкідливою програмою головного сайту компанії, яке легко 

виявляється захисним засобом і усувається без сліду, але за час присутності 

шкідливої програми на сайті інтелектуальні пошукові системи інтернет зводять 

рейтинг сайту до такого рівня, що потрібно буде місяці, щоб відновити колишню 

позицію, а це спричиняє жахливі наслідки для бізнесу компанії – вона може 

опинитися на межі банкрутства; 

- фейкові новини (чутки) неплатоспроможності банку, які враховуються 

інтелектуальними засобами аналітики фінансового ринку, можуть призвести до 

паніки серед вкладників, які своїми діями можуть призвести до реального 

банкрутства банку; 

- Facebook був змушений відключити частину системи штучного інтелекту 

у січні 2018 року у чат-ботах, яка була створена для спілкування чат-ботів з 

людьми, внаслідок того, що спочатку чат-боти спілкувалися один з іншим, 

використовуючи англійську мову, але пізніше вони створили мову, яка була 

зрозумілою тільки їм для того, щоб швидше і простіше обмінюватися 

інформацією, тобто система вийшла з під контролю. 

Звідси бачимо, що критична ситуація в ІІТ-інфраструктурі виникає, коли її 

елементи раптово втрачають задані властивості в результаті дії загроз середовища 

і набуває інші, які не могли бути передбачені під час її проектування внаслідок 

потенційної уразливості окремих її елементів (критичних об'єктів). Наявність 
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критичних об'єктів в ІІТ-інфраструктурі вимагає створення системи захисту 

критичної інфраструктури (СЗКІ). Для побудови СЗКІ необхідно створити 

комплекс організаційних, нормативно-правових, інженерно-технічних, наукових 

та інших заходів, спрямованих на забезпечення безпеки і катастрофостійкості 

критичної інфраструктури, а саме: 

1) Розробити методологію проведення оцінки загроз критичної 

інфраструктури і визначення критеріїв віднесення об'єктів інфраструктури до 

критичної інфраструктури, порядок їх паспортизації та категоризації; 

2) Розробити механізми постійного моніторингу стану безпеки об'єктів 

критичної інфраструктури, способів збору, аналізу, узагальнення даних по 

об'єктах критичної інфраструктури та їх функціонування; 

3) Визначити методи і засоби ефективного реагування в разі виникнення 

кризових ситуацій і ліквідації їх наслідків, а також швидкому відновленню 

функціонування об'єктів критичної інфраструктури. 

4) Встановити вимоги до планування заходів щодо захисту критичної 

інфраструктури, включаючи організаційно-структурні плани адаптації взаємодії 

об'єктів критичної інфраструктури. 

Звідси стає зрозумілим, що необхідно поліпшувати умови організаційних 

відношень в діючих структурах СОТС для постійного адекватного реагування 

інтелектуальної інформаційної інфраструктури на появу нових викликів та загроз, 

які породжують умови кризи (дезорганізацію технологій управління) в процесах 

функціонування СОТС. Це обумовлено тим, що ІІТ-інфраструктури 

перетворюють СОТС в системи з критичною інфраструктурою, тому, що 

практично усюди, де є застосування засобів ІІТ-інфраструктури виникають 

принципово нові умови впливу і прояви загроз через уразливість критичних 

об’єктів і, як наслідок, необхідність організації нових заходів безпеки в СОТС. 

З теорії організації СОТС відомо, що захист уразливих об‘єктів або 

нейтралізація впливу загрози, в першу чергу може здійснюватися організаційно-

технічними заходами адаптації, які мають назву залежно від умов виконання: 

реформування, реструктуризація або реорганізація СОТС. Якщо реформування 

передбачає революційну зміну форми, а реструктуризація структури 

організаційних відносин в діючих структурах революційним нормативно-

правовими діями, то реорганізація є процесом еволюційного (поступового) 

організаційно-технічного перетворення, перебудови, зміни (злиття, поділу, 

виділення, перетворення) структури або функції установи (організації), 

удосконалювання організаційних відношень в постійно діючих структурах цих 

установ, адаптації (пристосування) її критичних об‘єктів (елементів) до нових 

умов функціонування для нейтралізації можливих наслідків прояви загрози, які 

можуть створити критичний стан цієї системи. Звісно, що нейтралізація цих 

наслідків викликає низку нових завдань, які існуюча структура, як правило, не 

здатна вирішувати в межах існуючих організаційно-штатних структур (ОШС) 

постійно діючої СОТС і вимагає перерозподіл існуючих або застосування з 

резервів функціонально нових сил і засобів для створення нових структур, 

здатних виконувати нові завдання. Саме такий підхід реорганізації, як засіб 

протидії загрозам, відносіться до класу задач структурної адаптації 
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організаційних систем з критичною інфраструктурою (ОСКІ), в нашому випадку 

це ІІТ-інфраструктура з складу СОТС. 

Дослідження СОТС виконувалося багатьма науковцями як в нашій країні, 

так і закордоном, а саме: ідеї та концепції класичній теорії організації розглянули 

в своїх працях Тейлор Ф., Гантт Г., Емерсон Х. (питання наукового управління); 

Файоль А., Урвик Л. (питання адміністративній теорії організації); Вебер М., 

Селезник П. (питання бюрократичній теорії організації); питання щодо 

теоретичного обґрунтування моделей організації складних систем досліджувалися 

в роботах Богданова А.А., Месарович М., Мако Д., Такахара. И., Берталанфи Л. 

Фон., Гиг Дж. Ван., Hammer Michael и Champy James та інших; питання щодо 

самоорганізації, синергетики, інфодинаміки, гомеостатики, порядку і хаосу в 

складних системах досліджувалися в роботах Николоса Г., Пригожина И., Хакена 

Г., Горского Ю. М., Петерса Е., Моисеева Н.Н. та інших; питання щодо 

моделювання складних систем досліджувалися в роботах Моисеева Н.Н., 

Понтрягина Л.С., Бусленко Н.П. та інших; питання щодо інтелектуальних систем 

досліджувалися в роботах Єшбі У., Вінера Н., Ляпунова А.А. та інших; питання 

щодо критичних систем на рівні державного управління та безпеки держави 

досліджувалися в роботах Толубка В. Б., Даника Ю.Г. та інших; питання щодо 

функціонування складних технічних систем досліджувалися в роботах Варюхіна 

В.О., Сбітнєва А.І., Шуєнкіна О.А. Кудрицького В. Д. та інших; питання щодо 

оптимізації складних систем досліджувалися в роботах Беркман Л.Н. Канторовича 

Л.В., Ляпунова А.М. Понтрягина Л.С. та інших; питання щодо забезпеченням 

функціональної стійкості складних систем досліджувалися в роботах Машкова 

О.А., Кравченко Ю.В., Ільїна О.Ю., Гайдур Г.І. та інших; питання щодо 

ефективного функціонування мереж та управління станом компонентів мереж 

досліджувалися в роботах Шеннона К., Фінка Л.М., Неймана В.І., Морриса У., 

Саати Т., Стеклова В.К., Беркман Л.Н., Гостєва В.І. та інших; питання щодо 

підвищення надійністних характеристик складних технічних систем розглядалися 

у роботах Жердєва М.К., Креденцера Б.П., Вишнівського В.В. та інших; питання 

стійкості систем щодо зовнішніх впливів досліджувалась Хорошком В.О., 

Оксіюком О.Г. та іншими; питання розробки сучасних інформаційних технологій, 

створення систем підтримки прийняття рішень, розробка імітаційних моделей та 

автоматизація процесів управління досліджувалась Вишнівським В.В., Машковим 

О.А., Савченком В.А., Ільїним О.Ю. та іншими. 

У цих роботах розглядаються питання обробки інформації щодо оптимізації 

складних технічних систем, що володіють певною ефективністю функціонування 

в залежності від обраного показника якості з використанням методів 

різноманітних теорій, а саме: теорії ієрархічних систем; теорії системного аналізу, 

організації і самоорганізації систем; теорії статистики та управління запасами. 

Функціонування СОТС розглядалося за допомогою причинно-наслідкового 

підходу до реалізації заходів протидії дестабілізуючому зовнішньому впливу. Але 

такий підхід обмежений в своїх можливостях відносно необхідності 

попередження та передбачення наслідків впливу загроз або викликів на 

критичних об‘єктах СОТС. Тому в цих роботах не в повній мірі відображені питання 

визначення методів, моделей та технологій попередження або нейтралізації можливого 
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прояву негативної дії викликів або загроз на критичні об‘єкти СОТС в умовах 

неповної апріорної інформації про ці дії викликів або загроз.  

Нейтралізація наслідків дії загроз викликає низку нових завдань, які існуюча структура, як 

правило, не здатна вирішувати в межах раніше створених організаційно-штатних структур 

(ОШС) постійно діючої СОТС і вимагає перерозподіл існуючих або застосування нових сил, 

засобів та різноманітних ресурсів. Забезпечити нейтралізацію впливу загроз можливо за 

рахунок створення гнучких (адаптивних) структур за умови зміни постулату 

жорсткості на постулат гнучкості, що є парадигмою для спостереження за 

синергетичними уявленнями в процесах реорганізації в СОТС, які мають безліч 

напрямків, більшість з яких не мають наукового опису і мало досліджені..  

Таким чином аналіз вимог, які висуваються до ІІТ-інфраструктури та 

існуючих науково-методичних підходів щодо протидії загрозам показав, що на 

сьогоднішній день загострилося протиріччя між складністю організаційно-

технічних методів захисту об'єктів критичної інфраструктури та їх 

результативністю з точки зору своєчасної локалізації та мінімізації можливих 

збитків від впливу загроз. 

Для розв’язання вказаного протиріччя в дисертаційній роботі поставлена та 

розв’язана нова актуальна науково-прикладна проблема, яка полягає в розробці 

моделей, методів та інформаційної технології для оцінки критичних ситуацій в 

інтелектуальній інформаційній інфраструктурі на основі когнітивних 

методів. Актуальність вирішення вказаної науково-прикладної проблеми у тому, 

що знаходиться інструмент попередження або нейтралізації можливого прояву 

негативної дії загрози на критичні об‘єкти, в складі якого є комплекс моделей: для 

моніторингу дестабілізуючих чинників на ці критичні об‘єкти; передбачення та 

попередження впливу загроз; а також методики та технології нейтралізації впливу 

загроз в критичних позаштатних ситуаціях в режимі реального часу. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Тематика 

дисертаційної роботи і отримані результати безпосередньо відповідають напряму, 

схваленому розпорядженнями Кабінету Міністрів України : 1)  від 6 грудня 2017 

р. № 1009-р «Концепція створення державної системи захисту критичної 

інфраструктури України»; 2) від 9 жовтня 2020 р. № 943 «Деякі питання об’єктів 

критичної інформаційної інфраструктури». 

Дисертаційна робота виконана за планами наукової і науково-технічної 

діяльності Державного університету телекомунікацій за тематикою подальшого 

розвитку засобів інформаційних технологій і є частиною досліджень в рамках 

науково-дослідних робіт, а саме: «Дослідження засобів діагностування 

телекомунікаційних мереж» (шифр «Діагностика ТМ» РК № 0114U000403, ДУТ, 

м. Київ), «Дослідження надійності телекомунікаційних мереж» (шифр 

«Надійність ІС» РК № 0114U000404, ДУТ, м. Київ), «Розробка методів та заходів 

підвищення живучості інформаційно-комунікаційних систем в умовах впливу 

кібернетичних атак» (шифр «Захист ІКС» РК №0114U000391, ДУТ, м. Київ), що 

виконував Державний університет телекомунікацій у 2014 – 2020 р. Особисто 

автором в НДР, шифр «Діагностика ТМ», запропоновано методику визначення 

оптимальних значень економічних затрат на експлуатацію при обслуговуванні 

інформаційних мереж в умовах впливу загроз; в НДР, шифр «Надійність ІС», 
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запропонована методика визначення оптимальних структур в поєднанні методів 

багатокритеріальної оптимізації зі стратегією умовної переваги та методів 

нейтралізації загроз; в НДР, «Захист ІКС», запропоновано метод виявлення 

кіберзагроз в інтелектуальній інформаційній мережі. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

підвищенні ефективності керованості інтелектуальної інформаційної  

інфраструктури під час реорганізації в критичних умовах функціонування 

складних організаційно-технічних систем. 

У відповідності з поставленою метою для вирішення науково-технічної 

проблеми в роботі необхідно було вирішити такі завдання: 

1) Проаналізувати особливості прояви загроз на критичні об‘єкти 

інтелектуальної інформаційної  інфраструктури, тенденції зміни показників 

складних організаційно-технічних систем з критичною інфраструктурою і 

визначити шляхи проникнення їх впливу.  

2) Сформувати систему показників та критеріїв оцінки процесу 

реорганізації, що пов’язані з структурною адаптацією: “керованість”, 

“організованість”, “стійкість”, “оперативність”, “ризик” в умовах впливу 

дестабілізуючих загроз. 

3) Узагальнити закономірності процесу реорганізації для критичних 

об‘єктів інтелектуальної інформаційної  інфраструктури під час прогнозування 

впливу загрози. 

4) Формалізувати процеси реорганізації складних організаційно-технічних 

систем з критичною інфраструктурою для забезпечення нейтралізації можливих 

проявів загроз. 

5) Розробити математичні моделі процесу реорганізації складних 

організаційно-технічних систем з критичною інфраструктурою в умовах 

невизначеності, нелінійній / нестаціонарній прояви дії можливих викликів або 

загроз.  

6) Обґрунтувати метод визначення вимог до віртуальних структур, що 

відображають нові функції та властивості підрозділів складних організаційно-

технічних систем на початковому етапі реорганізації. 

7) Визначити технології вдосконалення організаційно-штатних структур 

підрозділів інтелектуальної інформаційної інфраструктури з метою забезпечення 

їх адаптації до нових вимог (організаційно-технічний аспект). 

Об’єктом дослідження є процес функціонування інтелектуальної 

інформаційної інфраструктури в умовах критичності в складі відкритої складної 

організаційно-технічної системи. 

Предметом дослідження є моделі, методи та інформаційні технології 

оцінки критичних ситуацій в інтелектуальній інформаційній інфраструктурі. 

Під час аналізу СОТС та постановки наукової проблеми застосовується 

метод системного аналізу, за допомогою якого розглянутий вплив загрози, зміни 

потреб і можливостей структурних підрозділів протидії цим загрозам. 

Концептуальні оцінки загроз для критичної інфраструктури та визначення 

критеріїв віднесення об’єктів інфраструктури до критичних об‘єктів засновані на 

методах структурного і об'єктно-орієнтованого аналізу і проектування. Для 
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аналізу інтелектуальних аспектів використані методи теорії управління і теорії 

організації. Для визначення рівня впливу загроз застосовується індексний метод 

аналізу, математичний апарат теорії афінних перетворень і фрактальності. Для 

створення математичної моделі процесу реорганізації задіяні методи теорії 

інформації, ймовірності, самоорганізації і моделювання. Положення теорії 

ймовірностей і математичної статистики використано при оцінюванні структури і 

параметрів математичних і статистичних моделей. Крім того, використано для 

опису стану ІІТ-інфраструктури методи систем звичайних диференціальних 

рівнянь та функціонального аналізу. Теоретичні основи функціональної стійкості 

ІІТ-інфраструктури засновані на принципах теорії надійності, теорії оптимальних 

систем, теорії функціонального моделювання, теорії графів та аналітичного 

моделювання. Для опису закономірностей розвитку процесу народження-загибелі 

впливу загрози використані методи теорії нелінійної динаміки і теорії 

стратегічного планування. При розробленні рекомендацій до змін організації 

взаємодії уразливих елементів СОТС застосовані методи побудови ієрархічних 

структур. Дослідження виконані на стику загальної теорії систем та управління 

ними з використанням синергетичних уявлень про нелінійність процесів. Основні 

положення і теоретичні оцінки підтверджено аналізом результатів моделювання 

та дослідження засобів обробки пакетів в розподілених системах.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

1. Вперше розроблена концепція оцінки загроз критичним об'єктів 

інфраструктури та визначено критерії віднесення об'єктів інфраструктури до 

критичних, наукова новизна якої полягає в тому, що на основі гіпотези, що будь-

яка загроза, може бути нейтралізована реорганізацією сил, засобів, ресурсів 

структурних підрозділів системи і застосовуваними інформацій -Інтелектуальна 

технологіями, в ній викладено комплекс поглядів, пов'язаних між собою і 

утворюють єдину систему, а саме: необхідність застосування методів теорії 

реорганізації з моделювання методів нейтралізації загроз для класу задач 

«організаційні системи з критичної інфраструктури»; необхідність формалізації 

процесу реорганізації при впливі загрози через оцінку керованості організаційної 

системи з критичною інфраструктурою; необхідність обгрунтування системи 

показників попередньої оцінки процесів реорганізації та встановлення 

ієрархічний взаємозв'язку комплексного показника і приватних показників; 

необхідність обгрунтування методів визначення критичних значень індикаторів в 

умовах невизначеності, а саме: керованості під час реорганізації, організованості 

підрозділів критичних об'єктів, стійкості при реорганізації, оперативності 

процесів реорганізації системи і ризику прийняття рішення про реорганізацію; 

необхідність застосування методів теорії фракталів для виконання попередньої 

кількісної оцінки за допомогою динамічних рядів у часі індикаторів рівня 

негативного впливу загрози і ступеня їх нейтралізації за рахунок реорганізації 

організаційно-штатних структур критичних об'єктів. Концепція забезпечує 

вирішення проблеми по розробці моделей, методів та інформаційної технології 

для оцінки критичних ситуацій в інтелектуальній інформаційній інфраструктурі 

на основі когнітивних методів, а її впровадження дозволяє забезпечити 
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своєчасність реакції системи управління на позаштатні ситуації в разі впливу 

загрози на критичні об'єкти. 

2. Вперше розроблено когнітивну модель процесу реорганізації критичних 

об'єктів інтелектуальної інформаційної  інфраструктури, яка є в складі складної 

організаційно-технічної системи, наукова новизна якої полягає в тому, що вона 

ґрунтується на теорії когнітивного аналізу слабко структурованих систем, коли 

точні числові характеристики апріорі недоступні і досліднику доводиться 

оперувати якісними поняттями. Це дозволяє отримувати корисну інформацію про 

можливість виникнення критичній ситуації у вигляді попередній оцінки ознак 

впливу загроз та визначати можливі заходи щодо їх нейтралізації шляхом 

штучного створення варіантів віртуальних структур, які здатні усувати впливи 

цих загроз. 
3. Вперше розроблено методику оцінки системи показників реорганізації 

інтелектуальної інформаційної  інфраструктури, яка є в складі складної 

організаційно-технічної системи, наукова новизна якої полягає в тому, що для 

загальної оцінки незалежних процесів реорганізації в штучно створених 

віртуальних структурах для виконання нових завдань щодо нейтралізації загроз 

використовується показник керованості і здійснюється оцінка переходу системи 

від невизначеності (хаосу) до організованості (порядку) за рахунок оцінки 

ентропії інформації про можливості виконавців. Для цього застосовується модель 

марковських процесів, за допомогою якої здійснюється оцінка динаміки змін 

потреб, яка відображена у вигляді моделі “народження-загибелі”, а 

взаємозалежність між показниками вищій і підлеглій систем розглядається як 

функція від ступеня організованості. Це дозволяє тотожно (еквівалентно) 

оцінювати керованість динамічної системи на афінному просторі, як подобу 

максимізації показника організованості складної системи, при обмеженні на 

показники: оперативності процесу реорганізації, стійкості системи під час 

реорганізації, ризику прийняття рішення щодо реорганізації. Результатом є 

кількісна оцінка доцільності управлінських рішень процесу реорганізації щодо 

створення віртуальних структур за встановленими критеріями..  

4. Вперше розроблено методику визначення критичності ситуації в 

інтелектуальній інформаційній інфраструктурі, яка є в складі складної 

організаційно-технічної системи, на основі методу формалізації впливу загроз на 

уразливі об‘єкти за допомогою моделі видимості (прозорості) інформаційної 

системи для зловмисника в умовах застосування засобів маскування в 

інформаційному просторі та фрактальної моделі попереднього знаходження 

уразливих об’єктів (місць) відносно викликів, наукова новизна якої полягає в тому, 

що запропоновано механізм виявлення явища самоподоби і масштабованості 

впливу загрози на уразливі об‘єкти ієрархічної структури на основі 

математичного апарату афінних множин, що дозволяє перейти до фрактального 

опису впливу загрози на критичні об‘єкти інтелектуальної інформаційної 

інфраструктурі. 
5. Набула подальшого розвитку технологія моделювання процесу розвитку 

структури інтелектуальної інформаційної інфраструктури, як критичної 

організаційної системи під час її реорганізації, яка відрізняється від існуючих 
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відрізняється тим, що надає можливість застосування крім відомих моделей 

(моделі стратегічного управління структурою; моделі аналізатора вхідної 

інформації про потреби щодо нейтралізації загрози; моделі внутрішнього процесу 

виконання завдань з нейтралізації загроз; моделі оцінки продуктивності каналів 

виконання завдань з нейтралізації загроз методом контурів) нові моделі, а саме: 

фрактальної моделі процесу розвитку системи та логістичної моделі 

організованості нових структур під час реорганізації, що дозволяє застосовувати 

оцінку фрактальної розмірності для визначення оптимального вирішального 

правила для оцінки уразливості, на основі якої робляться висновки щодо ризику 

від загрози під час реорганізації 
6. Набула подальшого розвитку методика аналізу наслідків впливу загрози 

на уразливі об’єкти складної організаційно-технічної системи, яка відрізняється 

від існуючих тим, що вона надає можливість розглядати наслідки впливу загрози 

на уразливі об’єкти складної організаційно-технічної системи когнітивними 

(пізнавальними) методами аналізу для визначення ступеня кореляційних зв’язків 

між загрозою і уразливими об’єктами з використанням відображення прояви 

загрози через афінні перетворення і фрактальні моделі, а також застосування 

процесорного підходу і віртуальних організаційних структур, що дозволяє в 

критичній ситуації отримання якісної оцінки можливих наслідків загроз і 

визначити додаткові ознаки впливу загроз у вигляді когнітивної карти ситуації 

(зваженого графу або таблиці) структуризації даних про ситуацію, що сприяє 

кращому розумінню проблем та якісному аналізу системи. 
7. Набула подальшого розвитку модель опису реорганізації складної 

організаційно-технічної системи для нейтралізації загроз, яка відрізняється від 

існуючих тим, що вона надає можливість розглядати систему як сукупність 

незалежних процесів забезпечення виконання існуючих та нових потреб, коли 

існуючи потреби забезпечуються існуючою організацією структури сил та 

засобів, а забезпечення нових потреб моделюється штучними віртуальними 

структурами організації абстрактних сил та засобів. Віртуальна структура 

моделює потрібні сили та засоби для нейтралізації загроз. Це дозволяє 

здійснювати взаємодію нових структурних підрозділів (віртуальних структур), що 

організовуються для виконання нових завдань з нейтралізації загроз, і 

одночасного стійкого виконання раніше визначених завдань існуючою 

структурою системи. 

Практичне значення отриманих результатів.  

Реалізація запропонованих в дисертації методів, методів, моделей та 

технологій оцінки критичних ситуацій в ІІТ-інфраструктурі на основі когнітивних 

методів, як сукупність концептуальних, теоретичних та технологічних основ, 

дозволяє: 

а) визначити: рекомендації щодо математичного і програмного 

забезпечення системи підтримки прийняття рішень органами управління всіх 

ланок управління для визначення впливу загроз та заходів для передбачення їх 

нейтралізації, що підтверджується актами реалізації;  

б) впровадити: рекомендації щодо створення служби технічної підтримки 

засобів ІІТ-інфраструктури, що знайшло відображення в керівних документах для 
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розгортання та експлуатації ІІТ-інфраструктури, а також включені до навчального 

процесу у дисциплінах кафедри Комп‘ютерних наук в освітньо-кваліфікаційних 

характеристиках та освітньо-професійних програмах випускника Державного 

університету телекомунікації, в посібниках для навчального процесу, що 

підтверджується актом реалізації; 

в) розробити методики: визначення потреб, розподілу та обсягів 

матеріально-технічних засобів; визначення ризику під час реорганізації; обробки 

інформації під час визначення загрози; визначення оперативності управління під 

час реорганізації, що підтверджується актами реалізації. 

г) отримати корисний ефект: від впровадження розроблених методів 

отримується скорочення часу визначення критичного стану об‘єктів СОТС на 25-

30% при необхідному рівні достовірності діагностування. 

Результати дисертаційної роботи прийняті до впровадження в ННВК 

Державного спеціалізованого підприємства “Укрспецторг” (акт від 25.12.2020р.) 

«Інформаційно-комунікаційні системи» (акт від. 25.12.2020р.), ТОВ «Aй Ті Джи» 

(акт від. 11.11.2020р.), а також у навчальний процес в Державному університеті 

телекомунікацій (акт від 10.02.2020р.) при викладанні навчальних дисциплін 

«Нові інформаційні технології» та «Серверні операційні системи». 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові та прикладні результати, що 

опубліковані [15, 27-30, 32-34, 42, 50, 51, 55, 56, 66, 67], отримані здобувачем 

особисто. У роботах, що написані в співавторстві, особистий внесок здобувача 

полягає: [1] - розроблений математичний апарат розрахунків показник оцінки 

процесів реорганізації великих складних систем; [2] - розроблена система 

показників оцінки інформаційних характеристик інтелектуальних систем; [3] - 

розроблено показники ефективності функціонування інтелектуальної системи; [4] 

- розроблено причини загроз для впровадження технологій 4G/LTE; [5] - 

розроблений показник оцінки процесу реорганізації інформаційних систем; [6] - 

розроблена структура служби технічної підтримки інформаційних систем; [7] - 

розроблений показник оцінки процесу реорганізації інформаційних систем; [8] - 

розроблений показник оцінки процесу діагностування; [9] - розроблений показник 

оцінки процесу управління потужністю; [10] - розроблений показник оцінки 

ефективності управління; [11] - розроблений показник оцінки процесів 

реорганізації системи з критичною інфраструктурою; [12] - розроблений показник 

оцінки реорганізації складних організаційно-технічних систем; [13] - розроблено 

система статичних показників оцінки інформаційних характеристик 

інтелектуальних систем; [15] - визначено причини загроз від інтелектуальних 

інформаційних систем пошуку для критичних інфраструктур; [16] - розроблено 

показники для аналізу ризиків упровадження інтелектуальних послуг у критичних 

інфраструктурах; [17] - розроблено показники для аналізу загроз під час 

упровадження технології ІМТ2020/5G; [18] - розроблено показники для аналізу 

загроз під час провадження CRM; [19] - розроблено показники для аналізу загроз 

під час використання систем рекомендацій під час застосування в smart об‘єктах;  

[20] - розроблено показники для аналізу ризиків застосування технологій 

віртуалізації і контейнеризації в хмарних сервісах; [21] - розроблено показники 

для аналізу критичних аспектів впровадження smart retail; [22] - розроблено 
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показники для аналізу загроз для впровадження ІЕЕЕ 802.11ax; [23] - розроблено 

показники для аналізу загроз під час впровадження інформаційної надмірності 

цифрових зображень; [24] - розроблено показники для аналізу загроз під час 

впровадження соціальних мереж; [25] - розроблений показник оцінки процесів 

функціонально-структурної реорганізації організаційно-технічних систем; [30] - 

розроблений показник оцінки процесу реорганізації інформаційній системи, а 

саме організованості; [34] - визначені завдання організації складових 

інформаційних систем; [35] - запропонована оцінка ефективності організаційних 

змін в системі; [36] - запропоновано підхід до оцінки впливу загрози на систему 

управління; [37] - запропоновано підхід до оцінки ефективності функціонування 

службових мереж зв’язку; [38] - розроблений показник оцінки ефективності 

управління; [39] - розроблений показник оцінки завадозахисту каналів управління 

радіотелекомунікаційних засобів; [40] - розроблений показник оцінки 

завадозахишеності каналів управління комплексів безпілотних літальних апаратів; 

[42] – визначено причини загроз для кібернетичних системи відеоспостереження 

об‘єктів підприємства; [43] - визначено причини загроз радіосистемам; [44] - 

визначено причини загроз мікросервисним додаткам; [45] - визначено причини 

загроз малому бізнесу через використання хмарних сервісів; [46] - визначено 

причини загроз підвищенню ефективності створення відеоконтенту високої 

якості; [47] - визначено вплив загроз від компрометуючих випромінювань від 

електронно-обчислювальної техніки; [48] - розроблено порядок організації систем 

автоматизації управління; [49] - розроблено система показників оцінки 

взаєморозрахунків (клірингу) по видах трафіку; [50] - розроблено порядок 

застосування нейронних мереж для апроксимації функцій.. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертації, практичні висновки і рекомендації, які одержані в ході роботи, 

доповідались на наукових семінарах, апробовані та оприлюднені в ході 

конференцій: 

1. Проблеми інформатизації штабів на сучасному етапі та можливі 

напрямки їх вирішення (Київ, Україна, 1999). 

2. Міжнародна науково-практична конференція “Новые сетевые технологии 

в Украине”. (шифр АТС00–225). (Київ, Україна, 2000).  

3. Інформаційна боротьба: проблеми і шляхи їх вирішення: Науково-

практичного семінар, Національний НДЦ оборонних технологій і воєнної безпеки 

України. (Київ, Україна, від 14.11.2000). 

4. Проблеми реформування системи технічного забезпечення військ ЗСУ; 

Науково-практичний семінар. (Київ, Україна, 2000).  

5. Науково-практична конференція. (Київ, Україна, НАОУ. 2003). 

6. Проблеми розвитку інформаційних мереж військового призначення; 

Науково-практичний семінар (Київ, Україна, НАОУ. 2004).  

7. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Електронні та 

мехатронні системи: теорія, інновації, практика» від 5 листопаду 2015 року 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. 

(Полтава, Україна, 2015). 
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8. III Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми 

розвитку науки і техніки» . (Київ, Україна, 2016).  

9. Проблеми інформатизації. VIII міжнародна науково-технічна 

конференція. (Київ, Україна, 11-12 квітня 2017 року, ДУТ). 

10. Проблеми інформатизації: Х міжнародна науково-технічна 

конференція (Київ, Україна, 12 – 13 квітня 2018 року, ДУТ). 

11. Проблеми інформатизації: ХІІ міжнародна науково-технічна 

конференція. (Київ, Україна, 12 – 13 квітня 2018 року, ДУТ). 

12. Всеукраїнська науково-технічна конференції «Сучасний стан та 

перспективи розвитку IOT». (Київ, Україна, 3 квітня 2020 року, ДУТ). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані в 

71 наукові праці, з них 1 монографія [1] та 47 у фахових виданнях України 

(категорія «А», «Б») [2-48], 1 у інших виданнях [49] та 21 публікація у матеріалах 

доповідей науково-технічних конференцій [50-71]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, 9 додатків та списку використаних джерел. Повний обсяг 

роботи становить 398 сторінок тексту, серед яких 284 сторінок основної частини, 

84 рисунка, 53 таблиці. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми дисертаційного дослідження, 

її сутність та сучасний стан, відображено зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами, сформульовано мету та завдання досліджень, визначено основні 

наукові положення, що виносяться на захист, наукову новизну та практичне 

значення отриманих результатів, наведено дані щодо публікацій та апробації 

результатів, подано відомості про їх впровадження. 

Перший розділ «АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНФРАСТРУКТУР. ЗАГАЛЬНА ПОСТАНОВКА 

ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ» присвячений огляду наукового напряму, об’єкту, 

предмету дослідження, визначенню протиріччя і постановці науково-прикладної 

проблеми.  

Обґрунтовується, що ефективність управління СОТС під час впровадження 

інтелектуальних та інформаційних технологій залежить від критичних об‘єктів 

ІІТ-інфраструктури, яка надає послуги в умовах впливу внутрішніх або зовнішніх 

загроз. Здійснюється формалізація об‘єкту дослідження і обґрунтовується, що він 

відносіться до класу задач структурної адаптації організаційних систем з 

критичною інфраструктурою (ОСКІ). На основі формалізація об‘єкту дослідження 

визначається протиріччя між складністю організаційно-технічних методів 

захисту об'єктів критичної інфраструктури та їх результативністю з точки 

зору своєчасної локалізації та мінімізації можливих збитків від впливу загроз. 

Для розв’язання вказаного протиріччя сформульовано актуальну наукову-

прикладну проблему щодо розробки моделей, методів та інформаційної 

технології для оцінки критичних ситуацій в інтелектуальній інформаційній 
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інфраструктурі на основі когнітивних методів. Для вирішення цієї проблеми 

пропонується створення системи інформаційні безпеки загрозам (СІБЗ), яка буде 

виконувати функцію забезпечення інформаційній безпеки (ІБ), а саме: визначати 

загроз і критичні об‘єкти, контролювати їх стан, розробляти рекомендації щодо їх 

реорганізації з метою нейтралізації або ліквідації наслідків дії загроз. СІБЗ може 

бути побудована у вигляді певної служби забезпечення інформаційній безпеки 

загрозам (СЗІБЗ).  

Для побудови СЗКІ необхідно створити комплекс організаційних, 

нормативно-правових, інженерно-технічних, наукових та інших заходів, 

спрямованих на забезпечення безпеки ІІТ-інфраструктури, а саме: 1) розробити 

методологію проведення оцінки загроз і визначення критеріїв віднесення об'єктів 

інфраструктури до критичної інфраструктури; 2) розробити механізми постійного 

моніторингу стану безпеки об'єктів критичної інфраструктури, способів збору, 

аналізу, узагальнення даних по об'єктах критичної інфраструктури та їх 

функціонування; 3) визначити методи і засоби ефективного реагування в разі 

виникнення кризових ситуацій і ліквідації їх наслідків, а також швидкому 

відновленню функціонування об'єктів критичної інфраструктури; 4) встановити 

вимоги до планування заходів щодо захисту критичної інфраструктури, 

включаючи організаційно-структурні плани адаптації взаємодії об'єктів критичної 

інфраструктури.  

Визначається, що в умовах невизначеності нейтралізація негативного 

впливу загроз на критичні об’єкти ІІТ-інфраструктури доцільне вирішувати 

методами організаційно-структурній адаптації. Для цього досліджуються 

характерні ознаки і тенденції виникнення загроз для ІІТ-інфраструктури СОТС, 

уточняються ознаки класифікації загроз під час забезпечення інформаційної 

безпеки, уточняється зміст управлінської діяльності щодо процесів реорганізації 

ОСКІ. На основі аналізу поведінки ОСКІ визначається низка закономірності, яка 

дозволяє формалізувати вплив загроз на критичні об‘єкти ІІТ-інфраструктури у 

вигляді типових ситуації (процесів), для яких можна створити моделі оцінки 

процесів адаптації до нових умов функціонування шляхом реорганізації ОСКІ. 

Виконується формалізація процесу реорганізації критичних об‘єктів ІІТ-

інфраструктури з метою підвищення рівня ІБ. Висувається гіпотеза, що будь-яка 

вимога щодо нейтралізації загрози може бути досягнута за рахунок відповідної 

реорганізації сил і засобів структурних підрозділів ОСКІ. Обґрунтовується 

система показників: керованість, організованість, оперативність, стійкість, ризик 

прийняття рішення щодо реорганізації.  

Робиться математична постановка задачі дослідження реорганізації ОСКІ. 

Нехай оператор  характеризує рівень ІБ через стан ОСКІ і може бути 

записаний в узагальненому вигляді 

 

                   (1) 

 

де ( )w t  – вектор цілей, що задаються; ( )x t  – векторний процес зміни у часі 

керованих параметрів стану системи від заданого початкового 0( )x t  в напрямі 



 13 

заданого кінцевого стану ( )kx t , при цьому фактичний початковий стан системи 

0( )x t  може відрізнятися від нормативно встановленого 
*
0( )tx ; ( )а t  – векторний 

процес зміни у часі факторів збурення (загроз і небезпек) і вільних чинників, що 

контролюються, визначає множину потреб (завдань); ( )t  – функції системи, які 

можуть змінюватися під час адаптації до завдань; ( )A t  – структура системи, яка 

може змінюватися під впливом як зовнішніх збурень, так і керуючих впливів; 

( )u t – вектор керуючих впливів з множини U можливих управлінь; t – час.   

Фізично оператор  може визначатися ймовірністю досягнення 

потрібного стану системи, а через нього і рівня ІБ, у тому числі й за рахунок 

організації раціональної структури системи   

При вказаних передумовах проблема дослідження сформульована таким 

чином. Нехай є заданий рівень ІБ , який задається сукупністю системних по-

казників, до яких існують вимоги  ІБ , 1,j J= , що задаються вищим 

органом управління. Ступінь їх досягнення визначається рівнем організації сил і 

засобів під час виконання процесів забезпечення потреб. Певний рівень 

організації досягнення j-ої вимоги має на увазі створення раціональної структури 

, яка здатна своєчасно і повно виконати i-у потребу системи вищого рівня із 

забезпечення безпеки. Із сукупності таких структур  складається систе-

ма для виконання існуючого переліку завдань щодо забезпечення потреб безпеки. 

Поточний рівень  ІБ визначається ефективністю організації структури системи, як 

сукупності структур , та оцінюється величиною . Під час зміни переліку 

завдань (загроз) необхідно оцінити перехід до нового стану і визначити стратегію 

управління процесом реорганізації структури з метою своєчасного  

і повного забезпечення запасами  процесів безпеки із 

збереженням стійкості функціонування 
,

( )ijs ст jдопk t k   існуючих структур 

та з припустимим ризиком системних збитків , тобто 

 

 ,                                           (2) 

 

( ) , ( ) , 1, , ( ) ,,

( ) , ( ( ), ) , 1, ,0 , ,rac

ji

T A T j J u t Uk t kijs ст jдопij j ijдоп

C Q C Q q t t Q i I t A A
j jдоп ij ijдоп

  =  

  =    
 

 

де по j-ій властивості – задане гранично припустиме значення показника 

оперативності, що показує своєчасність задоволення потреб; k jдоп – задане 

гранично припустиме значення показника рівня стійкості системи, який визначає 

всю сукупність обмежень на процес реорганізації і не повинен бути менше зада-

ного рівня; – задане гранично припустиме значення показника ризику щодо 

прийнятого рішення  відносно процесу реорганізації; – задане гранично 
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припустиме значення показника задоволення і-го виду потреб, які можуть посту-

пити до системи. Всі обмеження детерміновані. 

Для вирішення вказаної проблеми необхідно за допомогою схеми логічної 

організації методів і засобів наукового пізнання в нові форми для пізнання рівня 

інформаційній безпеки розробити моделі, методи та інформаційні технології для 

оцінки критичних ситуацій в інтелектуальній інформаційній інфраструктурі на 

основі когнітивних методів, що надані на рис. 1. 

 

Таким чином, така постановка проблеми реорганізації ОСКІ надає 

можливість розгляду підвищення ефективності управління СОТС в умовах впливу 

загроз на критичні об‘єкти ІІТ-інфраструктури із застосуванням сучасних уявлень 

теорії систем та управління ними шляхом оцінки рівня ІБ показниками: 

керованості, організованості, оперативності, стійкості і ризику одночасно. 

Другій розділ «РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ФУНК-

ЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ 

СИСТЕМИ З КРИТИЧНОЮ  ІНФРАСТРУКТУРОЮ» присвячений 

удосконаленню методологічного апарату теорії реорганізації ОСКІ, до якої 

відноситься ІІТ-інфраструктура СОТС.  

Розглядається клас задач структурної адаптації ОСКІ в умовах невизначе-

ності можливих наслідків впливу загрози. Для цього визначені умови керованості 

критичних об‘єктів під час впливу на них слабких негативних сигналів від загроз, 

що має вигляд. 

( ( )) [ [ [ ( ( ))]]]Ц A CO
Q t Q t=     ,                              (3) 
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де:  
2

2

2

( ) ( )
( ( )) ( ) ( )( )c c c

d Q td dQ tdQ t Q tQ t
dt dt dtdt

       
         +

  
= + + ++ =   

  

; 

2
2

2

( ) ( )
( ( )) ( ) ( )( )AC C A A C CC C C C C

d Q td dQ tdQ t Q tQ t
dt dt dtdt

         +
  

= + + ++ =   
  

; 

2
2

2

( ) ( )
( ( )) ( ) ( )( )OA A O O A AA A A A A

d Q td dQ tdQ t Q tQ t
dt dt dtdt

         +
  

= + + ++ =   
  

; 

   2
2

2

( ) ( )
( ( )) ( ) ( )( )ЦO O Ц Ц O OO O O O O

d Q td dQ tdQ t Q tQ t
dt dt dtdt

         +
  

= + + ++ =   
  

.  

Таким чином, розгляд керування в ієрархічній структурі показав на 

закономірність, що слабкий вплив загрози в ієрархічних структурах призводить 

до непередбачених наслідків, тобто вплив на перший ланці – швидкість, другий – 

прискорення, інші порядки визначають умови локальної нестійкості. 

Вирішення рівняння (2) може бути здійснено методом заміни (зменшення 

до першого порядку) та вирішення методом Рунге-Кутта або Адамса.  

8 7 2 1...
8 7 2 1

( ))(Ц
t t t t

t e e e eQ k k k k
   

+ + += + ,
                      (4) 

де - простий корінь. 

В умовах невизначеності нелінійні процеси проява загрози в ієрархічних 

структурах організації можуть розглядатися через ознаку самоподоби, як по-

рушення порядку шляхом підвищення невизначеності і неорганізованості, тобто 

як відповідні флуктуаційні рухи, які мають фрактальну природу, що доцільне 

описувати фрактальними властивостями  

0
( ) ,td t d e −=

                                                        
(5) 

де  – поточне значення контрольованого параметру системи на певний 

момент часу;  – його нормоване значення (вимога);  – коефіцієнт інтенсивності 

зміни показника від впливу загрози. 

Тоді для усунення загрози необхідно завчасно реорганізувати відповідну 

структуру шляхом введення порядку. Введення порядку може бути відображено в 

ієрархічній структурі через афінні правила перетворення виконання задачі в 

фізичних об’єктах (в ОС), а саме перенесення (ієрархія), повторення (єдність 

цілей), відображення (цілі вищого рівня), проектування (організованість). Звідси 

реорганізація, як зміна структури критичного об‘єкту відносно нових завдань 

може бути визначена у вигляді рис.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ф(tt)=(wt,xt,at,ut,,At,t1) 

xt=f(at,Et-1,zt)) 
 

 

at Et 

xt 

Рис. 2.  Загальна модель ОСКІ 
 

Пам’ять 

Керуючі впливи u(t) Вимоги w(t) 

zt-нові завдання 

Et-1=f(Ф(tt-1)) 
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Загальна модель ОСКІ описано рівнянням балансу «потреб–можливостей», 

яке вважаємо функцією початкових даних про величину потреб для нейтралізації 

загрози і наявності можливості їх забезпечення  
 

dA(t)/dt = F(t, s)UF(t) – D(t, F, s)UD(t),                        (6) 
 

де А(t) – показники структури ОСКІ, що змінюються; F(t,s) – потік ресурсів, 

що надається зовнішнім середовищем для компенсації загрози в ОСКІ, за рахунок 

яких вона адаптується до нових умов; D(t,F,s) – вихідний потік перероблених 

ресурсів з ОСКІ (не з F-потоку), які вона віддає іншим системам у вигляді послуг 

(готової продукції), s – елементарний процес з виконання заданої послуги; UF(t) і 

UD(t) - керуючі впливи, що набувають негативних або позитивних значень в певні 

моменти часу для корегування параметрів існуючої структури.  

Для оцінки ефективності реорганізації визначається показник рівня ІБ ОСКІ 

у вигляді: 

ВІБ доп

ВІБ
ВІБ доп

( ), ( )
( )

( ), ( )

G t при Ф t Ф
Ф t

Ф t при Ф t Ф


=



,                           (7) 

де  – визначає показник ефективність дії СЗІБ,  – показник готовності до 

застосування ОСКІ в реальних умовах;  – значення того ж показника, але визначеного 

за умови, що система функціонує найкращим чином (ідеально),  – готовність до 

використання ОСКІ в поточному режимі функціонування для вирішення відомого 

переліку завдань,  – показник, що характеризує адаптацію ОСКІ до вирішення нових 

завдань,  – допустима величина. 

Рівень ІБ можна розглядати у вигляді вікна небезпеки ОСКІ – це проміжок 

часу від моменту, коли з’являється можливість використати критичні об’єкти 

ОСКІ і до моменту, коли вікно ліквідується. Вікна небезпеки існують порівняно 

довго, оскільки за цей час повинні статися такі події: повинні стати відомими 

загрози та їх дія; повинні бути знайдені засоби їх усунення; ці засоби повинні 

бути встановлені у ОСКІ для її захисту. Тут треба підкреслити, що вікна не-

безпеки і засоби їх використання зловмисником в ОСКІ з’являються постійно 

(рис. 3).  
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t 

Вікно небезпеки  

у інформаційній  

системі 

Фдоп(t) 
Значення поточного 

рівня Ф(t) 

Рис. 3. Рівень інформаційної безпеки Ф(t) 
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Для оцінки  запропонований індекс готовності до використання G(t) – 

це індикатор рівня ІБ, який характеризує якість вирішення відомого переліку 

завдань. Він розглядається як оператор для випадку , коли 

вважаємо, що , ,  : 
 

                                                    (8) 

де   – функції системи;  – існуюча технічна і організаційна 

структура ОСКІ.  

За допомогою індексу  будуємо часовий ряд для визначеної вибірки 

 1 2( ), ( ),..., ( )nG t G t G t  ,                                      (9) 

де – поточна величина індексу , що визначається в задані моменти часу 

, 1,nt n N= . Отримуємо рівень ІБ у вигляді дискретного ряду (рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При умові незмінності структури на момент t індекс G(t) визначаємо як 

 

т о доп( ) ( ) ( ) при ( )G t g t g t Q t Q=  ,                  (10) 

 

де 
т тех зез
( ) { ( ), ( )} приg t f A t K t t= →  – технічна готовність до використання 

доп( )
т т

g t g ,  – технічна структура,  – коефіцієнт збереження ефектив-

ності застосування засобів; 
о орг
( ) { ( )} приg t f A t t= → . - організаційна готовність 

до використання ( )
о о

допg t g , ( )Q t – запас ресурсів; доп
т

g , доп
о

g , 
доп

Q  – допустимі 

значення наявності ресурсу.  

Рис. 4. Тенденція зміни індексу готовості G(t) 
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В ієрархічній структурі уразливість критичних об‘єктів проявляється 

нанесенням шкоди їх працездатності, які для зловмисника видимі, до яких він має 

доступ і коли він може застосувати привабливу загрозу  

 

v d i
( ) { ( ), ( ), ( )} при

i
K t f x t y t t t= → ,                 (11) 

 

де – видимість (прозорість) системи, – доступність системи,  – 

привабливість загрози для зловмисника.  

Для визначення критичній точки часового ряду індексу G(t) на інтервалі 

t0<t<T використовуємо фрактальну розмірність часового ряду для площини   

 

,                                   (12)  

 

де d – фрактальна розмірність часового ряду для площини.  

Застосування фрактального методу аналізу часових рядів надає такі 

можливості: знаючи фрактальну розмірність часового ряду і розмах параметра на 

початковій дільниці, можна передбачити можливе значення розмаху параметра в 

майбутньому; фрактальна розмірність та її залежність від всіляких параметрів, що 

описують вплив факторів, визначають динаміку системи; існує критичне значення 

фрактальної розмірності, при наближенні до якої система готова втратити 

стійкість і перейти в нестабільний стан в напрямі залежно від тенденції, що має 

місце в даний час; при фрактальній розмірності менше деякої мінімальної 

величини на систему впливає одна або декілька сил, що штовхають систему в 

одному напрямі; якщо фрактальна розмірність біля нормативної величини, то 

фактори, діючі на систему, мають різні напрями, але більш або менш 

компенсують один одну (поведінка системи в цьому випадку є стохастичною і 

добре описується класичними статистичними методами); якщо фрактальна 

розмірність значно більше критичного значення, система стає нестійкою і готова 

перейти в новий стан. 

Для дослідження наслідків загроз та процесів реорганізації застосовуємо 

когнітивній аналіз у вигляді когнітивній моделі (рис.5).  
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Звідси для уточнення даних про процес зміни стану критичного об‘єкту 

ОСКІ стає можливим застосування явища фрактальності і введення її розмірності 

для оцінювання ступня організованості в ієрархічній структурі. Для цього для 

оцінки рівня організації ОСКІ може бути застосований показник фрактальної 

розмірності  відносно j-ої вимоги.  

ln
, 1, , 1,

ln

N ji
d j J i I

j rji

= = =  ,                               (12) 

де  – число підсистем, що задіяні в досягненні j-ої вимоги на i-му рівні ієрархії,  

 – масштаб (обсяг) необхідності виконання завдань під час досягнення j-ої ви-

моги на i-му рівні ієрархії.  

Застосування показника фрактальності надає можливість визначати ступінь 

неорганізованості підсистем відносно загрози для вирішення задачі реорганізації. 

Для оцінки організованості під час реорганізації визначена форма штучного 

правила оцінки для ступеня неорганізованості системи відносно виконання 

завдань у вигляді  

 

 

* *
2 2

1

*
2

1

*
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( , ) ( , )log ( , ),

1, , 0 , ( , ) 1,

( , ) 1 ( , ).

k

iS i
i

k

i
i

i i

A t P A t P A t

i k t P A t

P A t P A t


=

=

 −

=   =

= −

                                  (13) 

Для оцінки  стійкості під час реорганізації запропоновано показник  

                             
0
,

,
, 0

( )
( )

( )

s ст i
is ст доп

s ст

k t
k t k

k t


=  


,                                                      (14) 

 де kдоп – задане гранично припустиме значення показника рівня стійкості систе-

ми, який визначає всю сукупність обмежень на процес реорганізації і не повинен 

бути менший за заданий рівень 

Когнітивна модель реорганізації 

Уточнення даних 

про процес 

(швидкість змін 

показників) 

Алгоритми 
виявлення знань про 

процес (аналіз). 
Когнітивна (граф) 

модель процесу 

Модель процесу 

O

2 O1 

O3 

F2 

F3 

F1 s3 

s4 

s2 

s1 

+r1 -r2 

-r3 

+r4 

+r5 

Структуризація 

знань 

 

Рис. 5. Когнітивна модель реорганізації 

, 1,idx
i n

dt
=  

Пошук тенденції  

 

Параметризація 
, 1,

jdy
j m

dt
=  
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Для оцінки ризику під час реорганізації запропоновано показник 
 

,   1, , 0i I t=   ,                         (15) 

де  – задане гранично припустиме значення показника ризику щодо прийня-

того рішення  відносно процесу реорганізації  і-ої задачі,  j-ої властивості. 

Для оцінки оперативності під час реорганізації запропоновано показник 
 

( )T A T
i j jдоп

 при

( )

( ) ( )
0

u tj
t tx xk→ , 1, ,j J=  1, , 0i I t=   ,                     (16) 

 

де – задане гранично припустиме значення показника оперативності, що 

показує своєчасність задоволення потреб. 
Для аналізу з урахуванням виразів неорганізованості пропонується штучне 

правило оцінки досягнення вимоги під час реорганізації у вигляді 

 

,     
                              

        (17)    
 

де ,  - вимога щодо нейтралізації загрози; В(Hj) - функція 

стабільності, , D(Hj )- мінливість ієрархії    

,     – ступінь невизначеності асоціативної 

структури по j–ій властивості для вирішення нової і–ої задачі 

  ,  ,  r*ji(t) – ранг і-ої структури. 
 

Третій розділ «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ 

РЕОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, 

ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З КРИТИЧНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ» 

присвячений розвитку теоретичних основ моделювання привабливості загрози 

для зловмисника, її можливих наслідків та їх усунення під час реорганізації ОСКІ. 

Розкриваються положення про обробку первинних даних, що відображають 

характер можливих впливів загроз на ОСКІ, набуття непрямих даних для 

зменшення невизначеності. Для вирішення цього завдання вважається, що для 

подальшого розвитку методологічних основ реорганізації основна увага повинна 

концентруватися на таких головних питаннях: когнітивному моделюванні пошуку 

слабких сигналів про наслідки загроз для ОСКІ; моделюванні індексу готовності 

до використання ОСКІ під час оцінки її поточного стану; моделюванні тенденцій 

розвитку ситуацій для формування вимог до ОСКІ під час реорганізації.   

Для побудови моделі прояву загрози представимо її в уразливому об’єкті 

як проекцію зображення загрози, що показано на рис. 6.  
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Для визначення параметрів g01(А0):(х01,у01)→ х,у і g12(А1):(х12,у12) → х*,у* в 

площині G1 під час афінних перетворень отримуємо 

 

  * * *: ( , ) ( , )w R x y R x y→ ,  при   
*

*

x xa yb e

y xc yd f

= − +

= + +
,                           (18) 

 

де a cos scalex= , b sin scalex= , c sin scaley= , d cos scaley= , e movex= , 

f movey= , scalex  - масштабування по осі X; scaley - масштабування по осі Y;  - 

кут повороту; movex  - рівнобіжний перенос по осі X; movey  - рівнобіжний перенос 

по осі Y. Отримані коефіцієнти a, b, c, d, e, f для кожного параметра і складуть 

необхідну систему ітераційних функцій. 

Якщо визначити х – параметр видимості; у – параметр доступності; z – пара-

метр негативної керованості, то отримує матрицю для трьох точок, що харак-

теризує показник уразливості об’єкта по i-ому параметру в площині Gi  

 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

i i i

i i i i

i i i

x x x

K y y y

z z z

=  .                                                (19) 

 

Тоді афінне перетворення з матрицею відображає переведення значень 

параметрів як деяких точок 

 

   ,   

  ,                                  (20) 

            . 
 

 

Таким чином, отримані коефіцієнти a, b, c, d, e, f для кожного параметра 

складають необхідну систему ітераційних функцій і виникає можливість визна-

чення правила побудови фракталу, що відображає проникнення загрози в струк-

туру ОСКІ. Новим є те, що задача зводиться до пошуку найбільш відповідної 

форми відображення в коефіцієнтах a, b, c, d, e, f змісту процесу впливу загрози. 

Рис. 6. Проекція загрози на підлеглі ланки ієрархічної структури 

А0 

А2 

А1 

R1 
R2 

R3 

R4 
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Для цього запропоновані параметри видимості, доступності і негативної 

керованості. 

Обґрунтоване, що видимість (прозорість) для зловмисника є функцією структури 

ОСКІ і заходів маскування її об’єктів 
 

                                               (21) 
 

де  – структура системи управління,  – показник ефективності заходів 

маскування об’єктів цієї системи управління організаційної системи. 

Для незмінної структури ОСКІ видимість (прозорість) для зловмисника 
 

,                                                  (22) 
 

де – показник видимості системи,  – показник ефективності заходів 

маскування в структурі  ОСКІ;  – кількість невидимих об’єктів ОСКІ за 

рахунок маскування,  – кількість всіх потенційно видимих об’єктів ОСКІ, при 

.  

При умові, що структура ОСКІ незмінна  і  отримує 

статистичну оцінку ймовірності видимості системи для зловмисника 

 

                                         (23) 

 

де  – ймовірність захисту системи з незмінною структурою заходами 

маскування, .  

Привабливість загрози для зловмисника: 

.                                                           (24) 

де B0 – виграш зловмисника від реалізації загрози; C0 – витрати зловмисника для 

підготовки і реалізації загрози; загрози КU – коефіцієнт ступеня реалізації загрози 

в ОСКІ.  

Їх аналіз дозволяє стверджувати, що чим більше значення співвідношення 

B0/C0, тим більші наслідки загрози і більш основ для її визначення зловмисником 

для реалізації при умові, що безпека системи, що визначена для ураження, не 

забезпечує захист (КіU→1) і зловмисник може керувати процесами в цій системі. 

Для визначення показника icd iUP K= , розглянемо алгоритм співвідношення між 

загрозою і захистом системи (рис. 7) 

На рис. 7 показано, що ідентифікацією загрози є події а, в, с і d. Події а і в є 

сприятливими для системи безпеки, а події с і d – сприятливі для зловмисника. 

Робимо  висновок, що основним чинником, що впливає на рішення зловмисника 

про реалізацію загрози є відношення виграшу до витрат при умові, коли існують 

канали несанкціонованого доступу до уразливих об‘єктів, що контролюються і 

використовуються для зловживання.  
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Для визначення глибини проникнення загрози використовуємо оцінку фрак-

тальності: 
dN r= ,                                                                                  (25) 

 

де – кількість самоподобних елементів в ієрархії ОСКІ, що можуть бути піддані 

впливу загрози; – масштаб проникнення впливу загрози, – фрактальна роз-

мірність для даної загрози.  

Масштабованість проникнення загрози в j-ій віртуальній структурі ОСКІ.  
 

,                                                     (26) 
 

де – масштаб розповсюдження пошкодження загрози в ієрархічній віртуальній 

структурі, яка забезпечує виконання завдань, – число пошкоджених об’єктів 

від впливу загрози, – число, що характеризує фрактальну розмірність під час 

впливу загрози. 

Для визначення наслідків реорганізації критичного об‘єкту за допомогою 

віртуальній структури ОСКІ для виконання нових задач використовуємо: 

1) модель технічної готовності.  
 

,                                     (27) 

 

Система безпеки (ідентифікація загрози) 

 можливість 

вияву загрози 

можливість 

нейтралізації загрози 

Події (а + в) сприятливі для організації 

безпеки системи, але не сприятливі для 

зловмисника А ЗP P=  

Події (c + d) не сприятливі для організації безпеки 

системи, але сприятливі для зловмисника  

 (1 )В З В НP P P P= −  

Рис. 7. Визначення подій для організації безпеки ОСКІ 

Так   

Подія а 

Загроза 

відвернена. 

 

 

Подія в 

Загроза не відвернена, 

виявлена, 

нейтралізована. 

(1 )(1 )D З ВP P P= − −  

 

Подія с 

Загроза не відвернена, 

виявлена, не 

нейтралізована. 

6 1 Нp P= −  

Так  2 1 Зp P= −  

Так 
4 1 Вp P= −  

Ні   

Ні 1 Зp P=  

Ні 
3 Вp P=  

Подія d 

Загроза не відвернена і 

не виявлена. 

5 Нp P=  

можливість 

запобігання загрозі 
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де Nj(t) – загальна кількість працездатних зразків техніки у визначеній j-ій вірту-

альній структурі в момент часу t; Noj – загальна кількість зразків техніки у 

визначеній j-ій віртуальній структурі, – допустиме значення. Для визначення 

працездатних і загального числа зразків техніки у визначеній j-ій віртуальній 

структурі в момент часу t виконується умова  

1

( ) ( )
m

j ji ji

i

N t N t
=

=  , 0

1

( )
m

j ji oji

i

N t N
=

= , при 
1,

0,
i

застосовується

не застосовується



= 


,     (28) 

i – коефіцієнт, що вказує на використання в j-ій віртуальній структурі зразків 

техніки. 

Показник технічної готовності до використання техніки ОСКІ, яка склада-

ється з М процесів буде визначатися як середня величина коефіцієнтів збереження 

ефективності застосування.  

 

1

Т

( )

( )

M

j j

j

K t

g t
М


=

=



,
   при  

1, ( )

0, ( )

доп

j jзез зез

i доп

j jзез зез

при K t K

при K t K


 
= 



 .         (29) 

 

2) модель організаційної готовності.  

 

( )

( ) ( )

( )

1, ( ) ( ) 1 ,п

min min( ) ( ) ( ) 1 & ( ) ( ) 1 & ( ) ,п п ппо

min0, ( ) ( ) 1 ( ) ,п пп

опри m G tm

рабо оg t G при i G t j G t l n noc i j ll

рабопри i G t l n ni ll


 =


      =  =  →              
                

,           (30) 

                       1, , 1, , 1, , 1,
ов гп нг

m k i k j k l k        
    

, 

 

де  ОВ ДВk k k= +  - загальне число підрозділів в ОСКІ; 
ов

k - число особливо важли-

вих підрозділів, готовність яких повинна бути забезпечена при будь-яких умовах; 

ДВ ГП НГk k k= + - число підрозділів додаткової можливості, 
гп

k  - число готових 

допоміжних підрозділів, 
нг

k - число неготових допоміжних підрозділів. ( )п
оG tm

 – 

організаційна готовність персоналу m-го підрозділу; min

OCG  – мінімальне значення 

готовності для даного переліку завдань.  

Організаційна готовність відносно j-го процесу при умові, що усі підрозділи 

готові  

min

доп

ГПj

OCj доп доп

ГПj НГj

k
G

k k
=

+
,                                          (31) 

 

де ,  - допустиме число готових і неготових допоміжних підрозділів j-го 

процесу.  

Тоді допустима організаційна готовність  може визначатися як  
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min

min 1

( )

( )

m

ji OCji

i
OC

G t

G t
M


==


 , при 
1,

0,
i

застосовується

не застосовується



= 


 ,       (32)            

 

де i – коефіцієнт, що вказує на використання в j-ій віртуальній структурі особо-

вого складу структурного підрозділу. 

Для оцінки організаційної готовності до використання окремого підроз-

ділу ( )
п
оG t , що входить до складу організаційної структури, пропонується вираз: 

 

 

п min1, ( ( ) )0 п т п
1

( )
п

п min0, ( ( ) )0 п т п
1

n
доппри S G t G nj

jоG t
n
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де 
п

п т

1

раб
( ( ) )

0 п

n
доп

j

j

S G t G n
=

=  =  – оператор, що визначає об’єднання груп особового 

складу, як кількість працездатних одиниць (персоналу підрозділу), поточний 

рівень готовності ( )п т
допG t Gj   яких відповідає допустимим значенням готовності.  

3) модель функціональної готовності персоналу.  

 

( ) 1 ( )Ф
П

G t p t
пом

= − ,                                             (34) 

 

де ( )
пом

p t  - імовірність появи помилок в період роботи. 

4) модель операційної готовності персоналу.  

 
ор аг сг

п п п( ) ( )G G t G t= .                                               (35) 

 

5) модель алгоритмічної готовності.  
 

 .                                     (36) 
 

6) модель ситуаційної готовності.  
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де tав – час виникнення небезпечних ситуацій в об’єкті управління, РАt - час ре-

акції оператора на ситуацію; РПt  - час реакції приладів, що необхідне для зміни 
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стану обладнання відповідно до керуючого впливу оператора. 

Звідси визначення індексу G(t) для віртуальних структур дозволяє провести 

аналіз процесу реорганізації структур ОСКІ на будь-якій ланці управління 

(рис.8).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) модель процесу розвитку (рис. 9) 
 

,                             (38) 

 
1,2,...0 , i

i сп
T =   

де 1,2,...0 , i
i
 =  – час розвитку процесу, , – параметр зміни потреб, – 

параметр зміни можливостей, – період планування розвитку  ОСКІ. 

Моделювання процесу розвитку виконане завдяки моделі спіралі Архімеда, 

яка фізично відображає ступінь задоволення потреб ( )
i

  , що надано на рис. 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан організованості ОСКІ  залежить від кількості інформації, що 

показано у (39), де враховується динаміка отримання інформації про зростання 

числа інформаційних модулів в системі а (потреб) і пов’язаних з ними дій в 
(можливостей) по їх обробці і прийняттю рішення.  
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Рис. 8. Тенденція зміни індексу готовності до використання ОСКІ 
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де  – інтенсивність зростання інформації про число потреб заявок; – параметр 

інтенсивності прийняття рішень щодо формування нових структур і координації 

дій в старих структурах для адаптації до нових задач (управління реорганізацією);  
  – інтенсивність включення нових структур в існуючу систему; - 

початкова організація,  – інтервал часу спостереження за розвитком.  

Для ілюстрації характеру впливу кількості інформації про стан ОСКІ  

на процес розвитку,  виконано моделювання, що  надане на рис. 10 – 12.  
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Рис. 10. Відображення хаотичності розвитку процесу 

Рис. 11. Відображення аперіодичності розвитку процесу 

Рис.12. Відображення переходу від аперіодичності до хаотичності 

      розвитку процесу 

 



 28 

Четвертий розділ «ОЦІНКА СТІЙКОСТІ, ОПЕРАТИВНОСТІ І РИЗИКУ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З КРИТИЧНОЮ 

ІНФРАСТРУКТУРОЮ МЕТОДАМИ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ» 

присвячений завданню щодо створення методик та технологій для оцінки 

стійкості, ризику та оперативності ОСКІ під час її реорганізації в умовах 

можливих впливів загроз.  

На основі уточнення змісту поняття "стійкість", ознак класифікації видів 

стійкості під час реорганізації ОСКІ розроблена методика визначення показника 

стійкості ОСКІ. Методика відрізняється від існуючих тим, що показником стій-

кості ОСКІ є коефіцієнт стійкості 
,

0 ( )
s ст ik t  стосовно s-го параметра ОСКІ, що 

відображає зміни стійкості з боку повноти забезпечення потреб наявністю запасів, 

оскільки при дефіциті запасів система буде у критичному стані:  
min

0
,

1

( )
( )

( )

зез зезi
is ст

зез i

tK К
k t

tK −

−
=

 ,                                  (40) 

де min( )зез зезitK К – коефіцієнт забезпеченості технікою на поточний  момент 

часу, 1( )зез itK − – теж на попередній момент часу, min
зезК – мінімальне допустиме 

значення того ж показника.  

Методика визначення показника ризику прийняття рішення щодо 

реорганізації відрізняється від існуючих тем, що для оцінки можливої шкоди 

(втрат, збитків) внаслідок впливів загрози ступінь ризику визначаємо для різних 

випадків: 

а) для можливих апостеріорних втрат, які можуть бути викликані в уразли-

вих місцях ОСКІ конкретною загрозою (після її проявами) застосовується 

байєсовський ризик: 

,
         1,i N= .                     (41) 

б) для можливих апріорних втрат, які можуть бути викликані в уразливих 

місцях ОСКІ конкретною загрозою (до її проявами) застосовується фрактальна 

модель  

    ,                                           (42) 

(t) - ризик впливу загрози; – число, що характеризує фрактальну розмір-

ність під час впливу загрози; – число, що характеризує фрактальну розмірність 

до впливу загрози.  

Методика визначення оперативності управління реорганізацією ОСКІ  

відрізняється від існуючих тим, що при оцінці нас цікавить: 

а) гарантія того, що зловмисник не зможе нас попередити впровадженням 

загрози. Тому виникає необхідність оцінки найгіршого випадку, який можна виз-

начати, що досягається правилом трьох сигм для нормального закону розподілу 

випадкових подій у вигляді  

 

,                            (43) 



 29 

де  – середньоквадратичне відхилення фактичного значення випадкової вели-

чини від математичного очікування, , при , резерві часу       

,   або дефіциту часу .    

б) для випадку досягнення допустимого значення вимоги jдопW  за період t . 

Величину проміжку часу можна визначити з виразу  

 

 , при  і  .       
(44) 

   

де ,  - вимога щодо нейтралізації загрози; В(Hj) - функція стабільності 

 

П‘ятий розділ «РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО БУДІВНИЦТВА СИСТЕМИ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАГРОЗАМ» присвячений виконанню оцінки 

наукової і науково-технічної результативності запропонованої методології, 

надаються рекомендацій  щодо будівництва СІБЗ. Проведено обґрунтування 

структури служби забезпечення інформаційній безпеки загрозам на основі аналізу 

нових завдань технічного супроводу, забезпечення і підтримання користувачів 

засобів інформатизації та автоматизації. Розглянути варіанти ОШС, що є 

вихідними даними для забезпечення побудови СЗІБЗ. Запропоновано 

рекомендації щодо ефективної реорганізації сил і засобів інтелектуальної 

інформаційної  інфраструктури СОТС, які акумулюють вітчизняний і зарубіжний 

досвід.  

З практики оцінки ефективності результатів існує норма, що її підвищення 

до 5% є результатом помилок, а більш 35% викликає недовір’я до них. Такий 

підхід підтверджується методикою оцінки наукової і науково-технічної результа-

тивності за допомогою зважених бальних оцінок. Наукову результативність 

методології визначимо як коефіцієнт наукової результативності НРK  

 

                                                  (45) 

 

і як коефіцієнт науково-технічної результативності   

 

,                                              (46) 

 

де N – число параметрів, що оцінюються; - коефіцієнти значи сті 

чинника; - коефіцієнт досягнутого рівня.  

Зроблена оцінка пропозицій за коефіцієнтом наукової результативності 

перевищує норму на 8,3% , а за коефіцієнтом науково-технічної результативності 

на 8,6%. В нашому випадку значення оцінок знаходяться у межах 5% – 35% , що 

відповідає існуючим нормам.  
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Зроблена оцінка ефективності запропонованої методології реорганізації. 

Якщо вважати, що попередня структура системи була організована для виконання 

кожного завдання з свого переліку в момент часу  і оцінювалась величиною 

, а досягнення потрібного рівня організованості для виконання кожного 

завдання з нового переліку завдань в момент часу  величиною , то 

отримуємо в фазовому просторі дві точки. Відносно однієї з них одержуємо 

відносну величину, що відображає ефективність управлінських дій незалежно від 

структури системи 
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Звідси керованість для органу управління фактично відображає процес до-

сягнення потрібного значення певного показника. Тому при умові 
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де В(Hj) - функція стабільності. 

Таким чином, вираз (48) відображає оцінку ефективності процесу реоргані-

зації системи, де при зменшенні стабільності ієрархії , величина . 

Фізично це означає, що керованість системи залишається постійною під час 

процесу реорганізації, тобто орган управління утримує ситуацію під контролем. 

Це ілюструється на рис. 13 при різних значеннях стабільності ОСКІ 

( ) 0,3; 0,5; 0,9
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Рис. 13. Результати оцінки ефективності процесу реорганізації  

системи 
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На рис. 13 показано, що при високій стабільності ієрархії B(Hj)=0,9, що 

досягається малою величиною невизначеності під час вирішення завдань з висо-

ким ступенем організованості, система переходить в потрібний стан скоріше ніж 

при B(Hj)=0,3. При B(Hj)→0 виникає необхідність реорганізації певної ієрархії, 

що виконує забезпечення деякої потреби.  

 

ВИСНОВКИ 

В результаті дисертаційних досліджень вирішена важлива науково-

прикладна проблема щодо розробки моделей, методів та інформаційної технології 

для оцінки критичних ситуацій в інтелектуальній інформаційній інфраструктурі 

на основі когнітивних методів, які забезпечують підвищення ефективності 

керованості інтелектуальної інформаційної інфраструктури під час реорганізації в 

критичних умовах функціонування складних організаційно-технічних систем. Ця 

проблематика має суттєве значення для вирішення проблеми створення системи 

захисту критичної інфраструктури, створення комплексу організаційних, 

нормативно-правових, інженерно-технічних, наукових та інших заходів, 

спрямованих на забезпечення безпеки та катастрофостійкості критичної 

інфраструктури. Відсутність аналогічних рішень у нашій країні та за кордоном 

робить результати досліджень пріоритетними. 

1. На основі проведеного аналізу виявлено існування протиріччя між 

складністю організаційно-технічних методів захисту об'єктів критичної 

інфраструктури та їх результативністю з точки зору своєчасної локалізації та 

мінімізації можливих збитків від впливу загроз. 

2. Вперше розроблено концепцію оцінки загроз критичній 

інфраструктурі та визначення критеріїв віднесення об’єктів інфраструктури до 

критичних, яка відрізняється від відомих тим, що вона поєднує загальну модель 

реорганізації системи з критичною інфраструктурою, виконує формалізацію 

процесу реорганізації під час впливу загрози через вікно небезпеки системи з 

критичною інфраструктурою, визначає показники оцінки якості процесів 

реорганізації і встановлює ієрархічний взаємозв'язок комплексного показника і 

часткових показників. Впровадження запропонованої концепції дозволяє 

забезпечити своєчасність реакції системи на позаштатні ситуації у випадку 

впливу загрози на критичні об‘єкти інтелектуальної інформаційної  

інфраструктури з складу складної організаційно-технічної системи за допомогою 

завчасного визначення критичних значень індикаторів, а саме: організованості 

складної системи, її стійкості під час реорганізації, оперативності процесів 

реорганізації системи та ризику прийняття рішення щодо реорганізації. 

3. Вперше розроблено когнітивну модель процесу реорганізації 

критичних об'єктів інтелектуальної інформаційної  інфраструктури в складі 

складної організаційно-технічної системи, яка відрізняється від відомих тим, що 

вона ґрунтується на теорії когнітивного аналізу слабко структурованих систем, 

коли точні числові характеристики апріорі недоступні і досліднику доводиться 

оперувати якісними поняттями. Це дозволяє отримувати корисну інформацію про 

можливість виникнення критичній ситуації у вигляді якісній оцінки ознак впливу 
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загроз та визначати можливі заходи щодо їх нейтралізації шляхом штучного 

створення варіантів віртуальних структур, які здатні усувати впливи цих загроз. 

4. Вперше розроблено методику оцінки системи показників 

реорганізації інтелектуальної інформаційної  інфраструктури з складу складної 

організаційно-технічної системи, яка відрізняється від відомих тим, що для 

загальної оцінки незалежних процесів реорганізації в штучно створених 

віртуальних структурах для виконання нових завдань щодо нейтралізації загроз 

використовується показник керованості і здійснюється оцінка переходу системи 

від невизначеності (хаосу) до організованості (порядку) за рахунок оцінки 

ентропії інформації про можливості виконавців. Для цього застосовується модель 

марковських процесів, за допомогою якої здійснюється оцінка динаміки змін 

потреб, яка відображена у вигляді моделі “народження-загибелі”, а 

взаємозалежність між показниками вищій і підлеглій системи розглядається як 

функція від ступеня організованості. Це дозволяє тотожно (еквівалентно) 

оцінювати керованість динамічної системи на афінному просторі, як подобу 

максимізації показника організованості складної системи, при обмеженні на 

показники: оперативності процесу реорганізації, стійкості системи під час 

реорганізації, ризику прийняття рішення щодо реорганізації. Результатом є 

кількісна оцінка доцільності управлінських рішень процесу реорганізації щодо 

створення віртуальних структур за встановленими критеріями. 

5. Вперше розроблено методику визначення критичності ситуації в 

інтелектуальній інформаційній інфраструктурі з складу складної організаційно-

технічної системи на основі методу формалізації впливу загроз на уразливі 

об‘єкти за допомогою моделі видимості (прозорості) інформаційної системи для 

зловмисника в умовах застосування засобів маскування в інформаційному 

просторі та фрактальної моделі попереднього знаходження уразливих об’єктів 

(місць) відносно викликів, яка відрізняється від відомих тим, що запропоновано 

механізм виявлення явища самоподоби і масштабованості впливу загрози на 

уразливі об‘єкти ієрархічної структури на основі математичного апарату афінних 

множин, що дозволяє перейти до фрактального опису впливу загрози на критичні 

об‘єкти інтелектуальної інформаційної інфраструктурі. 

6. Набула подальшого розвитку: технологія моделювання процесу 

розвитку структури інтелектуальної інформаційної інфраструктури, як критичної 

організаційної системи під час її реорганізації, яка на відміну від існуючих 

відрізняється тим, що надає можливість застосування крім відомих моделей 

(моделі стратегічного управління структурою; моделі аналізатора вхідної 

інформації про потреби щодо нейтралізації загрози; моделі внутрішнього процесу 

виконання завдань з нейтралізації загроз; моделі оцінки продуктивності каналів 

виконання завдань з нейтралізації загроз методом контурів) нових моделей, а 

саме: фрактальної моделі процесу розвитку системи та логістичної моделі 

організованості нових структур під час реорганізації, що дозволяє застосовувати 

оцінку фрактальної розмірності для визначення оптимального вирішального 

правила для оцінки уразливості, на основі якої робляться висновки щодо ризику 

від загрози під час реорганізації.  
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7. Набула подальшого розвитку: методика аналізу наслідків впливу 

загрози на уразливі об’єкти складної організаційно-технічної системи, яка 

відрізняється від існуючих тим, що вона надає можливість розглядати наслідки 

впливу загрози на уразливі об’єкти складної організаційно-технічної системи 

когнітивними (пізнавальними) методами аналізу для визначення ступеня 

кореляційних зв’язків між загрозою і уразливими об’єктами з використанням 

відображення прояви загрози через афінні перетворення і фрактальні моделі, а 

також застосування процесорного підходу і віртуальних організаційних структур, 

що дозволяє в критичній ситуації отримувати якісну оцінку можливих наслідків 

загроз і визначити додаткові ознаки впливу загроз у вигляді когнітивної карти 

ситуації (зваженого графу або таблиці) структуризації даних про ситуацію, що 

сприяє кращому розумінню проблем та якісному аналізу системи.  

8. Набула подальшого розвитку: модель опису реорганізації складної 

організаційно-технічної системи для нейтралізації загроз, яка відрізняється від 

існуючих тим, що вона надає можливість розглядати систему як сукупність 

незалежних процесів забезпечення виконання існуючих та нових потреб, коли 

існуючи потреби забезпечуються існуючою організацією структури сил та 

засобів, а забезпечення нових потреб моделюється штучними віртуальними 

структурами організації абстрактних сил та засобів. Віртуальна структура 

моделює потрібні сили та засоби для нейтралізації загроз. Це дозволяє 

здійснювати взаємодію нових структурних підрозділів (віртуальних структур), що 

організовуються для виконання нових завдань з нейтралізації загроз, і 

одночасного стійкого виконання раніше визначених завдань існуючою 

структурою системи. 
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АНОТАЦІЯ 

Катков Ю.І. Методи, моделі та технології оцінки критичних ситуацій в 

інтелектуальній інформаційній інфраструктурі на основі когнітивних методів. –

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. Державний університет 

телекомунікацій, м. Київ, 2021. 

В дисертаційному дослідженні вирішується наукова проблема, яка полягає в 

розробці моделей, методів та технології для оцінки критичних ситуацій в 

інтелектуальній інформаційній інфраструктурі на основі когнітивних методів для 

класу задач структурної адаптації організаційних систем з критичною 

інфраструктурою, яка забезпечує функціонування складної організаційно-

технічної системи. 

Мета роботи полягає в підвищенні ефективності керованості 

інтелектуальної інформаційної  інфраструктури під час реорганізації в критичних 

умовах функціонування складних організаційно-технічних систем. 

Основними науковими результатами дисертації є побудова методології 

проведення оцінки загроз критичної інфраструктури і визначення критеріїв 

віднесення об'єктів інфраструктури до критичних; розробка механізму 

моніторингу стану безпеки об'єктів критичної інфраструктури, способів збору, 

аналізу, узагальнення даних по об'єктах критичної інфраструктури та їх 

функціонування; визначення методів і засобів ефективного реагування в разі 

виникнення кризових ситуацій і ліквідації їх наслідків, а також швидкому 

відновленню функціонування об'єктів критичної інфраструктури; визначення 

вимог до планування заходів реорганізації щодо захисту критичної 

інфраструктури, включаючи організаційно-структурні плани адаптації взаємодії 

об'єктів критичної інфраструктури за допомогою розроблених методів, методики 

та технології теорії реорганізації критичних об‘єктів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що в роботі 

розроблено та доведено до практичної реалізації методи, моделі та технології 

оцінки критичних ситуацій в інтелектуальній інформаційній інфраструктурі на 

основі когнітивних методів, як сукупність концептуальних, теоретичних та 

технологічних основ теорії реорганізації, що дозволяє: 

- визначити рекомендації щодо математичного і програмного забезпечення 

системи підтримки прийняття рішення органами управління для визначення 

впливу загроз та заходів для передбачення їх нейтралізації;  

- впровадити рекомендації щодо створення організаційне-штатних структур 

системи інформаційній безпеки загрозам, що знайшло відображення в керівних 

документах для розгортання та експлуатації інтелектуальної інформаційної  

інфраструктури, а також включені до навчального процесу у дисциплінах кафедри 
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Комп‘ютерних наук в освітньо-кваліфікаційних характеристиках та освітньо-

професійних програмах випускника Державного університету телекомунікації, а 

також в посібниках для навчального процесу; 

- розробити методики визначення потреб, розподілу та обсягів матеріально-

технічних засобів; визначення ризику під час реорганізації, обробки інформації 

під час визначення загрози, визначення оперативності управління під час 

реорганізації. 

- отримати корисний ефект від впровадження розроблених методів, що 

дозволяє скорочення часу визначення критичного стану об‘єктів складних 

організаційно-технічних систем на 25-30% при необхідному рівні достовірності 

діагностування. 

Ключові слова: загроза, уразливий об’єкт, критична інфраструктура, криза 

організаційної структури, критична система, реорганізація, критичність, 

керованість, організованість, оперативність, стійкість, ризик, невизначеність, а 

також категорії та поняття, що їх доповнюють. 
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Катков Ю.И. Методы, модели и технологии оценки критических ситуаций в 

интеллектуальной информационной инфраструктуре на основе когнитивных 

методов. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.13.06 - информационные технологии. Государственный 

университет телекоммуникаций., Г. Киев, 2021. 

В диссертационном исследовании решается научная проблема, которая 

заключается в разработке моделей, методов и технологии для оценки критических 

ситуаций в интеллектуальной информационной инфраструктуре на основе 

когнитивных методов для класса задач структурной адаптации организационных 

систем с критической инфраструктурой, которая обеспечивает функционирования 

сложной организационно-технической системы. 

Цель работы заключается в повышении эффективности управляемости 

интеллектуальной информационной инфраструктуры во время реорганизации в 

критических условиях функционирования сложных организационно-технических 

систем. 

Основными научными результатами диссертации является построение 

методологии проведения оценки угроз критической инфраструктуры и 

определении критериев отнесения объектов инфраструктуры к критическим; 

разработка механизма мониторинга состояния безопасности объектов 

критической инфраструктуры, способов сбора, анализа, обобщения данных по 

объектам критической инфраструктуры и их функционирования; определение 

методов и средств эффективного реагирования в случае возникновения кризисных 

ситуаций и ликвидации их последствий, а также быстрому восстановлению 

функционирования объектов критической инфраструктуры; определение 

требований к планированию мероприятий реорганизации по защите критической 

инфраструктуры, включая организационно-структурные планы адаптации 

взаимодействия объектов критической инфраструктуры с помощью 
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разработанных методов, методики и технологии теории реорганизации 

критических объектов. 

Практическое значение полученных результатов заключается в том, что в 

работе разработаны и доведены до практической реализации методы, модели и 

технологии оценки критических ситуаций в интеллектуальной информационной 

инфраструктуре на основе когнитивных методов, как совокупность 

концептуальных, теоретических и технологических основ теории реорганизации, 

что позволяет: 

- определить рекомендации для математического и программного 

обеспечения системы поддержки принятия решения органами управления для 

определения влияния угроз и мер для предсказания их нейтрализации; 

- внедрить рекомендации по созданию организационно-штатной структуры 

системы информационной безопасности угрозам, что нашло отражение в 

руководящих документах по развертыванию и эксплуатации интеллектуальной 

информационной инфраструктуры, а также включены в учебный процесс в 

дисциплинах кафедры компьютерных наук в образовательно-квалификационных 

характеристиках и образовательно-профессиональных программах выпускника 

Государственного университета телекоммуникации, а также в пособиях для 

учебного процесса; 

- разработать методики определения потребностей, распределения и 

объемов материально-технических средств; определение риска при 

реорганизации; обработки информации при определении угрозы; определение 

оперативности управления при реорганизации. 

- получить полезный эффект от внедрения разработанных методов, что 

позволяет сократить время определения критического состояния объектов 

сложных организационно-технических систем на 25-30% при необходимом 

уровне достоверности диагностирования. 

Ключевые слова: угроза, уязвим объект, критическая инфраструктура, 

кризис организационной структуры, критическая система, реорганизация, 

критичность, управляемость, организованность, оперативность, устойчивость, 

риск, неопределенность, а также категории и понятия, которые дополняют. 
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The dissertation research solves a scientific problem, which consists in 

developing models, methods and technologies for assessing critical situations in an 

intelligent information infrastructure based on cognitive methods for a class of problems 

of structural adaptation of organizational systems with a critical infrastructure that 

ensures the functioning of a complex organizational and technical system. 

The purpose of the work is to improve the efficiency of the manageability of 

intelligent information infrastructure during reorganization in critical conditions of the 

functioning of complex organizational and technical systems. 
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The main scientific results of the dissertation are the construction of a 

methodology for assessing threats to critical infrastructure and determining the criteria 

for classifying infrastructure objects as critical; development of a mechanism for 

monitoring the safety state of critical infrastructure facilities, methods of collecting, 

analyzing, generalizing data on critical infrastructure facilities and their functioning; 

determination of methods and means of effective response in the event of crisis 

situations and elimination of their consequences, as well as the rapid restoration of the 

functioning of critical infrastructure facilities; determination of requirements for 

planning reorganization measures to protect critical infrastructure, including 

organizational and structural plans for adapting the interaction of critical infrastructure 

facilities using the developed methods, techniques and technology of the theory of 

reorganization of critical facilities. 

The practical significance of the obtained results lies in the fact that the work has 

developed and brought to practical implementation methods, models and technologies 

for assessing critical situations in an intellectual information infrastructure based on 

cognitive methods, as a set of conceptual, theoretical and technological foundations of 

the theory of reorganization, which allows: 

- to define recommendations for the mathematical and software support system 

for decision-making by management bodies to determine the impact of threats and 

measures to predict their neutralization; 

- to introduce recommendations on the creation of the organizational and staff 

structure of the information security system to threats, which is reflected in the 

guidelines for the deployment and operation of intelligent information infrastructure, 

and are also included in the educational process in the disciplines of the Department of 

Computer Science in the educational and qualification characteristics and educational 

and professional programs of the graduate State University of Telecommunications, as 

well as in textbooks for the educational process; 

- to develop methods for determining needs, distribution and volumes of material 

and technical means; determination of the risk during reorganization; processing 

information when identifying a threat; determination of management efficiency during 

reorganization. 

- to obtain a useful effect from the implementation of the developed methods, 

which allows to reduce the time for determining the critical state of objects of complex 

organizational and technical systems by 25-30% with the required level of diagnostic 

reliability. 

Key words: threat, vulnerable object, critical infrastructure, organizational 

structure crisis, critical system, reorganization, criticality, manageability, organization, 

efficiency, stability, risk, uncertainty, as well as categories and concepts that 

complement. 


