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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. 

Захист відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.861.05 в 

Державному університеті телекомунікацій за адресою: 03680, м. Київ, вул. 

Солом’янська, 7. 

В дисертаційному дослідженні вирішується науково-прикладна 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 (ОСКІ), в нашому випадку це інтелектуальна інформаційна  

інфраструктура (ІІТ-інфраструктура), яка забезпечує функціонування складної 

організаційно-технічної системи (СОТС). 

Вся історія розвитку суспільства є процесом розвитку організаційних форм 

його управлінської діяльності внаслідок розвитку організації органами управління 

взаємодії елементів структури 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, 
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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 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. 
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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 

критичних об'єктів в ІІТ-інфраструктурі вимагає створення системи захисту 

критичної інфраструктури (СЗКІ). Для вирішення проблеми створення 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. 

З теорії організації відомо, що криза в СОТС є порушення стану рівноваги і 

одночасно є процесом переходу до деякого новому стану рівноваги. Якщо нам відомі 

тенденції кризи і ті умови, в яких вони розгортаються, то є можливість заздалегідь 

передбачити кінцевий результат кризи, тобто новий стан рівноваги, до якого він 

тяжіє. Криза виникає в наслідок зовнішніх впливів загроз на критичні об‘єкти СОТС, 

що призводить до їх відмови. Захист критичних об‘єктів в формі адаптації до нових 

вимог щодо нейтралізації впливу загрози, в першу чергу може здійснюватися 
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організаційно-технічними заходами адаптації, які мають назву залежно від умов 

виконання: реформування, реструктуризація або реорганізація СОТС. Реформування 

передбачає революційну зміну форми виконання заданих функцій) установи. 

Реструктуризація - це окремий випадок реформування, вона має на увазі зміну 

структури системи за рахунок зміни внутрішніх зв'язків, що забезпечують цілісність 

об'єкта для виконання нових функцій. Реорганізація - це окремий випадок 

реструктуризації, вона передбачає процес еволюційного організаційно-технічного 

перетворення окремих критичних об‘єктів системи для виконання нових завдань, 

тобто поступового перетворення, перебудови, зміни (злиття, поділу, виділення, 

перетворення) елементів структури установи (організації) або їх функції шляхом 

удосконалювання організаційних відношень в постійно діючих структурах цих 

установ, адаптації (пристосування) її критичних елементів до нових умов 

функціонування для нейтралізації наслідків прояви загрози, які можуть створити 

критичний стан цієї системи. 

Тому мета дисертаційної роботи полягає в підвищенні ефективності 

керованості інтелектуальної інформаційної інфраструктури під час процесів її 

реорганізації в критичних умовах функціонування складних організаційно-технічних 

систем. 

Відомо, що нейтралізація наслідків 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 і засобів. Нейтралізацію впливу 

загроз можливо забезпечити за рахунок створення гнучких (адаптивних) структур за 

умови зміни постулату жорсткості на постулат гнучкості, що є парадигмою для 

спостереження за синергетичними уявленнями процесу реорганізації в СОТС. 

Синергетичні уявлення процесу реорганізації СОТС мають безліч напрямків, 

більшість з яких не мають наукового опису і мало досліджені.  
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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 будь-якого 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. 

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». Тому тематика дисертаційної 

роботи, яка направлена на створення інструментів моніторингу та генерації корисній 

інформації для отримання рішень щодо реорганізації, а також знаходження способів 

для зменшення; затримки прийняття рішень щодо нейтралізації загроз, витрат на 

реалізацію та ризиків цих рішень, тобто інструментів підвищення ефективність 

функціонування СОТС в умовах впливу загроз на критичні об‘єкти є актуальною та 

своєчасною. 

В дисертаційній роботі: 
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1. Вперше розроблено концепцію оцінки загроз критичній інфраструктурі та 

визначення критеріїв віднесення об’єктів інфраструктури до критичних, наукова 

новизна якої полягає в тому, 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 в інтелектуальній 

інформаційній  інфраструктурі, яка є в складі 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. 

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 
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(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 

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 
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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 
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нових завдань з нейтралізації загроз, і одночасного стійкого виконання раніше 

визначених завдань існуючою структурою системи. 

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, що дозволяє: 

а) визначити: рекомендації щодо математичного і програмного забезпечення 

системи підтримки прийняття рішення 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 в інтелектуальній інформаційній інфраструктурі, що знайшло відображення в 

керівних документах для розгортання та експлуатації інтелектуальної інформаційної 

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, а 

також 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 складних 

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

діагностування. 

Мета досліджень щодо підвищення ефективності керованості інтелектуальної 

інформаційної інфраструктури під час реорганізації в критичних умовах 
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функціонування складних організаційно-технічних систем досягнута та всі часткові 

завдання вирішені повністю. Наукові результати досліджень є внеском у розвиток 

теоретичних і прикладних основ розроблення моделей, методів та технології для 

оцінки критичних ситуацій в інтелектуальній інформаційній інфраструктурі на основі 

когнітивних методів. 

Перспективними напрямками подальших досліджень у зазначеному напрямку 

може бути широке коло питань розробки методів та інтелектуальних або 

інформаційних технології, що ґрунтуються на поєднанні методів і підходів теорії 

організації, синергетики, оптимізації та прийняття рішень. 

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. 

 

SUMMARY 
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intelligent information infrastructure based on cognitive methods. - Manuscript. 
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The dissertation research solves a scientific and applied problem, which consists in 

the development of 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 critical infrastructure (OSKI), in our 
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case it is an intelligent information infrastructure (IIT-infrastructure), which ensures the 

functioning of a complex organizational and technical system (SOTS). 

The entire history of the development of society is a process of development of the 

organizational forms of its management activities due to the development of the 

organization by the management bodies of interaction between the elements of the structure 

of the COTS through the exchange of resources (forces and means) and information between 

them. Today, in the context of the rapid development of the "digitalization" of society, an 

increase in the efficiency of the functioning of the elements of the structure of the COTS is 

associated with the introduction of intelligent and information technologies, namely: 

operational (for example, ensuring the functioning of all housing and maintenance services 

of the microdistrict), the Internet of things (for example, control, management and 

processing information from "things" equipped with sensors, sensors and information 

transmission devices), control of complex systems (for example, Internet information 

retrieval systems, telecommunication networks, energy and transport systems, robotics, 

etc.). Such technologies generate useful information for determining solutions on measures 

to improve the quality of the operation of the COTS, with their help, delays, costs and risks 

are reduced, that is, the efficiency of the operation of the COTS is increased. 

Information and intelligent technologies form the IIT infrastructure, which is the main 

forming factor in the composition of the SOTS. It becomes obvious that the 21st century is 

characterized by a new phenomenon - the introduction of IIT infrastructure with vulnerable 

critical objects in the processes of managing the production of goods and services. This is 

clearly illustrated by examples that characterize vulnerability and criticality from a weak 

influence of a threat on a critical object: 

- malware infection of the company's main site, which is easily detected by a security 

tool and eliminated without a trace, but during the presence of the malicious program on the 

site, intelligent Internet search engines reduce the site's rating to such a level that it will take 

many months to restore its previous position, and this leads to dire consequences for the 

business of the company - it may be on the verge of bankruptcy. 
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- fake news (rumors) of a bank's insolvency, taken into account by intellectual means 

of financial market analytics, can lead to panic among depositors, which, by their actions, 

can lead to a real bankruptcy of the bank. 

- Facebook was forced to disable part of the artificial intelligence system in January 

2018 in chatbots. Chatbots provided communication with people. At first, chat bots 

communicated with each other using English, but later they created a language that was 

understandable only to them in order to exchange information faster and easier, that is, the 

system became uncontrollable. 

Hence, we see that a critical situation in an IIT infrastructure arises when its elements 

suddenly lose their specified properties as a result of environmental threats and acquire 

others that could not have been foreseen during its design due to the potential vulnerability 

of its individual elements (critical objects). The presence of critical objects in the IIT 

infrastructure requires the creation of a critical infrastructure protection system (CICI). To 

solve the problem of creating a SZKI, it is necessary to create a complex of organizational, 

regulatory, engineering, scientific and other measures aimed at ensuring the safety and 

resilience of critical infrastructure to disasters, namely: 

1) Develop a methodology for assessing threats to critical infrastructure and 

determining criteria for classifying infrastructure facilities as critical infrastructure, the 

procedure for their certification and categorization. 

2) Develop mechanisms for continuous monitoring of the safety state of critical 

infrastructure facilities, methods of collecting, analyzing, generalizing data on critical 

infrastructure facilities and their functioning. 

3) Determine methods and means of effective response in the event of crisis situations 

and liquidation of their consequences, as well as the rapid restoration of the functioning of 

critical infrastructure facilities. 

4) Establish requirements for planning measures to protect critical infrastructure, 

including organizational and structural plans for adapting the interaction of objects with 

critical infrastructure 
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It is known from the theory of organization that a crisis in the COTS is a violation of 

the state of equilibrium and, at the same time, is a process of transition to some new state of 

equilibrium. If we know the tendencies of the crisis and the conditions in which they unfold, 

then there is an opportunity to predict in advance the final result of the crisis, that is, a new 

state of equilibrium to which it tends. The crisis arises as a result of external impacts of 

threats on critical objects of the cutting system, which leads to their failure. Protection of 

critical objects in the form of adaptation to new requirements to neutralize the impact of the 

threat, first of all, can be carried out by organizational and technical measures of adaptation, 

which are called depending on the conditions of implementation: reforming, restructuring 

or reorganization of the SOTS. The reform provides for a revolutionary change in the form 

of performing the given functions of the institution. Restructuring is a special case of reform; 

it implies a change in the structure of the system by changing the internal connections that 

ensure the integrity of the object to perform new functions. Reorganization is a special case 

of restructuring, it provides for the process of evolutionary organizational and technical 

transformation of individual critical objects of the system to perform new tasks, that is, 

gradual transformation, restructuring, change (merger, separation, separation, 

transformation) of the elements of the structure of an institution (organization) or their 

functions by improving organizational relations in the permanently operating structures of 

these institutions, adapting (adapting) its critical elements to new conditions of functioning 

to neutralize the consequences of the manifestation of threats that can create a critical state 

in this system. 

Therefore, the purpose of the thesis is to increase the efficiency of the controllability 

of the intellectual information infrastructure during the processes of its reorganization in the 

critical conditions of the functioning of complex organizational and technical systems. 

It is known that the neutralization of the consequences of threats causes a number of 

new tasks that the existing structure, as a rule, is not able to solve within the previously 

created organizational and staff structures (OSHS) of the permanently operating SOTS and 

requires the redistribution of existing or the use of new forces and means. The neutralization 
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of the influence of threats can be ensured through the creation of flexible (adaptive) 

structures, provided that the postulate of rigidity changes to the postulate of flexibility, 

which is a paradigm for observing the synergistic representations of the reorganization 

process in the COTS. Synergetic representations of the COTS reorganization process have 

many directions, most of which have no scientific description and have been little studied. 

Based on the analysis of the functioning of critical objects of intellectual information 

infrastructure, characteristics of the impact of threats on critical objects and means of their 

neutralization, as well as ways of introducing intelligent and information technologies in the 

future, a contradiction was revealed between the needs of the stable functioning of critical 

infrastructure objects and the possibilities of meeting them by adapting to new requirements 

and impacts created with respect to critical (vulnerable) objects of COTS. 

To solve this contradiction, the dissertation work formulates an urgent scientific 

applied problem on the development of models, methods and technologies for assessing 

critical situations in the intellectual information infrastructure based on cognitive methods. 

The topic of the dissertation work and the results obtained directly correspond to the 

directions approved by the orders of the Cabinet of Ministers of Ukraine: 1) dated December 

6, 2017 No. 1009-r "The concept of creating a state system for the protection of critical 

infrastructure of Ukraine"; 2) dated October 9, 2020 No. 943 "Some issues of critical 

information infrastructure facilities." Therefore, the topic of the dissertation work, which is 

aimed at creating monitoring tools and generating useful information to obtain decisions for 

reorganization, as well as finding ways to reduce the delay in decision-making to neutralize 

threats, implementation costs and risks of these decisions, that is, tools to improve the 

efficiency of the functioning of the COTS in the conditions of the impact of threats on 

critical objects are relevant and timely. 

In the dissertation work: 

1. For the first time, a concept has been developed for assessing threats to critical 

infrastructure and determining criteria for classifying infrastructure objects as critical, the 

scientific novelty of which lies in the fact that it combines the general model of system 
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reorganization with critical infrastructure, formalizes the reorganization process when 

exposed to a threat through the danger window of a system with critical infrastructure , 

determines indicators for assessing the quality of reorganization processes and establishes a 

hierarchical relationship between a complex indicator and private indicators. The 

introduction of the proposed concept makes it possible to ensure the timeliness of the 

system's response to emergency situations in the event of a threat impact on critical objects 

in the intelligent information infrastructure, which is part of a complex organizational and 

technical system, with the help of early determination of the critical values of indicators, 

namely: the organization of a complex system, its stability during reorganization, the 

efficiency of the processes of reorganization of the system and the risk of making a decision 

on reorganization. 

2. For the first time, a cognitive model of the process of reorganization of critical 

objects of intellectual information infrastructure has been developed, which is part of a 

complex organizational and technical system, the scientific novelty of which lies in the fact 

that it is based on the theory of cognitive analysis of poorly structured systems, when exact 

numerical characteristics are a priori inaccessible to the researcher it is necessary to operate 

with qualitative concepts. This allows you to receive useful information about the possibility 

of a critical situation in the form of a previous assessment of the signs of the impact of 

threats and to determine possible measures to neutralize them by artificially creating options 

for virtual structures that are capable of eliminating the impact of these threats. 

3. For the first time, a methodology has been developed for assessing the system of 

indicators of the reorganization of the intellectual information infrastructure, which is part 

of a complex organizational and technical system, the scientific novelty of which lies in the 

fact that for a general assessment of independent reorganization processes in artificially 

created virtual structures to perform new tasks to neutralize threats, it is used controllability 

index and the system's transition from uncertainty (chaos) to organization (order) is assessed 

by assessing the entropy of information about the performers' capabilities. For this, a model 

of Markov processes is used, with the help of which the dynamics of changes in needs are 
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assessed, which is reflected in the form of a "birth-death" model, and the interdependence 

between the indicators of the higher and subordinate systems is considered as a function of 

the degree of organization. This makes it possible to assess identically (equivalently) the 

controllability of a dynamic system in an affine space, as a kind of maximization of the 

indicator of organization of a complex system, with restrictions on indicators: the efficiency 

of the reorganization process, the stability of the system during reorganization, the risk of 

making a decision on reorganization. The result is a quantitative assessment of the feasibility 

of management decisions of the reorganization process to create virtual structures according 

to the established criteria. 

4. For the first time, a method has been developed for determining the criticality of a 

situation in an intelligent information infrastructure, which is part of a complex 

organizational and technical system based on the method of formalizing the impact of threats 

on vulnerable objects using a model of visibility (transparency) of the information system 

for an attacker in conditions of using masking means in the information space and a fractal 

model of the previous finding of vulnerable objects (places) in relation to challenges, the 

scientific novelty of which lies in the fact that a mechanism is proposed for revealing the 

phenomenon of self-similarity and scalability of the threat influence on vulnerable objects 

of a hierarchical structure based on the mathematical apparatus of affine sets, which makes 

it possible to proceed to a fractal description of the influence threats to critical objects of 

intelligent information infrastructure. 

5. The technology of modeling the process of developing the structure of an intelligent 

information infrastructure as a critical organizational system during its reorganization has 

received further development, which differs from the existing ones in that it makes it 

possible to use, in addition to the known models (models of strategic structure management; 

models of the analyzer of input information about the need in neutralizing threats; models 

of the internal process of performing tasks to neutralize threats; models for assessing the 

performance of channels for performing tasks to neutralize threats using the contour 

method) new models, namely: a fractal model of the system development process and a 
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logistic model of the organization of new structures during reorganization, which makes it 

possible to apply an assessment of fractal dimensions for determining the optimal decision 

rule for assessing vulnerability, on the basis of which conclusions are drawn about the risk 

of a threat during a reorganization. 

6. The method of analyzing the consequences of the impact of the threat on vulnerable 

objects of a complex organizational and technical system has been further developed, which 

differs from the existing ones in that it makes it possible to consider the consequences of the 

impact of the threat on vulnerable objects of a complex organizational and technical system 

using cognitive (cognitive) methods of analysis to determine the degree correlations 

between the threat and vulnerable objects using the display of the threat manifestation 

through affine transformations and fractal models, as well as the use of the processor 

approach and virtual organizational structures, allows in a critical situation to obtain a 

preliminary assessment of the possible consequences of threats and to determine additional 

signs of the influence of threats in the form of a cognitive map of the situation (weighted 

graph or table) structuring data about the situation, which contributes to a better 

understanding of problems and a qualitative analysis of the system. 

7. The model for describing the reorganization of a complex organizational and 

technical system to neutralize threats has received further development, which differs from 

the existing ones in that it makes it possible to consider the system as a set of independent 

processes to ensure the fulfillment of existing and new needs, when the existing needs are 

provided by the existing organization of the structure of forces and means , and the provision 

of new needs is modeled by artificial virtual structures of the organization of abstract forces 

and means. The virtual structure simulates the necessary forces and means to neutralize 

threats. This allows for the interaction of new structural divisions (virtual structures), 

organized to perform new tasks to neutralize threats, and at the same time sustainable 

performance of previously defined tasks by the existing structure of the system. 

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

developed and brought to practical implementation methods, models and technologies for 
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assessing critical situations in an intellectual information infrastructure based on cognitive 

methods, as a set of conceptual, theoretical and technological foundations, which allows: 

a) determine: recommendations regarding the mathematical and software support 

system for decision-making by governing bodies of all management levels to determine the 

impact of threats and measures to predict their neutralization, which is confirmed by acts of 

implementation; 

b) implement: recommendations for creating a technical support service for tools in 

the intellectual information infrastructure, which is reflected in the guidance documents 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 

educational and qualification characteristics and educational-professional programs of a 

graduate of the State University of Telecommunications, as well as in manuals for the 

educational process, which is confirmed by the act of implementation; 

c) to develop methods: determination of needs, distribution and volumes of material 

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

information when identifying a threat; determination of the efficiency of management 

during reorganization, is confirmed by the acts of implementation. 

d) to obtain a beneficial effect from the implementation of the developed methods, 

which is manifested in the reduction of 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. 

The goal of research to improve the efficiency of the controllability of intelligent 

information infrastructure during reorganization in critical conditions of the functioning of 

complex organizational and technical systems has been achieved and all partial tasks have 

been fully resolved. Scientific research results are a contribution to the development of 

theoretical and applied foundations for the development of models, methods and 

technologies for assessing critical situations in an intelligent information infrastructure 

based on cognitive methods. 
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Promising areas for further research in this direction can be a wide range of issues 

related to the development of methods and intelligent or information technologies based on 

a combination of methods and approaches of organization theory, synergetics, optimization 

and decision making. 

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. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Вся історія розвитку суспільства є процесом розвитку 

організаційних форм його управлінської діяльності внаслідок розвитку розподілу 

суспільної праці, організації органами управління інформаційної взаємодії елементів 

складних організаційно-технічних систем (СОТС) через обмін ресурсів та інформації 

між ними за допомогою інформаційній технологій (ІТ-технологій), а в останні роки 

за допомогою інтелектуальних технології.  

Інформаційно-інтелектуальна технологія (ІІТ) - це інформаційна технологія з 

використанням будь-яких інтелектуальних засобів впливу на інформаційні об'єкти, 

спрямованого на досягнення поставленої мети, 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.). 

Фактичне такі технології є постачальниками варіантів рішень (вони генерують 

корисну інформацію для прийняття рішень) щодо заходів підвищення якості 

функціонування СОТС. За їх допомогою зменшуються затримки, витрати і ризики, 

тобто підвищується ефективність функціонування СОТС[1-12].  

Відомо, що для забезпечення функціонування СОТС створюється ІІТ-

інфраструктура, яка є системоутворюючим фактором. ІІТ-інфраструктура СОТС – це 

комплекс взаємопов'язаних об'єктів обслуговуючих структур, що забезпечують 

доступ споживачів до інформаційних ресурсів, а саме: сукупність інформаційних 

центрів, підсистем, банків даних і знань, систем зв'язку, центрів управління, апаратно-

програмних засобів і технологій забезпечення збору, зберігання, обробки і передачі 

інформації. В структурі об‘єктів обслуговування є критичні об‘єкти – це уразливі 

об'єкти або процеси, порушення безперервності функціонування яких може завдати 

значної шкоди. Прикладом критичного об‘єкту є: сервери, що виконують 
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різноманітні ролі; системи для зберігання, вилучення, маніпулювання і поширення 

інформації або знань; системи доступу до додатків; системи розуміння природної 

мови та інші. Наявність критичних об‘єктів породжує критичні ситуації в ІІТ-

інфраструктурі СОТС (процеси, стан) в результаті впливу на них загроз (поняття 

критичності розглянуто в Додатку А). Критична ситуація в ІІТ-інфраструктурі 

виникає, коли її елементи раптово втрачають задані властивості внаслідок дії загроз 

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

внаслідок її потенційної уразливості. Тому ІІТ-інфраструктура – це система 

організаційних структур, підсистем, що забезпечують функціонування і розвиток 

інформаційного простору і засобів інформаційної взаємодії в інтересах СОТС[2-14].   

Стає очевидним, що ХХІ сторіччя характеризується новим явищем - 

впровадженням ІІТ-інфраструктури з критичними об‘єктами у процеси управління 

виробництвом товарів та послуг, в яких виникають непередбачені явища критичності. 

Наявність критичних об‘єктів вимагає пошуку нових інструментів моніторингу стану 

СОТС та заходів протидії загрозам, щоб передбачати умови виникнення критичної 

ситуації через уразливість критичних елементів. Тобто для попередження кризового 

стану в СОТС треба завчасно виконувати заходи адаптації критичних об‘єктів, а саме: 

визначати потенційну загрозу, характер її впливу, механізм її нейтралізації шляхом 

застосування методів цільового управління і відповідних ним інтелектуальних або 

інформаційних технологій управління. В СОТС критичність інфраструктури яскраво 

ілюструють приклади, що характеризують уразливість критичність об‘єктів системи: 

- зараження шкідливою програмою головного сайту компанії (інформаційній 

складової компанії, яка відносіться до класу СОТС), може легко виявлятися та 

нейтралізуватися захисним засобом, але за час присутності шкідливої програми на 

сайті інтелектуальні пошукові системи з Інтернету 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 
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паніки серед вкладників, які своїми діями по зняттю грошей з рахунків можуть 

призвести до реального банкрутства банку; 

- Facebook був змушений відключити частину системи штучного інтелекту у 

січні 2018 року у чат-ботах (інтелектуальне-інформаційна складова Facebook), 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 

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

потенційної уразливості окремих її елементів (критичних об'єктів). Наявність 

критичних об'єктів в ІІТ-інфраструктурі вимагає створення системи захисту 

критичної інфраструктури (СЗКІ). Для вирішення проблеми створення системи 

захисту критичної інфраструктури необхідно створить 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. 



41 

 

 

4) Встановити вимоги до планування заходів щодо захисту критичної 

інфраструктури, включаючи організаційно-структурні плани адаптації взаємодії 

об'єктів критичної інфраструктури. 

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. 

Зміст протиріччя у тому, що ІІТ-інфраструктури перетворюють СОТС в 

систему 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. Тому потрібно знаходження рівноваги між складністю 

організаційно-технічних методів захисту об'єктів критичної інфраструктури та їх 

результативністю з точки зору своєчасної локалізації та мінімізації можливих збитків. 

В даному випадку ускладнення моделі реорганізації об'єктів критичної 

інфраструктури з точки зору збільшення кількості можливих віртуальних структур з 

різним рівнем керованості і отже часу переходу від хаосу до порядку, може увійти в 

суперечність з існуючими критеріями, які не відповідають дійсності. Іншими 

словами, збільшення складності моделі з одного боку призводить до збільшення її 

ефективності з точки зору розширення номенклатури відпрацьовуються загроз, а з 

іншого боку - зменшує рівень безпеки системи з точки зору виконання заданих 

критеріїв, які не відповідають дійсності. У зв'язку з цим в роботі і розробляється 

методика оцінки показників реорганізації системи для пошуку оптимального рішення 

з точки зору нової системи критеріїв, які забезпечують  необхідну керованість 

відносно деякого критерію оптимальності при певних вхідних даних загрози з точки 

зору критичності ситуації.  

Тому останні роки характеризуються зростанням важливості захисту критичній 

інфраструктури, як сукупності об’єктів, які є важливими для економіки і безпеки 
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держави, суспільства, населення та порушення функціонування яких може завдати 

шкоди життєве важливим національним інтересам України [6, 7].  

З теорії організації СОТС відомо [15-25], 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 організаційних систем з критичною 

інфраструктурою (ОСКІ), в нашому випадку це ІІТ-інфраструктура з складу СОТС 

[15-25]. 

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 адміністративної теорії організації); Вебер М., Селезник П. 

(питання бюрократичної теорії організації); питання щодо теоретичного 

обґрунтування моделей організації складних систем досліджувалися в роботах 

Богданова А.А., Месаровича М., Мако Д., Такахара. И., Берталанфи Л. Фон., Гиг Дж. 
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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 в галузі 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., Моррис У., Саати 

Т., Стеклова В.К., Беркман Л.Н., Окунєва Ю.Б., Гостєва В.І., Ільїна О.Ю. 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 [15-46]. 

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 
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складних технічних систем розглядалося переважно 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 прояву 

негативної дії викликів або загроз на критичні об‘єкти СОТС в умовах неповній 

апріорній інформації про ці дії викликів або загроз (невизначеній, нелінійній або 

нестаціонарній прояви).  

Аналіз вимог, які висуваються до ІІТ-інфраструктури та існуючих науково-

методичних підходів до їх побудови 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 [24, 43, 44, 47, 49-63]. 

Відомо, що нейтралізацію впливу загроз можливо забезпечити за рахунок 

створення гнучких (адаптивних) структур за умови зміни постулату жорсткості на 

постулат гнучкості, що є парадигмою для спостереження за синергетичними 

уявленнями в СОТС, які мають безліч напрямків, більшість з яких не мають наукового 

опису і мало досліджені [31-35].  

Для розв’язання будь-якого 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 
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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», 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 інтелектуальній інформаційній інфраструктури під час 

реорганізації в критичних умовах функціонування складних організаційно-технічних 

систем. 
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У відповідності з поставленою метою для вирішення науково-прикладної 

проблеми в роботі необхідно було вирішити такі завдання: 

1) Проаналізувати особливості прояву 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, нелінійної/нестаціонарної 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. 
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Методи дослідження. В дисертаційній роботі для досягнення поставленої мети 

використана методологія формалізації логічної і процедурної організації процесу 

пізнання. Тому в дослідженні науково-методичний апарат базується на використані 

загальної теорії систем та управління ними (теорії складності), застосовуються 

основні ідеї мережецентричного підходу; положення теорії синергетики, гомеостазу, 

ієрархічних систем, організації і самоорганізації систем; методи когнітивного та 

системного аналізу, а також математичний апарат теорії оптимізації складних систем, 

фракталів та хаосу, катастроф та стійкості, статистики та управління запасами.  

Під час аналізу СОТС та постановки науково-прикладної проблеми 

застосовується метод системного аналізу, за допомогою якого розглянутий вплив 

загрози, зміни потреб і можливостей структурних підрозділів протидіяти 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 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 
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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 розроблено концепцію оцінки загроз критичній інфраструктурі та 

визначення критеріїв віднесення об’єктів інфраструктури до критичних, наукова 

новизна якої полягає в тому, 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 в інтелектуальній 

інформаційній  інфраструктурі, яка є в складі 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. 

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 
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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 
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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, моделей та технологій оцінки 

критичних ситуацій в ІІТ-інфраструктури 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 

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 актами 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 
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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 

(Додаток Б), що опубліковані [17, 18, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44], отримані здобувачем 

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

полягає: [1] - розроблено показник оцінки процесу реорганізації інформаційних 

систем; [2] - розроблена структура служби технічної підтримки інформаційних 

систем; [3] - розроблено показник оцінки процесу реорганізації інформаційних 

систем; [4] - розроблено математичний апарат розрахунків показник оцінки процесів 

реорганізації великих складних систем; [4] - розроблено система показників оцінки 

взаєморозрахунків (клірингу) по видах трафіку; [5] - розроблено система показників 

оцінки взаєморозрахунків (клірингу) по видах трафіку; [6] - розроблений показник 

оцінки процесу діагностування; [7] - розроблено показник оцінки процесу управління 

потужністю; [8, 9] - розроблено показники оцінки ефективності управління; [10] - 

розроблено показник оцінки процесів реорганізації системи з критичною 

інфраструктурою; [11] - розроблено показник оцінки процесів функціонально-

структурної реорганізації організаційно-технічних систем; [12] - розроблено 

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

розроблено показник оцінки завадозахишеності каналів управління комплексів 

безпілотних літальних апаратів; [14] - розроблено показник завадозахисту каналів 

управління радіотеле-комунікаційних засобів; [15] - розроблено система статичних 

показників оцінки інформаційних характеристик інтелектуальних систем; [16] - 

розроблено система статичних показників оцінки інформаційних характеристик 

інтелектуальних систем; [19] – розроблено причини загроз від інтелектуальних 

інформаційних систем пошуку для критичних інфраструктур; [20] – розроблено 

причини загроз для кібернетичних системи відеоспостереження об‘єктів 

підприємства; [21] – розроблено причини загроз для впровадження технологій 4G/ 

LTE; [22] – розроблено причини загроз радіосистемам; [23] –розроблено причини 

загроз мікросервисним додаткам; [24] – розроблено причини загроз малому бізнесу 
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через використання хмарних сервісів; [25] – розроблено причини загроз підвищенню 

ефективності створення відеоконтенту високої якості; [26] – розроблено показники 

ефективності функціонування інтелектуальної системи; [27] – розроблено показники 

для аналізу ризиків упровадження інтелектуальних послуг у критичній 

інфраструктурі; [28] – розроблено показники для аналізу загроз під час упровадження 

технології ІМТ2020/5G; [29] - розроблено показники для аналізу загроз під час 

провадження CRM; [30] - розроблено показники для аналізу загроз під час 

використання систем рекомендацій під час застосування в smart об‘єктах; [31] - 

розроблено показники для аналізу загроз під час застосування технологій 

віртуалізації і контейнеризації в хмарних сервісах; [32] - розроблено показники для 

аналізу критичних аспектів впровадження smart retail; [33] - розроблено показники 

для аналізу загроз для впровадження ІЕЕЕ 802.11ax; [34] - розроблено показники для 

аналізу загроз під час впровадження інформаційної надмірності цифрових зображень; 

[35] - розроблено показники для аналізу загроз під час впровадження соціальних 

мереж; [36] - розроблено порядок застосування нейронних мереж для апроксимації 

функцій; [41] - розроблений показник оцінки процесу реорганізації великих систем, а 

саме організованості; [45] - визначені завдання організації складових інформаційних 

систем; [46] - запропонована оцінка ефективності організаційних змін в системі; [47] 

- запропоновано підхід до оцінки впливу загрози на систему управління; [48] - запро-

поновано підхід до оцінки ефективності функціонування службових мереж зв’язку; 

[49-51] - запропоновано підхід до моделювання організації складної організаційно-

технічної системи. 

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: К.: –1999. 2) Міжнародна науково-практична конференція “Новые 

сетевые технологии в Украине”. (шифр АТС00–225). К.: 2000. 3) Інформаційна 

боротьба: проблеми і шляхи їх вирішення: Науково-практичного семінар, 
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Національний НДЦ оборонних технологій і воєнної безпеки України, від 14.11.2000. 

4) Проблеми реформування системи технічного забезпечення військ ЗСУ; Науково-

практичний семінар. – К;.: 2000. 5) Науково-практична конференція. К.: НАОУ. –

2003. 6) Проблеми розвитку інформаційних мереж військового призначення; 

Науково-практичний семінар: К.: НАОУ, 2004. 7) Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція «Електронні та мехатронні системи: теорія, 

інновації, практика» від 5 листопаду 2015 року Полтав ський національний технічний 

університет імені Юрія Кондратюка. Полтава. 2015. 8) III Міжнародна науково-

технічна конференція «Актуальні проблеми розвитку науки і техніки» 19 травня 2016 

року, ДУТ, м. Київ. 9) Проблеми інформатизації. VIII міжнародна науково-технічна 

конференція, 11-12 квітня 2017 року, ДУТ, м. Київ. 10) Проблеми інформатиза-

ції: Х міжнародна науково-технічна конференція 12 – 13 квітня 2018 року, ДУТ, м. 

Київ . 11) Проблеми інформатизації: ХІІ міжнародна науково-технічна конференція. 

Тези доповідей 12 – 13 грудня 2018 року, ДУТ, м. Київ. 12) Всеукраїнська науково-

технічна конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку IOT». 3 квітня 2020 р. 

ДУТ. М. Київ. 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані в 75 

науковій праці, з них 1 монографія [1], 47 у фахових виданнях України (категорія «А», 

«Б») [2-47] та 21 публікація у матеріалах доповідей науково-технічних конференцій 

[50-75] (додаток Б). 

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

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

становить 400 сторінок тексту, серед яких 284 сторінок основної частини, 84 рисунка, 

53 таблиці. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ІІФРАСТРУКТУР. ЗАГАЛЬНА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Перший розділ присвячений огляду наукового напряму, об’єкту, предмету 

дослідження і сутності науково-прикладній проблеми, а також її формалізації і 

постановці, де на основі аналізу визначені особливості реорганізації в 

інтелектуальній інформаційній інфраструктури складної організаційно-технічної 

системи (ІІТ-інфраструктура СОТС). 

Обґрунтовується, що в умовах інформатизації та інтелектуалізації процесів 

управління критичність СОТС передусім залежить від інтелектуальної складової 

інформаційної інфраструктури. Досліджуються характерні ознаки і тенденції 

виникнення загроз для ІІТ-інфраструктури СОТС, внаслідок чого виникають 

невідповідності інтелектуальній інформаційній інфраструктури новим умовам 

функціонування та їх впливу на безпеку СОТС в інформаційній сфері. Визначається 

зміст загрози як 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..  

На основі аналізу поведінки різноманітних критичних систем визначається 

низка закономірності, які дозволяють формалізувати вплив загроз на СОТС через 

критичні об‘єкти ІІТ-інфраструктури у вигляді типових ситуації (процесів), для яких 

можна створити моделі оцінки процесів адаптації до нових умов функціонування 

шляхом еволюційного розвитку, що названо в роботі реорганізацію СОТС з 

критичною інфраструктурою. Для оцінки цих моделей запропонована система 

показників.  
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1.1  Загальна характеристика критичності інтелектуальної інформаційної 

інфраструктури в складній організаційно-технічній системі 

 

Розглянемо для дослідження зміст критичності ІІТ-інфраструктура в складній 

організаційно-технічній структурі (СОТС), як це надано на рис. 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рис. 1.1 бачимо, що загрози мають вплив на інформаційну сферу СОТС (її 

інформаційно-технічній аспект), що викликає необхідність забезпечення безпеки СОТС 

від загроз. Відповідно до завдань керівних документів [5-10], з урахуванням досвіду 

виникнення загроз під час сучасних гібридних локальних війн та накладення санкцій, 

враховуючи пріоритети, передумови та перспективи впровадження нових 

інтелектуальних та інформаційних технологій під час «ціфровізації» суспільства, 

виникає актуальна необхідність розробки методів, моделей та технології оцінки 

критичних ситуацій в ІІТ-інфраструктурі.  

Складна організаційно-технічна система (СОТС) 

военна 

 політична економічна інформаційна 

Інтелектуальна 
Інформаційна 

 Інфраструктура 
СОТС  

Інформаційна сфера СОТС 

Рис.1.1 Зміст критичності ІІТ-інфраструктури СОТС 
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Для опису процесів та об‘єктів дослідження визначимо основні поняття, що 

надані у додатку В: інформатизація, інформаційна система, інформаційний простір, 

інформаційна інфраструктура, критична інфраструктура, критичний об'єкт та ін.  

Інтелектуальна інформаційна інфраструктура з СОСТ складається з таких 

підсистем, що надані на рис. 1.2. [6, 7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис.1.2 показано, що ІІТ-інфраструктура є системоутворюючим фактором 

СОТС, яка виконує обслуговуючу функцію щодо діяльності елементів управління 

Система 

телекомунікації, 

комп'ютерні 

мережі, Internet 

Система  

інформаційно-

аналітичних 

центрів різного 

рівня 

 
Інтелектуальні 

Інформаційні  

технології 
Система вироб-

ництва інформацій-

них продуктів 

Система науково-

дослідних установ 

з проблем 

інформатизації 

Система 

накопичення 

і зберігання 

інформаційних 

продуктів 

Система ресурсів 

(матеріально-

технічного забезпечен-

ня) апаратних засобів  
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Рис.1.2  Складові ІІТ-інфраструктури СОТС 
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СОТС, а саме: науково-методичне, інформаційне, матеріально-технічне, кадрове, 

фінансове забезпечення.  

З теорії організації відомо, що криза в СОТС є порушення стану рівноваги і 

одночасно є процесом переходу до деякого новому стану рівноваги. Якщо нам відомі 

тенденції кризи і ті умови, в яких вони розгортаються, то є можливість заздалегідь 

передбачити кінцевий результат кризи, тобто новий стан рівноваги, до якого він 

тяжіє. Криза виникає в наслідок зовнішніх впливів загроз на критичні об‘єкти СОТС, 

що призводить до їх відмови. Захист критичних об‘єктів в формі адаптації до нових 

вимог щодо нейтралізації впливу загрози, в першу чергу може здійснюватися 

організаційно-технічними заходами адаптації, які мають назву залежно від умов 

виконання: реформування, реструктуризація або реорганізація СОТС. Реформування 

передбачає революційну зміну форми виконання заданих функцій) установи. 

Реструктуризація - це окремий випадок реформування, вона має на увазі зміну 

структури системи за рахунок зміни внутрішніх зв'язків, що забезпечують цілісність 

об'єкта для виконання нових функцій. Реорганізація - це окремий випадок 

реструктуризації, вона передбачає процес еволюційного організаційно-технічного 

перетворення окремих критичних об‘єктів системи для виконання нових завдань, 

тобто поступового перетворення, перебудови, зміни (злиття, поділу, виділення, 

перетворення) елементів структури установи (організації) або їх функції шляхом 

удосконалювання організаційних відношень в постійно діючих структурах цих 

установ, адаптації (пристосування) її критичних елементів до нових умов 

функціонування для нейтралізації наслідків прояви загрози, які можуть створити 

критичний стан цієї системи. Звідси реорганізація є окремим напрямком забезпечення 

ІБ [6, 7].  

Відомо, що інтелектуальні та інформаційні технології проникли у всі сфери 

життєдіяльності, які стали критично залежними від працездатності критичних 

об‘єктів, які мають в своєму складі сили, засоби та ресурси. Треба підкреслити, що 

основним фактором прояви критичності в критичних об‘єктах інфраструктури є не 
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тільки ураженість технічних засобів або їх програмного забезпечення, но і людський 

фактор. Нажаль єдиного визначення поняття «людського фактору» немає, у багатьох 

галузях знань та сферах професійної діяльності є своя інтерпретація. В сучасних 

умовах категорія «людський фактор» головним чином використовується в двох 

значеннях: по-перше, для характеристики взаємодії складної системи «людина-

техніка» як причина будь-якого негативного явища, і, по-друге, як інтегральна 

сукупність характеристик людської складової під час керування (організацією) погод-

ження дій і процесів між елементами системи, а саме, визначення складу структурних 

елементів системи, їх функцій і ступінь взаємовідношення між елементами. Тут 

поняття «організація» розглядається як сукупність розпоряджень, що визначають 

склад, розподіл функцій і функціональних зв’язків елементів, взаємовідношення між 

ними, які забезпечують погодженість дій і процесів, що направлені на досягнення 

мети системи. 

Звідси інтелектуальну інформаційну інфраструктуру в складі СОТС 

розглядаємо як упорядковану прийнятими угодами (умовами, правилами) управління 

сукупність утворюючих її ресурсів, а саме: сил – сукупності спеціалістів, засобів – 

сукупності техніки, інформації – сукупності даних, що використовуються  на всіх 

етапах життєвого циклу СОТС. Упорядкованість функціонування цілями 

відображається в прийнятих до застосування ОШС її структурних підрозділів.  

Звідси робимо висновок, що в даній роботі розглядається клас задач 

структурної адаптації організаційних систем з критичною інфраструктурою 

(ОСКІ), в нашому випадку це інтелектуальна інформаційна інфраструктура, яка 

забезпечує функціонування СОТС. 

Відповідно сучасних поглядів в ОСКІ критичними об‘єктами є організаційні 

структури, а саме: інформаційні центри, підсистеми банків даних і знань, системи 

телекомунікацій, центри управління, апаратно-програмні засоби і технології 

забезпечення збору, зберігання, вилучення, обробки, передачі та поширення 

інформації, а також інтелектуальні технології на основі штучного інтелекту. 
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Критичні елементи ОСКІ можуть втрачати задані властивості від випадкових та 

навмисних впливів природного та штучного характеру. Тому для нейтралізації 

негативного впливу загроз на критичні об‘єкти ОСКІ необхідне створення системи 

інформаційні безпеки загрозам (СІБЗ), яка буде виконувати функцію забезпечення 

інформаційній безпеки (ІБ), а саме: визначати критичні об‘єкти відповідне ймовірних 

загроз, контролювати стан цих критичних об‘єктів, розробляти рекомендації щодо їх 

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

побудована у вигляді певної служби забезпечення інформаційної безпеки загрозам 

(СЗІБЗ).  

Вважаємо, що СЗІБЗ буде забезпечувати: моніторинг за появою критичних 

об‘єктів, їх захист від внутрішніх та зовнішніх загроз шляхом розробки 

організаційно-технічних заходів нейтралізації та попередження дії цих загроз; 

впровадження нових інформаційних та інтелектуальних технологій та засобів 

інформатизації, які розгорнуті та створюють інформаційний простір; запобігання 

негативним наслідкам функціонування інформаційних систем.  

Нейтралізація наслідків 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 і засобів. Нейтралізацію впливу 

загроз можливо забезпечити за рахунок створення гнучких (адаптивних) структур за 

умови зміни постулату жорсткості на постулат гнучкості, що є парадигмою для 

спостереження за синергетичними уявленнями процесу реорганізації в ОСКІ. 

Синергетичні уявлення процесу реорганізації ОСКІ мають безліч напрямків, 

більшість з яких не мають наукового опису і мало досліджені. У таблиці 1.1 надана 

загальна характеристика СІБЗ. Вона забезпечує захист контурів управління об’єктів 

ОСКІ. Її функції і завдання надаються у таблиці 1.2.   
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Таблиця 1.1 

Характеристика системи інформаційної безпеки загрозам 
 № 

з/п 

Характе-

ристика 
Зміст 

1 2 3 

1.  Основні 

суб’єкти ІБ 

Органи управління ОСКІ, об’єднані цілями та завданнями щодо захисту 

інтересів виробничої сфері. 

2. Основні 

технічні 

об’єкти ІБ 

1. Інформаційна інфраструктура органів управління ОСКІ. 

2. Інформаційні ресурси, що містять таємні відомості і конфіденційну ін-

формацію. 

3. Засоби і комплекси інформатизації, програмні засоби, автоматизовані 

системи управління, системи зв’язку і передач даних, що здійснюють 

прийом, обробку, зберігання і передачу інформації обмеженого доступу. 

4. Технічні засоби і системи, що обробляють відкриту інформацію, але 

розміщені в приміщеннях, в яких обробляється інформація обмеженого 

доступу, а також самі приміщення, призначені для обробки такої інфор-

мації. 

5. Споруди і приміщення, призначені для ведення закритих переговорів, а 

також переговорів, в ході яких передаються відомості обмеженого 

доступу. 

3. Основні 

технічні 

загрози ІБ  

Зовнішні загрози: 

1. Технічна діяльність спеціальних служб іноземних держав, протизакон-

на діяльність окремих осіб, направлена на отримання несанкціонованого 

доступу до інформації і здійснення контролю за функціонуванням ін-

формаційних і телекомунікаційних систем. 

2. Інформаційно-технічні впливи (в тому числі радіоелектронна боротьба, 

проникнення в комп’ютерні мережі) з боку вірогідних зловмисників. 

3. Вимушене технічне відставання вітчизняної промисловості і викорис-

тання при створенні і розвитку інформаційних і телекомунікаційних 

систем імпортних програмно-апаратних засобів. 

4. Диверсійно-підривна діяльність спеціальних служб іноземних держав, 

яка здійснюється методами інформаційно-технічного впливу. 

Внутрішні загрози: 

1. Порушення встановленого регламенту збору, обробки і передачі ін-

формації, навмисних дій і помилок персоналу інформаційних і телекому-

нікаційних систем. 

2. Відмова технічних засобів, наявність збоїв програмного забезпечення в 

інформаційних і телекомунікаційних системах. 

3. Використання несертифікованих засобів і систем інформатизації і 

телекомунікації, а також засобів захисту інформації і контролю їх 

ефективності. 

4. Ненадійне функціонування інформаційних і телекомунікаційних систем 

спеціального призначення. 

5. Нерозв’язаність питань захисту інтелектуальної власності підприємств, 

що приводить до витоку за кордон найцінніших державних 

інформаційних ресурсів. 

6. Залучення до робіт щодо створення, розвитку і захисту інформаційних 

і телекомунікаційних систем установ, що не мають державних ліцензій на 
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здійснення цих видів діяльності. 

7. Невідповідність структури інформаційних систем завданням, що 

вирішуються. 

4. Основні 

напрями 

забезпечення 

захисту 

інформації  

 

1. Систематичне виявлення загроз та їх джерел, структуризація цілей 

забезпечення ІБ і визначення відповідних практичних задач; 

2. Виключення несанкціонованого доступу до інформації, що зберігається 

в технічних засобах, що обробляється.  

3. Запобігання перехопленню інформації з об’єктів, а також інформації, 

що передається по каналах зв’язку за допомогою технічних засобів. 

4. Запобігання витоку інформації по технічних каналах, що виникає при 

експлуатації технічних засобів її обробки, зберігання і передачі. 

5. Запобігання спеціальним програмно-технічним впливам, що спри-

чиняють руйнування, знищення, спотворення інформації або збой в роботі 

засобів інформатизації. 

6. Забезпечення ІБ при підключенні загальнодержавних інформаційних і 

телекомунікаційних систем до зовнішніх інформаційних мереж, 

включаючи міжнародні. 

7. Забезпечення безпеки конфіденційної інформації при взаємодії 

інформаційних і телекомунікаційних систем різних класів захищеності. 

8. Виявлення впроваджених на об’єкті і в технічних засобах електронних 

пристроїв перехоплення інформації. 

9. Вдосконалення структури функціональних органів системи забез-

печення ІБ і координація їх взаємодії. 

10. Вдосконалення прийомів і способів стратегічного і оперативного мас-

кування, розвідки і радіоелектронної боротьби, методів і засобів активної 

протидії операціям вірогідного зловмисника (порушника). 

5. Основні 

організаційно-

технічні  

заходи ІБ 

1. Ліцензування діяльності організацій в області захисту інформації. 

2. Атестація об’єктів інформатизації по виконанню вимог забезпечення 

захисту інформації при проведенні робіт, пов’язаних з використанням 

відомостей, що складають державну таємницю. 

3. Сертифікація засобів захисту інформації і контролю ефективності їх 

використання, а також захищеності інформації від витоку по технічних 

каналах систем і засобів інформатизації і зв’язку. 

4. Введення територіальних, частотних, енергетичних, просторових і 

часових обмежень в режимах використання технічних засобів, що 

підлягають захисту. 

5. Створення і застосування інформаційних і автоматизованих систем 

управління в захищеному виконанні. 

6.  Рівні 

ефективності 

системи ІБ  

 

1 рівень: ефективність системи ІБ.  

2 рівень: ефективність нормативно-правових актів ІБ.  

3 рівень: ефективність організаційних заходів ІБ.  

4 рівень: ефективність технологічних заходів ІБ.  

5 рівень: ефективність програмно-апаратних засобів захисту інформації в 

конкретній ОСКІ.  

 

 

 

 

Продовження табл. 1.1 
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Таблиця 1.2 

Завдання системи забезпечення інформаційної безпеки (СЗІБ) 

 
№ 

з/п 

Функція Завдання 

1. Створення і 

підтримка в готов-

ності сил та 

засобів забез-

печення ІБ, що 

включають: 

1. Створення правових засад для побудови, розвитку та функціо-

нування.  

2. Формування організаційної структури системи та органів управ-

ління забезпечення ІБ, що входять до її складу, розподіл їх функцій.  

3. Комплексне забезпечення життєдіяльності складових частин 

(структурних елементів) системи: кадрове, фінансове, матеріальне, 

технічне, інформаційне тощо.  

4. Підготовку сил та засобів системи до їх застосування.  

2. Управління діяль-

ністю системи за-

безпечення ІБ, що 

включає: 

1. Вироблення стратегії і планування конкретних заходів щодо за-

безпечення ІБ.  

2. Організацію і безпосереднє керівництво системою та її структур-

ними елементами.  

3. Оцінку результативності дій, витрат на проведення заходів щодо 

забезпечення ІБ та їх наслідків.  

3. Здійснення планової 

та оперативної 

діяльності щодо за-

безпечення ІБ, що 

включає: 

1. Визначення національних інтересів та їх пріоритетів.  

2. Прогнозування, виявлення та оцінку можливих загроз, дестабілі-

зуючих чинників, причин їх виникнення, а також наслідків їх прояву.  

3. Запобігання та усунення впливу загроз та дестабілізуючих 

чинників на національні інтереси.  

4. Локалізацію і ліквідацію впливу дестабілізуючих чинників.  

4. Участь у між-

народних системах 

безпеки, що 

включає:  

1. Входження в існуючі та утворення нових систем безпеки.  

2. Утворення та участь у роботі двосторонніх і багатосторонніх 

керівних, виконавчих органів забезпечення.  

3. Розробку відповідної нормативно-правової бази, що регулювала б 

відносини між державами та їх взаємодію в галузі ІБ.  

4. Спільне проведення планових та оперативних заходів у рамках 

міжнародних систем безпеки. 

 

Правомірне вважати, що головною функцією СЗІБ є визначення політики 

інформаційній безпеки з метою попередження або нейтралізація загроз, що показано 

на рис. 1.3. 

З рис.1.3 бачимо, що на величину рівня ІБ має вплив ефективність функціо-

нування СЗІБ. Для її забезпечення необхідна СЗІБЗ, яка забезпечує потрібну якість 

управління критичними об’єктами під час нейтралізації загрози, визначає зміст і 

ефективність заходів забезпечення ІБ. 

 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним з напрямів забезпечення ІБ є реорганізація критичних об‘єктів. Але 

виконання процесів реорганізації пов’язане з такими особливостями:  

1. Відомо, що показники ІБ відображають здатність керівництва [23, 24]: перед-

бачувати, запобігати і відновлювати сили і засоби ОСКІ після шкідливих впливів. До 

таких показників відносять показники стаціонарності: якість стратегічного та опера-

тивного управління, доступність, конфіденційність, цілісність та ін. Для 

Оргструктура 2-3 роки 

Програмне забезпечення 3-4 роки 

Апаратне забезпечення 4-15 років 

 Споруди, мережі, лінії і вузли зв’язку 15-20 років  

  

Рис.1.3 Схема забезпечення інформаційної безпеки від загроз 

Інфраструктура зв’язку та інформа-

тизації необхідна для забезпечення 

потреб органів управління. 

 

Цикли життя  

Технології 1-2 роки 

Система інформаційній безпеки від загроз (СІБЗ) 

Основні функції і завдання  

Інтелектуальна інформаційна інфраструктура 

Небезпека Загроза Захист 

Політика інформаційної безпеки (технічний аспект)  

Рівень інформаційної безпеки (ІБ) 

Служба забезпечення інформаційній безпеки від загроз (СЗІБЗ) 

Основні функції і завдання  
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відображення динаміки потрібні інші показники, які відображають розвиток, але 

методів оцінки динаміки рівня ІБ не існує.  

2. В умовах інформатизації виникає необхідність доступу органів управління 

ОСКІ до інформації в єдиному інформаційному просторі і забезпечення захисту цієї 

інформації від загроз, що проявляється як нанесення шкоди якості управління через 

критичні об’єкти ОСКІ [5-10].  

3. Відомо, що класична теорія ієрархічних багатоцільових систем [21, 22] 

базується на тому, що в постійно діючих системах перелік завдань фіксований. Це 

передбачає оцінку стану систем, що забезпечують ІБ. Але реорганізація для 

нейтралізації загроз передбачає регулювання відносин (організаційних питань) між 

суб’єктами та об’єктами інформаційної діяльності з урахуванням технічних можли-

востей інформаційної інфраструктури. Регулювання відносин передбачає розробку 

показника керованості організаційних питань.  

4. Відомо, що при побудові ієрархічних систем є закономірність, що збільшення 

в арифметичній прогресії кількості підлеглих систем веде до зростання в геомет-

ричній прогресії кількості взаємовідносин, що повинні бути під контролем [22,28]. 

Під час великої множини таких показників доцільно для оцінки цієї якості приймати 

показник, що характеризує рівень досліджуваного явища відносно рівня, прийнятого 

за базу порівняння. В умовах невизначеності явища впливу загрози на критичні 

об‘єкти таким показником може бути індексний показник.  

5. Вплив загрози викликає зміну переліку завдань або зміну інтенсивності їх 

виконання, які необхідно вирішувати для забезпечення ІБ. Ці зміни можна розглядати 

як появу невизначеності для органів управління, яка дезорганізовує процеси 

забезпечення ІБ. Нейтралізація або усунення наслідків загрози (небезпеки) викликає 

необхідність зміни функцій і структури ОСКІ шляхом зміни складу сил і засобів в її 

структурних підрозділах. Невизначеності можна зняти (або зменшити) за допомогою 

моделювання впливу загрози і обґрунтування заходів реорганізації ОСКІ.  
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6. Внаслідок реорганізації може утворитися якісно нова система. Тому існуючі 

показники можуть не відображати нові властивості системи, і порівняння якості 

досягнення мети старою і новою структурою стає неможливим. Повний показник 

ефективності системи (по А. Колмогорову) чисельне характеризує її здатність до-

сягнення мети і може складатися з часткових показників, які характеризують стан 

елементів системи. Під час декомпозиції складної системи виникають на кожній ланці 

свої показники, що вимагає визначення взаємовідносин показників як між собою, так 

і відносно показників вищої ланки. Для усунення труднощів правомірне застосування 

показників ефективності вищої системи, але тут виникає необхідність визначення 

механізму взаємодії між корисним ефектом і цим показником. 

7. В основі забезпечення ІБ повинне бути наукове обґрунтування положень: 

доктрини, як сукупності концепцій; стратегії, як сукупності способів досягнення 

цілей; концепції, як компактної теорії, що застосовується для розробки політики 

безпеки, а також програм досягнення визначених цілей в СЗІБ і профілів захисту 

складових ОСКІ.  

Таким чином, забезпечення інформаційної безпеки залежить від визначення 

єдиного наукового підходу до методології реорганізації. Складність завдань реорга-

нізації викликає необхідність впровадження нових математичних моделей на основі 

підходів, наприклад, що надані в [19-25, 28-42, 73, 79, 95-96].  

 

1.2. Уточнення ознак класифікації загроз під час забезпечення інформаційної 

безпеки  

 

Відомо, що загроза ІБ – це потенційні або реальні дії, що можуть спричинити 

порушення існуючого стану функціонування ОСКІ, що призводить до неприпусти-

мого ризику, зв’язаного з прийняттям рішень. Для вивчення загроз (небезпек) запро-

понована класифікація, що надана на рис. 1.4.  
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Вважаємо, що будь-яка загроза діє обмежений час. Тому зазначимо, що загрози 

або “створюють” вікно небезпеки, і/або «відкривають» вікна небезпеки для нанесення 

шкоди зловмисником або порушником інформаційної безпеки ОСКІ.  

Вікно небезпеки системи з критичною інфраструктурою – це проміжок часу 

від моменту, коли з’являється можливість використати уразливі об’єкти в ОСКІ і до 

моменту, коли вікно ліквідується. Тоді рівень ІБ можна розглядати, як на рис. 1.5. 

Класифікація загроз  

для організаційних систем з критичною інфраструктурою 

1. По аспекту інформа-

ційної безпеки (доступ-

ність, цілісність, 

конфіденційність), проти 

якого загрози направлені 

насамперед  

 

3. По компонентах ін-

формаційних систем, на 

які загрози націлені 

(дані, програми, 

апаратура, підтримую-

ча інфраструктура) 

 

2. За способом 

здійснення 

(випадкові/навмис

ні дії при-

родного/техноген

ного характеру) 

 

4. По розташуван-

ню джерела заг-

роз (всередині/по-

за інформаційної 

системи) 
 

Рис.1.4 Класифікація загроз для організаційних систем з критичною  інфраструктурою 

Відмова 

користувачів 

Внутрішня відмова 

інформаційної системи 
Відмова підтримуючої 

інфраструктури 
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З рис. 1.5 бачимо, вікна небезпеки існують порівняно довго (декілька днів, іноді 

– років), 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 небезпеки і засоби 

їх використання зловмисником в ОСКІ з’являються постійно.  

Таким чином, можна вивести такі важливі наслідки: трактування проблеми ІБ 

для різних категорій суб’єктів може істотно відрізнятися; для кожної ОСКІ існує своя 

система забезпечення захисту; успіх в галузі ІБ може принести тільки комплексний 

підхід, що поєднує заходи законодавчого; адміністративного (організаційного); 

процедурного; програмно-технічного (технічного, лінгвістичного, програмного, 

математичного та ін.) рівнів, що розглянуті у [43, 44, 49, 50-55].   

 

1.3. Визначення поняття «рівень інформаційної безпеки» 

 

Рівень ІБ – це ступінь відповідності системи цілям в ситуації, що склалася. Він 

може характеризується кількісними або якісними показниками, які прийняті для його 

оцінки. З теорії складних систем відомо, що будь-який показник в складній системі 

оцінює ступінь успішного виконання множини завдань вищою системою в ієрархії 

1 

Ф(t) 

t 

Вікно небезпеки  

у інформаційній  

системі 

Фдоп(t) 
Значення 

поточного рівня 

Ф(t) 

Рис.1.5 Рівень інформаційної безпеки Ф(t) 

Криза, вибір 

напрямку розвитку 

Безпека 

Небезпека 

Слабкі сигнали про тенденцію 

погіршення стану об’єкту 

0 t1 t2 t3 

Тенденція 

покращення 

стану  
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управління. Наприклад, показник стійкості в ієрархічній трьох рівневі системі (А, В, 

С) може здійснювати орган управління рівня А для рівнів В або С, орган управління 

рівня В тільки для рівня С [238]. 

В [49, 55-58, 329, 331] обґрунтований показник рівня безпеки ІБ ОСКІ у вигляді: 

г
Б

г0

,
Ф

Ф
Ф

=                                                            (1.1) 

де ФІБ – визначає показник ефективність дії СЗІБ, 
г

Ф  – показник готовності до 

застосування ОСКІ в реальних умовах; 
г0

Ф  – значення того ж показника, але визначеного за 

умови, що система функціонує найкращим чином (ідеально).  

З рис. 1.5 бачимо, що в моменти t1 і t3 нас цікавить стан системи, оцінка якого 

здійснюється за визначеним критерієм. Він фактично визначає готовність до виконання 

завдань структурними елементами ОСКІ, а в критичний момент t2 нас буде цікавити як 

вийти з критичного стану, тобто фактично інший за змістом показник, що визначає якість керованості 

під час переходу. Звідси пропонується загальним показником вважати 

Б доп

Б
Б доп

( ), ( )
( )

( ), ( )

G t при Ф t Ф
Ф t

Ф t при Ф t Ф


=



,                            (1.2) 

де ( )G t  – готовність до використання ОСКІ в поточному режимі функціонування (або 

експлуатації) для вирішення відомого переліку завдань, ( )Ф t  – показник, що 

характеризує адаптацію ОСКІ до вирішення нових завдань, 
доп

( )Ф t  – допустима 

величина. 

Таким чином, визначений зміст комплексного показника рівня ІБ характеризує 

вплив загрози та ефективність заходів щодо її нейтралізації. Також можна вивести 

такі важливі наслідки: вікна небезпеки і засоби їх виконання зловмисником в ОСКІ 

з'являються постійно; трактування проблеми безпеки ОСКІ для різних категорій 

суб'єктів і об‘єктів може істотно відрізнятися; для кожної ОСКІ існує своя система 

забезпечення захисту; успіх в галузі організації безпеки ОСКІ може принести тільки 
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комплексний підхід, що поєднує різноманітні заходи, наприклад, інформаційного, 

організаційного, процедурного та ін. Звідси стає зрозумілим, що в основі 

забезпечення безпеки будь-якої ОСКІ повинне бути наукове обґрунтування поло-

жень: доктрини, як сукупності концепцій; стратегії, як сукупності способів 

досягнення цілей; концепції, як компактної теорії, що застосовується для розробки 

політики безпеки, а також програм досягнення визначених цілей в системі забезпе-

чення безпеки і профілів захисту складових ОСКІ. Тут виникає необхідність розгляду 

змісту реорганізації ОСКІ. Вирішення цієї задачі пов’язано з визначенням методології 

забезпечення реорганізації ОСКІ як логічної організації понять, показників, 

закономірностей, методів оцінки рівня ІБ і заходів реорганізації, що мають вплив на 

рівень ІБ. Практичним результатом є обґрунтування завдань, складу і принципів 

побудови СЗБІ установ та організацій (юридичної особи), яка знайде місце в 

політиках безпеки і програмах організації безпеки.  

 

1.4. Уточнення змісту управлінської діяльності щодо реорганізації 

організаційної системи з критичною інфраструктурою  

 

Розглянемо новизну проблеми реорганізації. В основу протидії загрозам до-

цільно покласти процес управлінської діяльності органів управління щодо усунення 

вікон небезпеки. Дослідженню управлінської діяльності органів управління прис-

вячена велика кількість робіт, де пропонуються різноманітні моделі управління 

об’єктом керування. Наприклад, у [19-22, 31-34] досліджені моделі ієрархічних сис-

тем управління, у [25, 31-33, 36, 38, 45-46] – модель організації систем, у [34, 37, 79] 

– модель самоорганізації в нерівновагих системах, у [35, 78, 84] – модель стійкості 

системи, у [36] – модель адміністративної поведінки, у [38,96,99,110-113] – модель 

структурної організації АСУ, у [109-113] – модель стратегічного управління та ін. 

Види управлінської діяльності надані на рис. 1.6, а їх сутність докладно розглянута в 

[36, 38, 44, 79].  
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Реорганізація відноситься до адміністративної діяльності, яка слабо формалі-

зована. На рис. 1.7 запропонована схема управління структурою для забезпечення ІБ 

через реорганізацію ОСКІ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рис. 1.7 видно, що підвищення ефективності управлінської діяльності по-

чинається з аналізу проблемної ситуації, що виникла, для вирішення якої 

сформулюється мета (або цілі) вищим органом. Мета, як сподівання вищого органу 

управління, якісно або кількісно сформулюється і доводиться до виконавчих органів 

Види управлінської 
діяльності 

Евристична діяль-

ність – формулю-

вання нових ідей, 

концепцій, рішень  

Адміністративна діяльність 
–  організація взаємодії і 
комунікації між різними 

учасниками процесу 
управління 

Операторна діяльність – виконання 
рутинних, стереотипних, повторних 
операцій, необхідних для інформа-

ційного забезпечення процесів 
управління 

Рис.1.6 Види управлінської діяльності 
 

Формування системи показників інтелектуальне інформаційної інфраструктури 

Цілі і стратегія розвитку інфраструктури 
зв’язку та інформатизації (вимоги) 

Організаційна структура ОСКІ  

Сили і засоби інфраструктури інформатизації  

Загальне Спеціальне 

Протоколи взаємодії між рівнями ISO 

Засоби апаратного забезпечення 

Обладнання мережі Обладнання АРМів 

Засоби програмного забезпечення 

Лінійне обладнання мережі 

Рис.1.7 Схема управління структурою ОСКІ для забезпечення  ІБ 
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Показники системи управління 

Потреби                                Система забезпечення безпеки                                 Можливості 
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підлеглої системи в певних категоріях і поняттях, як вимога. Досягнення вимог мож-

ливе або через координацію дії сил і засобів, або через реорганізацію відносно за-

безпечення потреб. Порівняльний аналіз надано у таблиці 1.3.  

Таблиця 1.3 

Характеристика новизни проблеми реорганізації  

організаційних систем з критичною інфраструктурою 
Проблема координації Проблема реорганізації 

Зміна умов функціонування має вплив на 

корисний ефект, що викликає необхідність пе-

рерозподілу сил і засобів всередині існуючої 

ОШС і перерозподілу сил і засобів між старими 

завданнями 

Зміна умов функціонування викликає необхід-

ність змін ОШС підрозділів і перерозподілу сил 

і засобів для їх вирішення між старими і новими 

завданнями.  

 Зміст завдань координації пов’язаний з 

погодженням дій існуючих структур для підви-

щення ефективності вирішення постійного 

існуючого переліку завдань [31-33, 38, 44-46]. 

Зміст завдань реорганізації пов’язаний із ство-

ренням принципово нових структур для 

вирішення нового переліку завдань.  

Методи вирішення задач координації розгля-

нуті у роботах[31, 32, 56-72]. В основі їх 

вирішення є умова, що координація вико-

нується в заданих структурах, тобто для 

відомих ОШС і при постійному переліку 

завдань.  

Підходи до методів синтезу систем розгля-

даються у роботах [33-38]. Якщо структурний 

підрозділ спроможний своєчасно виконати 

завдання, то вважається, що його ОШС відпо-

відає вимогам. В іншому випадку виникають 

задачі реорганізації ОШС відносно виконання 

нових завдань разом з обов‘язковим виконан-

ням існуючих завдань. Це складає сутність 

управління процесом реорганізації.  

Вимоги визначені на основі статистичних 

даних. 

Вимоги для нових завдань не відомі у зв’язку з 

невизначеністю умов їх виконання і відсутності 

статистичних даних. 

Відома структура потреб, є дані про їх зміни. Відомі тенденції змін потреб, є непрямі дані про 

їх зміни.  

 

Таким чином, як випливає з таблиці 1.3, проблема реорганізації принципово 

відрізняється від проблеми координації [21,22]. Основу цієї відмінності складає 

змінний перелік задач, що підтверджується аналізом системи забезпечення ОСКІ. 

Тому проблема методологічного забезпечення реорганізації є новою. 

Розглянемо зміст управлінської діяльності під час реорганізації. Управлінська 

діяльність складається із сукупності дій (операцій) управління силами і засобами для 

досягнення потрібного корисного ефекту. Головним тут є зміни інтенсивності над-

ходження заявок на задоволення потреб. Для цього необхідно отримання інформації 
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про взаємодію системи із зовнішнім середовищем про процеси взаємодії всередині 

системи. Формалізоване подання процесу управлінської діяльності пропонується на 

рис. 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 1.8 показано, що організація системи є задачею багатовекторного ана-

лізу і має особливості: всі процеси виникнення потреб та їх забезпечення мають ви-

падкову природу, їх характер можна відображати потоком заявок на обслуговування; 

задоволення потреб складається з окремих технологічних циклів забезпечення, 

Задача організації системи  

(часткова задача прогнозування на ближній обрій) 

Відома математична модель процесів функціонування 

системи, що описує функціональну залежність вектор-

ного показника ефективності системи від її 

характеристик. Система складається з m елементів з 

множини М, між якими встановлені відношення r з 

множини R згідно правил побудови структур а з 

множини A. Відомі Y - вектор параметрів, що 

обмежуються і Х - вектор змінних, які контролюються. 

Заданий допустимий діапазон зміни вектору Х у 

вигляді ХminХ Хmax і функціональні обмеження у 

вигляді Z(Х)  0. Потрібно знайти рішення, що 

задовольняє всім заданим обмеженням і найбільш 

раціональне за вибраним показником ефективності.  

 

Рис.1.8 Формалізований опис процесу реорганізації системи 
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Система відносно вектору цілей W(t) розглядається як 

деяка функціонально-структурна організація 

Організація підлеглих сил і засобів для 
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кожний з яких пов’язаний з конкретними силами і засобами системи, об’єднаних у 

відповідні структури; кожна структура визначається при наявності норм на 

трудовитрати, кількості запасів і кваліфікації персоналу ОШС інфраструктури інформатизації.  

На основі таких міркувань управлінська діяльність під час реорганізації є 

процесом вибору варіанту структури, при якому система здатна виконати конкретні 

завдання в даний момент часу, що проілюстровано на рис. 1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином, управлінська діяльність під час реорганізації націлена на зміну 

функцій і структури ОСКІ. Ці зміни направлені на адаптацію до нових умов, щоб 

забезпечити досягнення мети.   

 
Вихідні дані для управлінської діяльності 

Загальні вимоги, наприклад, у 

вигляді ймовірності виконання 

властивостей вимог до процесу 

управління (своєчасність, стійкість 

та ін.) або до процесів зв‘язку 

(достовірність, безпека та ін.) 

Сукупність статис-

тичних оцінок 

різних потреб сис-

теми зв'язку у вигля-

ді інтенсивності 

потоку заявок 

Виробничі можливості 

структурних підроз-

ділів системи у вигляді 

інтенсивності вико-

нання (забезпечення) 

заявок 

Рис.1.9 Характеристика управлінської діяльності 

 

 
Напрями дій під час адміністративного управління 

Керувати розподілом ресурсів при  

вирішенні найбільш важливих і 

актуальних задач 

Прогнозувати дії своїх структурних 

підрозділів і оцінювати їх дії за 

частковими критеріями 

Формувати часткові критерії для 

прийняття управлінських рішень і 

контролювати їх досягнення відносно 

загального критерію вищої системи 

Зберігати задану ефективність 

системи в умовах переходу її з 

одного стану в інший 

Не допускати втрати управління структурними підрозділами в умовах, коли потреби 

користувачів змінюються не тільки кількісно, що викликає необхідність зміни 

виробничих потужностей і об'ємів запасів для їх задоволення, але й якісно, що 

призводить до необхідності зміни структури системи 

Стратегічне управління 
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Розглянемо зв’язок реорганізації із стратегічним управлінням. Відомо, що пред-

метом стратегічного управління є питання, що пов’язані з концептуальними і прог-

рамними цілями розвитку систем [110-113]. У цей час виділяються два напряму 

розвитку теорії стратегічного управління:  

1. Напрям розвитку стратегічного планування, що складається: підсистеми ана-

лізу і планування стратегії і підсистеми реалізації стратегії. Цей напрям глибоко і 

повно розроблений в роботах [110-113].  

2. Напрям вирішення знову виникаючих завдань реорганізації. Розробка теоре-

тичних основ такого напряму перебуває в стадії становлення. Підхід до його розробки 

надається на рис. 1.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином, реорганізація є складовою стратегічного управління, а саме про-

цесів визначення послідовності дій органів управління з розробки і реалізації страте-

Стратегічне управління – це процес визначення послідовності дій 

органів управління з розробки і реалізації стратегії розвитку 

Мета процесу: 

1. визначення можливостей прийому 

інформації про потреби; 

2. визначення можливості їх задово-

лення за рахунок запасів; 

3. визначення правил поведінки 

виконавців під час досягнення 

загальносистемних цілей. 

Склад архітектури системи: 

1. виробнича технологія, обладнання, 

споруди, їх потужності і можливості;  

2. інформаційна технологія і облад-

нання, що в ньому застосовані, його 

можливості і потужності по 

переробці і передачі інформації;  

3. структура управління, розподіл поса-

дових функцій і повноважень 

приймати рішення;  

4. перелік задач окремих груп і осіб; 

внутрішні комунікації і процедури;  

5. норми організаційної поведінки. 
 

Якість персоналу визначається:  

1. відношенням до змін; 

2. професійною кваліфікацією і майстер-

ністю; 

3. умінням вирішувати проблеми, що від-

носяться до стратегічної діяльності; 

4. умінням вирішувати питання, що 

відносяться до проведення організа-

ційних змін; 

5. мотивацією участі в стратегічній діяль-

ності і здатністю долати опір.    

 
Рис.1.10 Характеристика стратегічного управління 

Склад процесу:  

1. постановка цілей; 

2. визначення раціональної структури 

задоволення потреб; 

3. вироблення стратегії управління 

запасами; 

4. визначення мінімально необхідних ре-

сурсів; 

5. визначення характеру підтримки взає-

мовідносин із зовнішнім середовищем.  

 

Стратегічне управління – це процес визначення послідовності дій 

органів управління з розробки і реалізації стратегії розвитку 
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гії розвитку. Результатом є раціональна структура системи і рекомендації, щодо змін 

ОШС, у тому числі: їх кількість і розміщення; фінансові витрати та ін.  

Розглянемо робочу гіпотезу для розробки положень реорганізації. В ОСКІ од-

ночасно з переліком задач змінюється у часі рівень їх безпеки внаслідок зміни ступеня 

взаємодії між елементами. Тому виникають питання еволюції постійно діючої систе-

ми, що породжує необхідність застосування апарату стратегічного управління 

структурою системи. В контексті роботи це пов’язане із змінами ОШС для забезпе-

чення  ІБ. Тоді потрібна робоча гіпотеза дослідження процесів еволюції системи. На 

рис. 1.11 надається зміст гіпотези, що покладена в основу досліджень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під кутом зору цієї гіпотези процеси управління щодо усунення вікон небез-

пеки мають метою досягнення стану рівноваги та його збереження між складовими 

системи в умовах змінного переліку завдань. Процеси управління розглянуті в [99-

101] для різних ситуацій, а саме під час їх народження, удосконалення, ліквідування 

непотрібних структур. Там же запропоновано відображення реакції на керуючий 

вплив у вигляді, що надається на рис. 1.12.  

будь-яка вимога може бути досягнута за рахунок відповідної  

організації сил і засобів структурних підрозділів системи 

Вимога до підлеглої системи є орієн-

тиром щодо досягнення цілей і визна-

чає напрям організації її виконання 

підлеглою системою. 

Керованість процесу – досягнення ви-

мог. Процес є сукупністю незалежних 

елементарних підпроцесів, що не під-

лягають подальшій декомпозиції або 

вона не доцільна 

Є об’єктивний закон організації сил і засобів, згідно із 

яким можна знайти ступінь досягнення вимоги. 

Наслідки гіпотези 
 

Гіпотеза 
 

Рис.1.11 Характеристика гіпотези, що застосовується в дослідженні 

Підпроцес складається з сукупності опе-

рацій (дій), де кожна операція характери-

зується часом виконання, витратами 

ресурсів та способами реалізації. 

Елементарному підпроцесу відповідає 

своя вимога, для її виконання признача-

ються сили і засоби, які об’єднані в певну 

структуру і можуть одночасно виконувати 

тільки один підпроцес. 
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Рис.1.12 Ілюстрація “інформаційного гомеокінетичного плато” [99] 

 

Розгляд гомеокінетичного плато на рис. 1.12 наочно ілюструє, що для кожної 

системи існує оптимальна доза керуючого впливу. Плато А1А2В1В2 визначає діапазон 

можливої зміни стану системи, в якому може існувати система без її руйнування при 

сумарному вхідному керуючому впливі, коли величина керуючого впливу не більш 

ніж необхідно для організації взаємодії і виникає в певний момент часу і заданому 

місці. Для організаційних систем діапазон А1А2 – це область життя відносно мети існу-

вання або реакцій на зміну структури зв’язків. Саме за допомогою такого дозування 

система утримується в межах плато, що можна розглядати як “змінну область 

стійкості”. Тоді правомірне передбачити, що ця доза оцінюється ступенем організації 

відносно сукупності взаємно узгоджених структур, що забезпечують виконання 

певного завдання.  

Таким чином, стає очевидним, що корисний ефект від нейтралізації загрози 

безпосередньо пов’язаний з вирішенням проблеми реорганізації і практично залежить 

від керування процесом організації сил і засобів в доцільну структуру. 

 

Величина керуючого впливу 

Реакція  на 

управляючий 

вплив, як 

рівень 

організації 

системи 

Область, де необхідно 

реорганізовувати об‘єкт 

управління  

Область 

недостатності  

керуючого впливу  

Область стійкого 

функціонування 

А1 

А2 

В1 В2 

Знищення  струк-

тури і руйнування  

системи 

Знищення структури 

і руйнування  

системи 
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1.5. Аналіз факторів впливу на інтелектуальну інформаційну інфраструктуру, 

що викликають необхідність її реорганізації як організаційної системи з критичною 

інфраструктурою 

 

Функції інформаційної системи розглянемо як технічну основу забезпечення 

інформаційної безпеки. Під час розгляду ОСКІ виконаний аналіз її функцій. В [97-98, 

114, 135, 150-153, 159-165] визначені функції, завдання і особливості організації 

структурних підрозділів інформатизації. Розглянемо результати аналізу і висновки по 

них: 

1. Визначена загальна множина показників, що спостерігаються, контролю-

ються та регулюються системою ІБ, в сукупності показників доцільно виділити: за-

гальні, стадійні, локальні групи, як це запропоновано у [99-100]. На їх основі визна-

чаються загальносистемні та часткові критерії для всебічної і повної оцінки функціо-

нування ОСКІ. Враховані керівні документи [56-72], де розглянуті питання з 

організації технічного забезпечення зв’язку в компанії (фірми) і визначений обсяг до-

кументального обороту, який складає основу інформаційних відношень в конструкції 

“потреба – можливість” в системах, що мають лінійно-функціональну ієрархічну 

організацію. 

2. Визначено, що на кожному рівні ієрархічної структури є завдання, які розк-

ладаються по видах і групах техніки. Тут робимо висновок, що згідно [56-72], ці зав-

дання повторюються, але обсяг робіт по кожному пункту зменшується зверху до низу. 

Звідси бачимо явище самоподоби і масштабування, що надає можливість 

застосування положень теорії фрактальності. 

3. Визначено 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 оцінки 

прийнятих рішень з реорганізації необхідно мати систему критеріїв, як орієнтирів 

розвитку.  
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4. Визначено, що реорганізації підлягають постійно діючі, ієрархічні, нелінійні, 

нестаціонарні системи в умовах необхідності забезпечення їх стійкості у поточний 

час і своєчасності досягнення ними цілей під час невизначеності низки показників, 

появи нових завдань і відмирання старих, наявності дефіциту запасів або їх залишків, 

а це є ознакою нелінійності процесів організації. 

5. Визначено, що для забезпечення ІБ існує нова функція – технічна підтримка, 

обґрунтування якої надано в [56-72] на основі аналізу основних характеристик про-

цесів управління [43-45, 50-65], а також урахування поглядів на розвиток 

інфраструктури інформатизації органів управління СОТС [1-16].  

6. Досвід розробки керівних документів в галузі зв’язку [50–65] показує, що 

визначення вимог до організаційної системи – досить складна проблема, на що 

вказується у [42-44, 109–115]. Для подолання цих труднощів пропонується застосу-

вання механізму сукупності інформаційних плато, коли здійснюється організація 

управлінської діяльності відносно кожного процесу забезпечення потреб установи 

(сил). Це надає можливість розглядати процес забезпечення в якості сукупність 

підпроцесів (технологічних процедур), для кожної з яких є своя організаційна 

структура, що запропоновано А. Богдановим [31-33].  

Для застосування таких поглядів організаційну систему доцільно розглядати 

відносно суперсистеми (або макросистеми, надсистеми) [119-120]. Загальна струк-

турна схема суперсистеми надана на рис. 1.13. 

На рис. 1.13 показаний зміст “суперсистеми”, як сукупності елемент-систем 

(функціональних структурних підрозділів). Вона представлена у вигляді декількох 

елемент-систем об’єднаних загальною метою діяльності. Суперсистема відображає 

функціональну зону систем або “страти” у термінах М. Месаровича [21, 22].  
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(I–1)-а  суперсистема  

  
Орган управління  

  

Об’єкт управління 

  

(I+1)-а суперсистема 

  Орган управління 

I-а  СУПЕРСИСТЕМА 

 

(i-1)-а розімкнена 

система 

 

 

 

Автоматична 

система 

k-а замкнена система (k-й елемент-система) 

 
Орган управління k-ої замкненої системи 

J-ій об’єкт  

управління 

фундаментальна та 

адаптивна  частини 

J+1-ий об’єкт 

 управління 

фундаментальна та  

адаптивна частини 

 

Обмін матеріальними 

засобами по 

внутрішніх  
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Орган управління 

i-ої  розімкненої 

системи 

q-ій об’єкт управління  

розімкненої системи 

Надходження  матеріальних засобів 

 по зовнішніх матеріальних зв’язках 

Інформаційні зв’язки 

Орган управління 

I-ої суперсистемою 

Вектори: 

цілей 

(критеріїв), 

стану, 

Довгочасна 

та оперативна 

інформаційна 

пам’ять 

Рис.1.13 Структура  суперсистеми та взаємодії її елементів-систем 
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“Елемент-системи” представляють собою самоврядні системи із закінченим 

технологічним циклом. Це поняття необхідне для застосування замкнутої моделі 

з [21], відносно процесу забезпечення потреб, що відображає конструкцію 

“вимоги суперсистеми – можливості елемент-систем”, що показано на рис. 1.14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це надає можливість використання закону синергії про те, що корисний 

ефект сукупності елементів, буде тим більшим, чим більша організованість еле-

ментів, що до неї входять [34-37, 39-41, 119, 123, 189, 231]. Як раніше було пока-

зано, процес управління пов’язаний з виконанням множини процесів виконання 

конкретних потреб. Під час зміни потреб перед органами управління виникає 

необхідність розв‘язування організаційних питань: які можливості маємо, чого 

треба досягнути, яким чином та ін.  

Таким чином, процес реорганізації пов’язаний з переходом від однієї вико-

навчої структури до іншої, під час якого незмінними залишаються вимоги супер-

системи, виконання яких досягається шляхом організації структурних підрозділів 

системи. Керуючі параметри і динаміка їх зміни складають область, де зв’язані 

теорія стійкості і теорія перехідних явищ або біфуркації [128, 129, 136, 178, 179, 

187, 192 та ін.]. Але визначення показників в точках біфуркації є нова наукова 

Рис.1.14 Схема замкнутої моделі взаємодії процесів управління ОСКІ 
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задача управління динамічною системою. Тому виникає потреба моделювання процесу 

реорганізації  ОСКІ для забезпечення певного рівня ІБ саме в цих точках біфуркації.  

Аналіз факторів впливу на ОСКІ. Аналіз досвіду з проблем розвитку та 

реформування організації [16-18, 25-30] і сучасних керівних документів [1-14, 60-

65] дозволяє визначити групи факторів впливу на функціонування  ОСКІ, які 

вказані на рис. 1.15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основі їх аналізу зроблено висновок, що критичність стану системи ви-

никає внаслідок неспроможності виконати в деякий момент часу окремий процес. 

Тому виникає необхідність оцінки впливу окремого процесу на управлінську 

діяльність.  

 

1.6. Формалізація процесу реорганізації інтелектуальної інформаційної 

інфраструктури в інтересах підвищення рівня інформаційної безпеки  

 

Фактори, які визначають загальний характер стратегії та концепції 

використання ОСКІ 

Фактори, що впливають на організацію та забезпечення системи 

управління ОСКІ  в сучасних умовах 

Фактори, що визначають характер впливу зловмисника на систему 

управління ОСКІ  та її підсистеми 

Організаційні фактори, які відображають стан і перспективи розвитку 

структури системи управління ОСКІ та порядок функціонування її 

елементів (органів управління, пунктів управління) 
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Технічні фактори, що віддзеркалюють стан та перспективи розвитку 

технічного оснащення органів управління зв’язком 

Фінансово-економічні фактори, які визначають вплив економічного 

стану держави на ефективність систем управління 

Правові фактори, які визначають вимоги чинного законодавства на 

діяльність органів управління зв’язком 

Органи управління організаційною системою  

Рис.1.15 Класифікація груп факторів, що мають вплив на систему 
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Розглянемо вплив структури потреб на реорганізацію. Для формалізації 

процесу управління процесом реорганізації розглянемо характер зміни потреб на 

прикладі системи забезпечення ресурсами ОСКІ. Під час експлуатації виробів 

зв’язку та автоматизації у користувачів виникає необхідність підтримки їх працез-

датності. Сукупність потреб утворює структуру потреб, які поступають у вигляді 

повідомлення до органів управління. Вони організують відносно кожної такої 

заявки процес задоволення ресурсами. Задоволення заявок складається з множини часткових 

процесів технічного забезпечення.  

Звідси робимо висновок, що структура потреб змінна. У загальному випад-

ку можна виділити причини її зміни. По-перше, це зміна потреб, які викликані 

внаслідок зміни кількості виробів, що знаходяться в експлуатації (їх кількість 

змінна внаслідок витрат, списання, зняття з експлуатації). По-друге, за рахунок 

зміни інтенсивності відмов однотипних зразків техніки зв’язку та автоматизації 

протягом їх терміну служби внаслідок вироблення часового ресурсу. По-третє, 

поява нових зразків техніки. Досвід експлуатації таких виробів дозволяє 

описувати типовий характер зміни інтенсивності потреб протягом терміну служ-

би умовною кривою, яка показана на рис. 1.16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тут можуть бути умовно виділені етапи: зародження, розвитку, згасання, 

загибелі. Такий в загальних рисах життєвий цикл зміни потреб та їх задоволення 

у мирний час. У його описі простежуються основні тенденції організації вироб-

ничих можливостей для будь-якого виробу техніки зв’язку та автоматизації. Під 

час прогнозування дії загрози прогнозуються відмови. На основі аналізу загроз 

Потреби  

а(t) 

Термін служби   t 

Рис.1.16 Типовий життєвий цикл зміни потреб виду виробу 

розвиток згасання гибель 

Область зміни стану (області 

точок  біфуркації) 

зародження стабільність 



 

 

84 

проти системи управління, проведеного в [66, 73, 79], можна зробити висновок 

про те, що в структурі технічного забезпечення  ОСКІ необхідні відповідні зміни на 

основі імпортного постачання запасів, залежності від ринкових відносин.  

Розглянемо види організаційних структур під час реорганізації. На формуван-

ня структури мають вплив потреби певного типу і виду. Вони визначають особливості 

експлуатації, які створюють цикли управління постачанням і споживанням запасів. 

Для їх виконання потрібне створення відповідних структур забезпечення. На-

приклад, виникнення безперервних і постійних потреб породжує в системі постій-

но функціонуючу структуру. Ці особливості структурного утворення ведуть до 

того, що орган управління повинен створити різноманітні структури, що показані 

на рис. 1.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 1.17 показано, що виникнення безперервних і постійних потреб по-

роджує в системі постійно функціонуючу структуру. Аналіз можливих ситуацій 

формування структури надається у таблиці 1.4.  

  

Організаційні структури 

 

Постійно  

функціонуюча  

структура, для 

вирішення ві-

домих завдань 

Циклічно діючі структури, які поновлюють своє 

функціонування і розпадаються (консервуються) з 

завершенням циклу функціонування або знаходяться 

в режимі очікування циклу (регулярна структура, що 

чекає свого застосування) 

"Недіючі" струк-

тури, які випадково 

залучаються до за-

безпечення потреб. 

Види організаційних структур 

 

Паралельно існують стара і нова 

структура. Стара структура накопичує 

досвід, знання і навички діяльності в 

конкретному середовищі. Нова структура 

виникає спонтанно, паралельно старій і 

пробує досягати певних цілей іншими 

методами. Між старою і новою постійно 

існує конкуренція. 

Якщо тип заявки 

проявляється досить 

часто, то елементи, що 

забезпечували вико-

нання нових задач, з 

адаптивної частини 

переходять до функціо-

нальної. 

Процеси забез-

печення різних 

суперсистем 

можуть сприяти 

один одному 

або заважати 

один одному. 

Особливості організаційних структур 

Рис.1.17 Види структур 
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Таблиця 1.4  

Аналіз можливих ситуацій, що мають вплив на формування структури 

№ 

з/п 
Назва етапу Зміст і результат аналізу  

1. Величина потоку 

заявок-повідомлень 

від однотипних 

виробів створює 

умови для 

розгортання спеці-

алізованих структур. 

При множині родинних за змістом потреб, можуть бути створені 

спеціалізовані структури забезпечення виду техніки. У цих 

структурах одні і ті ж сили і засоби органів постачання і ремонту 

беруть одночасно участь в забезпеченні потреб. Досвід 

експлуатації імпортних виробів вказує на тенденцію створення 

фірмами-виробниками вузькоспеціалізованих структур забезпе-

чення виробів тільки даної фірми. 

2. Величина потоку 

заявок-повідомлень 

від різнотипних 

виробів створює 

умови для 

розгортання нових 

структур. 

Структура органів забезпечення засобів зв’язку старого парку не 

може забезпечити потреби сучасної телекомунікаційної техніки. 

Спостерігається очевидне «відмирання» старих і «розвиток» 

нових потреб. Це впливає на формування нових структур в 

системі забезпечення. Можна передбачити, що для органів 

управління можуть виникнути ситуації невизначеного стану еле-

ментів або підсистем забезпечення, які пов’язані з ціновою 

політикою імпортного виробника або з обмеженим фінансу-

ванням потреб ІТ-систем, з виникненням дефіциту запасів 

(ресурсів). Отже, ІТ-система може опинитися в умовах, коли 

рішення на закупівлю техніки, що приймається в поточному часі, 

буде в майбутньому або сприяти її розвитку, або ще більш 

дезорганізовувати систему. 

3. Величина потоку 

заявок-повідомлень, 

що поступово 

збільшується від 

принципово нових 

однотипних виробів 

створює умови для 

розгортання нових 

спеціалізованих 

структур. 

Впровадження засобів автоматизації управління в управлінську 

діяльність викликає необхідність організації їх експлуатації. При 

низькому рівні автоматизації процесів управління і відповідно не-

великій кількості самих засобів автоматизації потреби на відпо-

відний вид запасу для цих засобів незначні і тому немає 

необхідності створення спеціальної служби їх технічної 

підтримки. Очевидно, що із зростанням кількості засобів автома-

тизації з’являються певного виду потреби, які можуть ефективно 

задовольнятися тільки при створенні спеціальних груп фахівців з 

обслуговування і настройки засобів автоматизації в рамках цих 

підрозділів. Нарешті, при створенні телекомунікаційної мережі 

стає необхідним створення спеціалізованих підрозділів для 

забезпечення експлуатації як програмної, так і апаратної частин. 

З іншого боку, потреби в старих зразках техніки зв’язку 

поступово зменшуються за рахунок їх морального і фізичного 

старіння. Вони виробляють свій ресурс. Їх кількість в експлуатації 

поступово зменшується. У той же час існують структури, що 

орієнтовані на їх технічне забезпечення. Очевидно, що вони не-

ефективно виконують своє функціональне призначення. Отже, 

виникає необхідність створення нових або видалення мало 

ефективних структур в рамках існуючої системи з подальшою 

реорганізацією взаємодії всіх елементів існуючої структури в но-

вих умовах, яка повинна продовжувати стійко функціонувати і 

ефективно виконувати встановлені задачі. 
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Циклічно повторні потреби – структури, які циклічно поновлюють своє 

функціонування і розпадаються із завершенням циклу функціонування або знахо-

дяться в режимі очікування наступного циклу, оскільки час їх організації більший, 

ніж періоди очікування. Для забезпечення потреб, які випадково виникають на 

великому інтервалі часу і мають особливу значимість, створюються «недіючі» 

структури, які зайняті тільки підтримкою своєї готовності до моменту ефективної 

дії у разі виникнення цієї потреби. 

Таким чином, наочно формуються базові та асоціативні структури. Базо-

вими є структури, що виконують постійно існуючі завдання, а асоціативні струк-

тури – нові завдання, коли потрібно виконувати асоціативне об’єднання сил і 

засобів з віртуальних структур.     

На основі даних з таблиці 1.4 можна передбачати, що при динамічному 

характері надходження випадково виникаючих заявок, при невизначеності вимог 

до процесів забезпечення і при невизначеності умов забезпечення виникають 

завдання стратегічного управління, що надаються на рис. 1.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 1.18 показано, що процес реорганізації треба розглядати одночасно 

по двох напрямах: по-перше, за характером зміни виду запасів, по-друге, за прий-

нятою організацією забезпечення в ієрархічній структурі. Для забезпечення 

конкретного виду потреб існує певна ієрархічна структура з елементів-систем. В 

ній можуть використовуватися різні стратегії управління запасами [42-44] і схеми 

організації взаємодії елементів-систем для забезпечення потреб.  

Основні задачі  

стратегічного управління 

Задача ефективного 

управління запасами. 

Зміст: зміни продук-

тивності окремих 

структурних елементів в 

період життєвого циклу 

конкретної потреби 

Задача реорганізації структури по-

стійно діючої системи із збе-

реженням заданої ефективності. 

Зміст: необхідність створення 

нових і видалення мало ефектив-

них елементів структури відносно 

видів і типів потреб 

Задача забезпечення 

стійкого функціо-

нування в умовах 

дефіциту запасів. 

Зміст: управління 

стійкістю всієї системи 

або її підсистем 

Рис.1.18 Види завдань стратегічного управління 
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В цій структурі між будь-якими двома суміжними ланками ієрархічної 

структури можливо виділити два взаємно незалежних процеси “подача-накопи-

чення” і “накопичення-споживання”. При цьому існує обов‘язкова черговість по-

дачі окремих видів запасів, порушення якої може привести до зриву виконання 

виробничо-технологічних циклів управління. Дефіцит запасів є випадкова вели-

чина, яка залежить від впливу зовнішнього середовища. При відсутності дефіциту 

порушення виробничо-технологічних циклів відсутнє. Але інша справа коли є 

дефіцит будь-якого виду запасів, наслідком цього є порушення технологічного 

процесу. Це, з точки зору органу управління, і є кризовим станом для системи.  

В ієрархічній структурі можна виділити умовно такі ланки: «Ц, О, А, З, Ч» , 

що надається на рис. 1.19, і схему постачання між ланками на рис.1.20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випадкові потреби на запаси, складаються у вигляді заявок qi  на і-й виріб 

засобу зв‘язку з існуючого переліку (з номенклатури виробів з множини 𝑄𝑖ном = {𝑞𝑖}, 

і=1, 2, .., М). За певний інтервал часу можуть бути отримані статистичні дані, з 

яких можна отримати усереднену величину інтенсивності подачі заявок по і-ому 

виробу за певний час функціонування. Інтервал часу, який необхідний для віднов-

лення запасів є циклом управління забезпеченням і-им засобом цу
T
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Рис.1.19 Загальна схема 

організації постачання  

 

 

Орган управління ланки "З" 

Склади Бази 
Ремонтно-відновл. частини, 

служба техн. підтримки 

Склад 

ВТМ 

1 

Склад 

ВТМ 

2 

Склад 
ВТМ 

3 

 

... 
Склад  

ВТМ 

n 

Об’єкти 

регулювання  

Виконавчий орган 

Ланка 
"Ч" 

Ланка "З" 

Рис.1.20 Схема організації постачання між 

ланками 

   

Потреби: втрати або (і) витрати 
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цу
T
i

 включає фазу накопичення (“подача-накопичення”) і фазу споживання (“на-

копичення-споживання”) і-го виду запасу. У загальному випадку тривалість цик-

лів для різних видів запасів різна, тобто вони мають різну частоту. Для забез-

печення експлуатації ІТ-техніки частоти цих циклів повинні бути такими, щоб 

своєчасно забезпечувати потреби користувачів. Для забезпечення потреб запасами 

необхідно організувати взаємодію елементів на основі інформації про структуру 

потреб. На j-ій ланці і-му виду запасу є функція запасу 𝑄𝑗𝑖(𝑡) = {𝑞𝑗𝑖(𝑡)}, j=1,2,.,N, 

і=1,2…, М, яка відображає динаміку змін запасів. На рис. 1.21 надається модель 

міжланкового з’єднання «З»–«Ч».  

 

 

 

 

 

 

 

З рис. 1.21 бачимо типову схему управління з контуром зворотнього зв‘язку. 

З теорії управління запасами відомо, що функція запасу ( )tQ ji
 визначається за 

цикл управління відносно і-го виду запасу у j-ій ланці управління, коли існують 

зміни величини запасів, як це розглянуто в [42, 43]. В теорії управління запасами 

[42, 43, 56, 225] показана можливість визначати моменти початку фаз накопичення 

і споживання запасів, як детермінованих процесів, що дозволяє знайти зв‘язок між 

функціями запасу, витрат і накопичення відносно протягу фаз циклу управління.  

Для забезпечення руху запасів під час накопичення та забезпечення потреб 

створюється певна структура з сил і засобів системи, яка здатна виконувати задачі 

забезпечення згідно із номенклатурою запасів. Таким чином, можна визначити 

основні задачі реорганізації, що надані у таблиці 1.5.  
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Рис.1.21 Схема між ланкового з’єднання "З"–"Ч" 

  

Ланка "З" Ланка "Ч" 

 



 

 

89 

Таблиця 1.5 

Основні задачі реорганізації 

№ 

з/п 

Назва  

задачі 

Результат 

аналізу 

Передумови вирішення завдань 

1. Задача оцінки 

раціонального 

варіанту реор-

ганізації струк-

тури постійно 

діючої системи 

із збереженням 

заданої ефек-

тивності 

Необхідність 

створення но-

вих і видалення 

мало ефек-

тивних струк-

тур відносно 

структури пот-

реб 

 

1. Процес реорганізації є формою еволюційного розвитку, тобто реорганізація розглядається як 

черговий крок (етап) еволюції системи в певних умовах, а причиною реорганізації є зміна структури 

потреб. 

2. Характер зміни структури потреб має такі форми дії: постійно (безупинно) діючі у часі; циклічно 

повторні (регулярно повторюється); випадкові та епізодичні впливи.  

3. Під час кожного етапу виконується адаптація структури системи до виконання множини потреб 

(завдань) таких видів: нові завдання, що народжуються у зв‘язку з появою нових потреб; існуючі 

завдання, що продовжують мати місце за рахунок актуальності потреб; старі завдання, які не потрібно 

вирішувати у зв‘язку з втратою їх актуальності. 

4. Кожен етап реорганізації передбачає послідовність дій щодо зміни функціональної, топологічної 

і ОШС системи, наявний певний ризик порушення існуючих інформаційних зв‘язків та матеріальних 

відношень між співвиконавцями окремих заявок, що установлені для забезпечення виконання 

існуючих завдань.  

5. Дія (процес, операція) пов‘язана з цілеспрямованим переведенням об’єкта управління, в нашому 

випадку системи зв‘язку, з поточного стану в більш удосконалений.  

6. Реорганізація є наслідком управлінської діяльності. Кожен процес управління пов‘язаний з 

переробленням інформації про стан системи. Нас цікавить інформація про показники системи, кожен 

з яких повинен знаходитися в межах вимог (“інформаційного гомеокінетичного плато”).  

7. Початковими даними для реорганізації є: існуюча структура системи, вимоги до процесів 

управління та зв‘язку; структура потреб, тобто перелік існуючих, нових і старих завдань і дані про 

динаміку зміни інтенсивності їх заявок відповідно до кожного завдання; запланований термін процесу 

реорганізації; ступінь допустимого ризику; ступінь стійкості і множина показників.  

8. Результати управлінської діяльності оцінюються корисним ефектом кожного завдання з нового та 

існуючого переліку завдань, що вирішуються в нових умовах. Корисним ефектом є ступінь своєчас-

ності і повноти забезпечення заявок запасами, який досягається у результаті управлінської діяльності.  

2. Задача опера-

тивного управ-

ління запасами 

Зміна продук-

тивності окре-

мих виробни-

чих структур в 

період життє-

вого циклу 

конкретної 

потреби 

3. Задача оцінки 

стійкості 

функціонуван-

ня в умовах де-

фіциту запасів 

Підтримання 

стійкості сис-

теми в цілому 

або її підсистем 

4. Задача оцінки 

ризику прийня-

того рішення  

Оцінка ступеня 

фінансового 

ризику  
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Системною інформацією будемо називати управлінську інформацію під час 

адміністративної діяльності органів управління, яка складається з даних, повідом-

лень, що зменшує невизначеність. Отримання системної інформації про стан і 

можливі впливи загрози особливо важливо під час реорганізації, для чого 

системна інформація розглядається відносно динамічної рівноваги і відбору 

варіантів розвитку систем [28-35].  

Динамічна рівновага в системі розглядається відносно досягнення корисно-

го ефекту (в нашому випадку забезпечення потреб у техніці та майні засобів 

зв’язку та автоматизації), а саме система розглядається ні як щось застій, в ній є 

безперервний процес перетворень, пов’язаних з безперебійною зміною станів 

рівноваги. Системна інформація складається за змістом з видів, що розглянуті на 

рис.1.22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При такому погляді системна інформація може накопичуватися поступово. 

Зовнішнє середовище є її джерелом, її накопичення приводить до зменшення внут-

рішньої невизначеності, яка є причиною організації різноманітних процесів в сис-

темі. Звідси визначаємо необхідні для реорганізації загальні властивості системної 

інформації, що надані на рис. 1.23.  

 

Рис.1.22 Види системної інформації  

– Цілі, задачі. 

– Закони і принципи. 

– Методи і функції. 

– Технологія і 

практика управління. 

– Комунікації. 

– Схема процесу. 

– Розробка і реалі-

зація рішень. 

– Інформаційне 

забезпечення 

користувачів. 

– Функціональні 

структури. 

– Схеми організацій -

них відношень. 

– Організаційні 

структури. 

– Професіоналізм 

персоналу 

– Система 

документообігу. 

– Інформаційні 

канали. 

– Засоби зв‘язку, 

комп'ютерна і офісна 

оргтехніка. 

      Елементи                      системи                    управління 

 

Система управління 

Підсистеми 

Методологія 

управління 

Процес 

управління 

Структура 

управління 

Техніка 

управління 
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Таким чином, на основі системної інформації може здійснюватися відбір 

варіантів розвитку системи і визначення раціонального ступеня децентралізації–

централізації системи, що розглянуто для ієрархічних систем у [21, 22, 142, 167, 

231, 299], для економічних систем в [38, 44-45], для спеціальних систем [17, 18, 

31]. Загальні результати їх аналізу надані у таблиці 1.6. 

Таблиця 1.6 

Варіанти розвитку організаційної системи під час реорганізації  

№ 

з/п 
Назва принципу Зміст і результат аналізу  

1.  Децентралізація 

виконання 

завдань 

Децентралізація прискорює адаптацію і полегшує спеціалізацію еле-

ментів системи. Але по мірі розвитку централізації все важче вдос-

коналити технології і впроваджувати інновації. Тому треба встано-

вити деякий раціональний ступінь децентралізації–централізації, що 

забезпечує захищеність системи від деградації і можливість про-

дуктивного розвитку ініціативи окремих ланок. При цьому потрібно 

ініціювати і підтримувати протилежні тенденції по відношенню до 

класичного принципу спеціалізації, а саме, ідеї багатофунк-

ціональності, процеси реінтеграції, ротації окремих функцій 

системи.  

2.  Прогноз 

майбутніх 

напрямів 

розвитку 

Цілеспрямована розробка організаційних структур можлива на 

основі прогнозу майбутніх напрямів їх розвитку і насамперед 

розвитку в кризових ситуаціях. При цьому чим складніше 

організація, тим більше шансів у неї зіткнутися в ході розвитку з 

кризовою ситуацією, необхідністю структурної перебудови.  

3. Автономність 

виконання 

завдань  

Автономність передбачає, що система операційно замкнена, якщо її 

реорганізація характеризується процесами, які рекурсивно залежать 

один від одного і утворюють стійку структурну одиницю в області 

гомеостазу. 

Системна інформація 

Характеризується сукупністю власти-

востей: достовірністю, своєчасністю, 

новизною, доступністю, цінністю, ко-

рисністю. 

Приносить відомості про вплив нав-

колишнього середовища під час роз-

витку системи, що розглядається. 

Не матеріальна, але вона виявляється 

в формі матеріальних носіїв дискрет-

них знаків або первинних сигналів. 

Має синтаксичний (достовірність), 

семантичний (смисловий зміст)  і 

прагматичний (корисність і цінність) 

аспекти. 

Має скінчену різноманітність при 

визначенні кількісного мірила для її 

семантичного (смислового) і прагма-

тичного (практично необхідного). 

змісту 

Зменшує невизначеність в будь-якій 

структурі системи, яку можна оціню-

вати штучним мірилом – коефіцієнтом 

неорганізованості. 

Рис.1.23 Характеристика системної інформації 
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З таблиці 1.6 робимо висновки, що збільшення неоднорідності розглядається 

відносно компонентів і кількості внутрішніх зв’язків і має наслідком підвищення 

нестійкості системи у цілому. Збільшення однорідності передбачає зростання 

рівня централізації і координації окремих дій, що підвищує структурну цілісність 

і стійкість системи, це одночасно знижує функціональну ефективність окремих 

підсистем. Тому стає очевидним, що завдяки керуючим діям органу управління 

система повинна переходити до більш раціональних станів. Ці заходи є відображен-

ням ступеня цілеспрямованості, що має назву керованості в теорії управління.  

Розглянемо зміст керованості в процесах реорганізації. Керованість харак-

теризує можливість приведення керованої системи в заданий стан за допомогою 

керуючого впливу. Система вважається керованою, якщо існує керуючий вплив, 

що забезпечує її перехід з довільного початкового стану в заданий стан за кінцевий 

час [254]. Керуючий вплив здійснюються на основі управлінської інформації, яка 

може розглядатися як ресурс і засіб створення більш керованої системи, що то-

тожно підвищенню її ефективності.  

Властивості показника керованості досліджено Р.Е.Калманом для лінійних 

стаціонарних систем. В нашому випадку розглядаються ОС в критичному стані. 

Далі буде показано, що для визначення показника керованості доцільно застосу-

вання сукупності показників: організованості, оперативності і стійкості, та ризику 

прийняття рішення, що надано на рис.1.24. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Рис.1.24 Склад властивості “керованість” організаційної системи з критичною 

інфраструктурою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організованість системи – здатність 
до внутрішньої упорядкованості (уз-
годженості, взаємодії) функціонально 
самостійних підсистем, їх можливість 
складати цілісну систему з визначе-
ною структурою відносно досягнення 
системної мети на єдиній методо-
логічній основі визначених правил або 
процедур їх взаємовідношень в 
заданому факторному просторі. 

Стійкість системи – здат-

ність певної (визначеної) 

структури системи збері-

гати у часі значення ефек-

тивності функціонування 

на потрібному рівні в умо-

вах заданого факторного 

простору 

Оперативність уп-
равління системою - 
здатність певної (виз-
наченої) структури 
управління системи 
своєчасно виконувати 
задані задачі з потріб-
ною якістю в задано-
му факторному прос-
торі. 

Керованість – це здатність системи змінювати параметри свого стану або руху під дією 

цілеспрямованих зовнішніх сигналів управління. Це функція організованих систем різної 

природи (біологічних, соціальних, технічних), яка забезпечує створення відповідності 

цілям структури, підтримку режиму її діяльності, реалізацію заданих їй завдань (задач).  
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На рис.1.24 показано, що керованість розглядається як три складових влас-

тивості: організованість, оперативність і стійкість. Окремо виділена категорія “ри-

зик”, яка в сукупності з цими властивостями дозволяє в умовах невизначеності 

визначати найкращу альтернативу. Це дозволяє розглядати систему як комплекс 

незалежних процесів, пов’язаних циклами розвитку і деградації 

Розглянемо математичний зміст процесу реорганізації. Процесорний погляд 

на реорганізацію надає можливість оцінки варіанту побудови структури відносно 

будь-якого системного показника. Акцент зміщений на те, що всі процеси реорга-

нізації виконуються в постійно діючій системі в умовах виникнення нових зав-

дань, скорочення життєвого циклу потреб і зміни стану рівноваги між потребами 

зовнішнього середовища і можливостями системи забезпечення. Кожен варіант 

реорганізації системи має ризик. Тому потрібно одночасно оцінювати альтерна-

тиви за ступенем організації виконання нових завдань, збереженням стійкості до 

виконання існуючих і ризику прийнятих рішень.  

Такий підхід є новим і він є розвитком ідей, що надаються у [33–39]. Пози-

тивним наслідком його застосування під час дослідження процесів реорганізації є 

можливість використання таких відомих постулатів: ступінь організованості 

визначає якість вирішення завдання; загальна структура системи складається з 

сукупності часткових структур, кожна з яких націлена на вирішення певного зав-

дання; кожна така часткова структура під впливом органу управління переходить 

до більш ефективних станів відносно певних цілей (вимог), що надаються вищим 

органом управління; за рахунок об‘єднання часткових структур досягається вико-

нання вимог, що висуваються вищим органом управління.  

Процес реорганізації з математичної точки зору можна розглядати як задачу 

вибору найбільш раціонального (оптимального для ідеального випадку [106]) ва-

ріанту переведення об’єкту управління, з початкового стану в заданий при обме-

женні на параметри управління і на способи досягнення цілей як за часом, так і по 

витратах ресурсів. Однак ситуація, що розглядається, має істотні відмінності від 

класичного варіанту, що визначається особливостями, наданими у таблиці 1.7.  
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Таблиця 1.7 

Порядок аналізу особливостей реорганізації постійно діючих організаційних систем  
 

Передумови вирішення завдань Обмеження Дані, що передбачаються відомими  

1. Необхідно забезпечити постійну стійкість 

функціонування системи при переведенні її з одного 

стану в інший.  

2. Початковим станом системи є не директивно 

заданий, якому відповідає штатна укомплектованість і 

забезпеченість запасами, а реальний, в якому знахо-

диться система в момент зміни цілей.  

3. Нові потреби об‘єктивні, а вимоги до їх забезпечення 

визначаються досить суб’єктивно органом управління в 

формі значень показників бажаного результату. При 

цьому невідомо, як можуть впливати заходи 

реорганізації в подальший момент часу, про характер їх 

впливу можна робити лише самі загальні припущення. 

Тому можлива ситуація, коли система, що реорганізу-

ється, не може гарантувати збереження свого стійкого 

стану в процесі самої реорганізації.  

4. Процес переведення системи з одного стану викли-

кається зовнішніми і внутрішніми обставинами. В орга-

нізаційних системах зовнішні обставини виявляються в 

підлеглості стадійних і локальних цілей підсистем 

загальним цілям вищої системи. Внутрішні обставини 

пов’язані з тим, що вища система керує деякою множи-

ною багатофункціональних підсистем, в яких 

одночасно виконуються процеси реорганізації. 

1. Існує множина зав-

дань, що підлягають рі-

шенню в системі, і показ-

ник (показники) ефектив-

ності на даний момент 

часу. 

2. Можлива зміна множи-

ни задач і показників 

ефективності в зв’язку з 

новими вимогами вищої 

системи управління. 

3. Можливі зовнішні збу-

рення, діючих на керо-

ваний процес при функ-

ціонуванні системи і об-

меження, що наклада-

ються на області їх мож-

ливих значень. 

4. Є вимоги до ефектив-

ності функціонування 

системи в нових умовах, 

в тому числі за часом 

реорганізації і стійкості 

системи в цей період. 

 

1. Потреба у формі інформації про заявку-повідомлення 

є подією, яка ініціює (породжує) процес її задоволення, 

який складається з сукупності керованих технологічних 

операцій по прийому, обробці і виконанню конкретної 

заявки, про що орган управління отримує інформацію.  

2. Для виконання конкретного типу заявок-повідомлень 

необхідна відповідна структура з об’єднаних сил і 

засобів для задоволення потреб, яку організує орган 

управління. 

3. Заявка на задоволення потреб для різних видів засобів 

зв’язку і автоматизації має свій життєвий цикл з 

відповідними йому характеристиками, а також зі специ-

фічними способами і методами їх задоволення.  

4. Вся множина потреб об’єднана в єдиний інформа-

ційний потік заявок, а відповідні йому структури вико-

нання заявок складають функціонально-структурну ор-

ганізацію сил і засобів системи, її структуру. 

5. Для задоволення потоку заявок-повідомлень необхідні 

запаси, їх дефіцит в процесах забезпечення визначає 

ступінь стійкості системи.  

6. Структура потреб визначає організацію сил і засобів в 

необхідну структуру для забезпечення цих потреб. 

7. Зміна структури потреб викликає невизначеність в 

прийнятті рішення щодо організації їх задоволення, а 

невизначеність характеризує ступінь ризику. 

 

9
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Таким чином, виконаний опис ОСКІ надає можливість перейти до 

формалізації практичної проблеми її реформування з метою створення 

методологічних основ моделювання нового класу задач, а саме оцінки процесів 

реорганізації в ОСКІ для визначення заходів забезпечення (підвищення) рівня ІБ. 

Формалізація полягає у математичній постановці фундаментальної задачі 

дослідження процесів реорганізації системи з критичною інфраструктурою під час 

можливих впливів загроз.  

 

1.7. Математична постановка задачі дослідження реорганізації 

інтелектуальної інформаційної інфраструктури, як організаційної системи з 

критичною інфраструктурою  

 

Нехай оператор Ф(𝑡) характеризує рівень  ІБ через стан системи з критичною 

інфраструктурою і може бути записаний в узагальненому вигляді 

 

( ) ( ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ),Ф t w t x t а t u t t A t t=                    (1.3) 

 

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 за-

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

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

цес зміни у часі факторів збурення (загроз і небезпек) і вільних чинників, що конт-

ролюються, 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 Ф(𝑡) може визначатися ймовірністю досягнення потрібного стану 

системи, а через нього і рівня ІБ, у тому числі й за рахунок організації раціональної 

структури системи 𝐴𝑗𝑖
𝑟𝑎𝑐 .  
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При вказаних передумовах проблема дослідження сформульована таким чи-

ном. Нехай є заданий рівень ІБ Фдоп, який задається сукупністю системних показ-

ників, до яких існують вимоги  ІБ W W
j jдоп
 , 1,j J= , що задаються вищим орга-

ном управління. Ступінь їх досягнення визначається рівнем організації сил і засобів 

під час виконання процесів забезпечення потреб. Певний рівень організації досяг-

нення j-ої вимоги має на увазі створення раціональної структури racA
ji

, яка здатна 

своєчасно і повно виконати i-у потребу системи вищого рівня із забезпечення 

безпеки. Із сукупності таких структур  racA A
ji

  складається система для вико-

нання існуючого переліку завдань щодо забезпечення потреб безпеки. Поточний 

рівень  ІБ визначається ефективністю організації структури системи, як сукупності 

структур  A , та оцінюється величиною Ф(𝑡). Під час зміни переліку завдань 

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

управління процесом реорганізації структури з метою своєчасного ( )T A T
ij j jдоп

  і 

повного забезпечення запасами ( ( ), )Q q t t Q
ij ijдоп

  процесів безпеки із 

збереженням стійкості функціонування 
,

( )ijs ст jдопk t k   існуючих структур 

та з припустимим ризиком системних збитків ( )
j jдоп

C Q C , тобто 

 

( )
доп

Ф t Ф
 ,                                           (1.4) 

 

( ) , ( ) , 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 T
jдоп

– 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-
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ного рівня; 𝐶𝑗доп– задане гранично припустиме значення показника ризику щодо 

прийнятого рішення 𝑢(𝑡) відносно процесу реорганізації; 𝑄𝑖𝑗доп– задане гранично 

припустиме значення показника задоволення і-го виду потреб, які можуть посту-

пити до системи. Всі обмеження детерміновані. 

Для вирішення вказаної проблеми необхідно розробити методологічні ос-

нови реорганізації системи, для чого вирішити завдання, що надані на рис. 1.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином, така постановка проблеми реорганізації надає можливість 

розгляду розвитку складних систем із застосуванням сучасних уявлень теорії 

систем та управління ними для дослідження показників: керованості, організова-

ності, оперативності, стійкості і ризику одночасно.  

 

  

Оцінка рівня ІБ і постановка завдання на реорганізацію ОСКІ 

Вихідні дані про   ІС 

Оцінка заходів реорганізації:  

Оцінка індексу готовності до використання  ОСКІ 

Оцінка технічної 
готовності  

Оцінка організаційної 
готовності  

Когнітивний аналіз процесу реорганізації 

Визначення провісників загроз  

Оцінка показника організованості  

Оцінка показника стійкості 

Оцінка показника оперативності  

Оцінка показника ризику прийнятих рішень 

Результат: 

1. Визначення контр заходів загрозі. 

2. Пропозиції щодо зміни ОШС ОСКІ 

Оцінка впливу загрози:  

Вихідні дані про загрозу 

Класифікація загроз   ОСКІ 

Оцінка привабливості загрози для зловмисника 

Оцінка інформації про загрозу 

Оцінка фрактальної розмірності загрози 

Оцінка комплексного показника груп загроз 

Оцінка уразливості об’єктів 

Рис.1.25 Схема логічної організації методів і засобів наукового пізнання в нові 

форми для пізнання рівня інформаційній безпеки 

Результат: 

1. Визначення уразливих об‘єктів. 

2. Оцінка ризику дезорганізації об‘єктів. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Виняткової актуальності набуває необхідність розробки методології 

створення СІБЗ для визначення політики протидії новим загрозам. Реалізація цієї 

політики безпеки може бути покладена на СЗІБЗ.  

2.  ОСКІ з математичного погляду – це формалізоване представлення будь-

якої складної організаційно-технічної системи, які характеризується як 

територіально-розподілена система, структуру якої складають тимчасово об‘єднані 

загальною метою функціонально різнорідні самоврядні системи (їх сили, засоби, 

ресурси). В системі передбачені критичні об‘єкти. Тому ОСКІ також розглядається 

як клас задач щодо організації інформаційної взаємодії і матеріальних стосунків між її 

елементами в умовах впливу загроз.  

3. В новому класі задач ОСКІ виникає загальна проблема обґрунтування 

нових підходів щодо передбачення впливу загроз та отримання кількісних значень 

динамічних показників забезпечення  ІБ в умовах загроз.  

4. ІБ оцінюється якістю функціонування ОСКІ під час процесів нейтралізації 

загроз шляхом реорганізації. Процес реорганізації оцінюється показниками: 

керованості, організованості, стійкості, оперативності і ризику.  

5. Вирішення проблеми, що сформульована, можливе шляхом вирішення 

питань: 

а) теоретичного обґрунтування функціонально-структурної реорганізації 

ОСКІ, що здійснюється в умовах постійно діючої системи, яка продовжує 

виконання встановленого переліку завдань, та впровадження віртуальних структур 

для нейтралізації впливу загроз;  

б) знаходження методів, методик та технологій оцінки критичних параметрів 

та характеристик існуючої функціонально-структурної організації системи;  

6. Для вирішення такого завдання в останні десятиріччя за допомогою мето-

дів нелінійної динаміки і комп’ютерного моделювання були встановлені уні-

версальні сценарії переходу від найпростіших впорядкованих до хаотичних ре-

жимів в дисипативних динамічних системах. Розвиток теорії режимів із загост-
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ренням, теорії самоорганізованої критичності і жорсткої турбулентності дає надію 

на існування таких сценаріїв для рідких катастрофічних подій в організаційних 

системах. Пошук цих сценаріїв, створення математичного апарату, розробка 

теоретичної основи побудови алгоритмів комп’ютерного прогнозування покладені 

в основу дослідження.  

7. Логічна організація дослідження процесів реорганізації в ОСКІ скла-

дається з наступних завдань: 

виконати критичний огляд існуючого понятійного апарату, передумов і під-

ходів до інтерпретації особливостей об’єкту та предмету дослідження, виконати 

декомпозицію наукової проблеми; 

виявити основні закономірності, принципи і показники процесу впливу 

загрози і реорганізації постійно діючих ОСКІ;  

знайти теоретичний інструментарій адекватного відображення впливу заг-

рози та її компенсування в ОСКІ для оцінки ефективності управлінської діяльності 

з питань реорганізації для забезпечення необхідного рівня  ІБ;  

описати зміст властивостей керованості, організованості структури, опера-

тивності, стійкості системи і ризику прийняття рішення. 

 

. 
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РОЗДІЛ 2  

РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ФУНКЦІОНАЛЬНО-

СТРУКТУРНОЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З КРИТИЧНОЮ  

ІНФРАСТРУКТУРОЮ 

 

Розділ присвячений удосконаленню методологічного апарату теорії реоргані-

зації організаційних систем з критичною інфраструктурою (ОСКІ), до якої 

відноситься ІІТ-інфраструктура.  

Розглядається клас задач структурної адаптації ОСКІ в умовах невизначе-

ності можливих наслідків впливу загрози. Для цього необхідно вирішити завдання 

організації пізнавальної та практично-перетворюючої діяльності під час -

виникнення загрози, а саме: визначити передумови реорганізації ОСКІ; розробити 

методологічні основи визначення рівня інформаційної безпеки і визначення 

наслідків впливу загрози на нього; розробити модель реорганізації ОСКІ.   

Для вирішення цих завдань аналізуються особливості появи критичного ста-

ну ОСКІ, виконується оцінка наукових підходів до аналізу впливу загроз і динаміки 

зміни завдань, визначаються методи дослідження процесів реорганізації, що відоб-

ражають особливості нейтралізації загроз при одиничному їх виявленні 

нетрадиційними методами фрактального аналізу. Обґрунтовується склад показни-

ків, що пропонуються для оцінки керованості під час процесу реорганізації ОСКІ. 

Висувається та обґрунтовується індекс готовності до використання як показник-

індикатор поточного стану. Виконується розгляд та обґрунтування нового 

показника «організованості», що необхідний для оцінки процесів реорганізації. 

Робляться висновки, на основі яких далі виконуються дослідження теоретичних 

основ процесу реорганізації. 
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2.1. Визначення передумов реорганізації організаційної системи з критичною 

інфраструктурою  

2.1.1. Визначення методу пізнання процесів реорганізації 

організаційних систем з критичною інфраструктурою . Теорія і практика 

управління різними об’єктами дозволяє встановити основні наукові підходи до 

пізнання реорганізації. У таблиці 2.1 наданий зміст наукових підходів, зібраний за 

матеріалами [99-101, 107-113, 128-132, 137-156, 167-191, 194-197, 202-203 та ін.]. 

Таблиця 2.1 

Наукові підходи до пізнання реорганізації 

Назва 

наукового 

підходу 

 

Зміст наукового підходу 

1 2 

Системний 

підхід 

Визначає методологію дослідження об’єктів як систем. Система складається 

з сукупності взаємопов’язаних компонентів, що забезпечують процес впливу 

суб’єкта управління на об’єкт, переробку входу у вихід для досягнення цілей 

системи. Формалізує вхід, вихід системи, зв’язок із зовнішнім оточенням, 

зворотній зв’язок. Є основою дослідження, забезпечує науковий супровід, 

цільове забезпечення, керування підсистемами. 

Функціо-

нальний 

підхід 

 

Зміст у тому, що потреба розглядається як сукупність функцій, які треба 

виконати для її задоволення. Після встановлення функцій створюються 

декілька альтернативних об’єктів для виконання цих функцій і вибирається 

той з них, який вимагає мінімум сукупних витрат за життєвий цикл об’єкта на 

одиницю його корисного ефекту. Відображає ланцюжок розвитку об’єкта: 

потреби–функції–показники майбутнього–зміна структури системи. 

При його застосуванні йдуть від зворотнього – від потреб, від вимог «виходу» 

системи, від можливостей на її «вході». При цьому абстрагуються від 

існуючих об’єктів, що виконують подібні функції. Творці нових об’єктів, що 

задовольняють вимогам споживачів, шукають абсолютно нові технічні рі-

шення для виконання існуючих або майбутніх (потенційних) потреб. Цей 

підхід повинен застосовуватися в сукупності з іншими підходами, передусім 

з системним, процесорним або ринковим. 

Структурний 

підхід 

Визначає пріоритети, значущість одного чинника перед іншими в їх су-

купності, співвідношення чинників. Застосовується при вивченні структури 

будь-яких витрат, результатів, балансу та ін., коли сукупні витрати або ре-

зультати по об’єкту приймають за 100% (або за одиницю) і це ділять на ком-

поненти. Широко відомий в економіці. Стосовно до управлінської діяльності 

структурний підхід не зовсім адаптований через його складність, оскільки 

доводиться розглядати всі явища в сукупності як систему. Він визначає 

значущість пріоритетів серед чинників, методів, принципів та інших інстру-

ментів управлінської діяльності в їх сукупності з метою встановлення раціо-

нального співвідношення (структури) і підвищення обґрунтованості розподі-

лу ресурсів. Загально прийнято співвідношення стратегічних, тактичних і 

оперативних задач в структурі робочого дня керівника вищої ланки приймати 

рівним: 6:2:2, в нижчій ланці: 1:2:7, а значущість чинників (показників): якості, ціни, витрат у 
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споживача, якості сервісу – повинна бути приблизно наступною: 4:3:2:1. 

Ситуаційний 

підхід 

 

Застосування засноване на альтернативності досягнення однієї і тієї ж мети 

під час прийняття або реалізації управлінського рішення, обліку неперед-

бачених обставин. Конкретні ситуації можуть змінюватися по таких ознаках: 

змісту – технічні, економічні, політичні, організаційні, психологічні та ін.; 

вигляду управлінського рішення у часі – стратегічні, тактичні, оперативні; 

ресурсам і способам забезпечення реалізації управлінських рішень; методам 

реалізації управлінських рішень. 

Інтеграцій-

ний підхід 

 

Підхід націлений на дослідження і посилення взаємозв’язків: між компо-

нентами моделі реорганізації; між стадіями життєвого циклу об’єкта управ-

ління; між рівнями управління по вертикалі і між суб’єктами управління по 

горизонталі. Інтеграція означає поглиблення співпраці суб’єктів управління, 

їх об’єднання, поглиблення взаємодії і взаємозв’язків між компонентами 

системи управління.  

Інтеграція між компонентами моделі реорганізації забезпечується поглиб-

ленням і конкретизацією взаємозв’язків між ними, кількісним вираженням 

цих взаємозв’язків. Наприклад, керуюча підсистема задає службам і 

підрозділам конкретні показники їх функціонування за якістю, кількістю, 

витратами ресурсів, термінами та ін., на основі виконання яких досягаються 

поставлені цілі. 

Інтеграція по стадіях життєвого циклу об’єкта управління забезпечується 

формуванням єдиної узгодженої інформаційної системи управління, що 

включає показники якості, кількості, витрат та ін. по стадіях життєвого циклу. 

Узгодженість перерахованих показників по стадіях життєвого циклу об’єктів 

дає можливість забезпечити оперативність управління і раціональність 

структури ємності ресурсів. 

Інтеграція по вертикалі досягається на основі об’єднання структурних під-

розділів для забезпечення нових потреб за рахунок створення могутніх нових 

інформаційних технологій, складного обладнання та ін. Крім того, на базі 

уніфікованих інформаційних технологій і автоматизованих систем уп-

равління потрібно розвивати зв’язки по вертикалі між органами управління і 

фірмами в області ринкової, виробничої, соціальної інфраструктури, науково-

технічного прогресу та ін.  

Предметний 

підхід 

Визначає шляхи вдосконалення існуючого об’єкта управління. Наприклад, 

технічна система удосконалюється шляхом доробки існуючої системи за 

результатами маркетингових досліджень, аналізу науково-технічного 

прогресу в заданій області, зауважень і пропозицій споживачів. Тому 

ставиться задача досягнути по найважливіших показниках якості об’єкта 

необхідного рівня. Недоліки такого підходу пов’язані з тим, що розробники:  

1) не зацікавлені в проведенні широкого і глибокого аналізу новин і у 

встановленні для себе важких задач;  

2) орієнтуються на кращі зразки і технічні ідеї вчорашнього дня, а оскільки 

потрібен час на розробку, освоєння і виробництво нового зразка, то завжди 

будуть тільки доганяти вчорашній день. 

Динамічний 

підхід 

 

Розглядає в діалектичному розвитку значення заданого показника системи з 

урахуванням причинно-наслідкових зв’язків і співпідпорядкованості, 

проводить ретроспективний аналіз поведінки аналогічних об’єктів і прогноз 

його розвитку. 

Кількісній  

підхід 

 

Полягає в переході від якісних до кількісних оцінок за допомогою інженерних 

розрахунків, методів оптимізації; математичних і статистичних методів, 

експертних оцінок, системи балів та ін. Реалізовується також шляхом 

встановлення залежності між техніко-організаційними і економічними 

Продовження  табл. 2.1 
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показниками, вивчення механізмів дії закону масштабу і закону економії часу, 

закону взаємозв’язків витрат в сферах виробництва і споживання, залежності 

між показниками якості і витратами в сфері його виробництва та ін. 

 

Процесорний 

підхід 

 

Є модифікацією функціонального підходу. Орієнтований на моніторинг змін 

потреб (ринковий на маркетинг) для постійного поновлення функцій об’єкта 

управління шляхом створення або знищення віртуальних структур для 

задоволення потреб конкретного виду з меншими сукупними витратами на 

одиницю корисного ефекту, в порівнянні з кращим аналогом.  

Елементами підходу є:  

1) випереджальне планування часткових показників якості забезпечення 

потреб, а також збір даних про майбутні потреби, щоб задовольняти їх на 

момент масового придбання виробів споживачами; 

2) трактування закону економії часу як економії суми минулої, поточної і 

майбутньої праці за життєвий цикл об’єкта на одиницю його корисного 

ефекту; 

3) розгляд у взаємозв’язку множини циклів розвитку потреб в координатах 

часу і розподілу ресурсів на їх забезпечення; 

4) забезпечення по можливості пропорційного за якістю і кількістю розвитку 

макро і мікро середовища; 

5) розгляд процесу в межах інфраструктури. 

В таблиці 2.1 показано, як системний підхід розвивався, поступово врахо-

вуючи особливості поглядів на формалізацію об’єктів дослідження. Застосування 

процесорного підходу направлено на визначення законів і принципів реорганіза-

ційної діяльності відносно забезпечення  ІБ щодо впливів конкретної загрози.  

Таким чином, робимо висновок, що для формалізації процесу реорганізації 

доцільно застосування процесорного підходу, який розглядається як управлінська 

концепція, що є безперервною серією взаємопов’язаних дій щодо удосконалення 

організаційної структури системи відносно кожної окремої задачі. Це дозволяє 

визначити нову парадигму опису систем, як сукупності процесів, кожен з яких 

виконується певними силами і засобами. Фактично відчиняється можливість 

застосування уявлень нелінійної динаміки для дослідження динаміки змін 

структури, для дослідження питань структурної адаптації систем з критичною 

інфраструктурою [34-35, 37, 119, 126, 183-184, 189-193, 204, 229-231, 312]. 

2.1.2. Встановлення законів і принципів реорганізаційної діяльності 

в організаційних системах  з критичною інфраструктурою . Раніше було 

визначено, що реорганізація є процесом зміни функцій і/або структури організацій-

них систем з критичною інфраструктурою для нейтралізації наслідків прояви 

загрози організаційно-технічними заходами. Результатом є визначення необхід-

Закінчення.  табл.2.1 
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ності змін в організаційно-штатних структурах постійно діючої системи внаслідок ви-

никнення нових завдань. Реорганізація як процес повторної організації є одною з 

основних функцій управління. Тому реорганізації властиво відомі закони і прин-

ципи організаційної діяльності. Безумовно, що для реорганізації існують свої спе-

цифічні закони і принципи, які необхідно визначити. Їх трансформовані під реор-

ганізацію тлумачення надано у таблиці 2.2.  

Таблиця 2.2 

Закони і принципи реорганізаційної діяльності організаційних структур 

Закони і принципи Зміст 

 Закони реорганізації в 

статиці (в структурах) 

Закон композиції, закон пропорційності, закон генезису. 

 Закони реорганізації в 

динаміці (в процесах) 

Закон синергії, закон інформованості, закон єдності аналізу і 

синтезу, закон самозбереження 

 Загальні принципи 

реорганізації в  

статиці і динаміці 

Системний підхід, відносність, слаба ланка, безперервність, лан-

цюговий зв’язок, орієнтація будь-якої діяльності на споживача, 

стандартизація будь-яких об’єктів, підвищення якості рішення. 

 Принципи раціоналіза-

ції структур (пере-

раховані принципи 

раціоналізації структур 

охоплюють майже все 

коло проблем реоргані-

зації, більшість з них 

орієнтована на оптимі-

зацію і пристосова-

ність структур до май-

бутніх вимог спожи-

вачів, деякі принципи 

раціоналізації структур 

будуть повторюватися і 

в складі принципів ра-

ціоналізації процесів, 

але вже в динаміці) 

1. застосування наукових підходів до створення (проектування) 

структури системи, її розгортання та експлуатації;  

2. орієнтації на проблеми, формування і структуризації цілей 

організації системи і орієнтації діяльності на їх досягнення;  

3. вивчення властивостей системи і механізму дії законів до-

сягнення цілей, забезпечення кількісного визначення структури; 

4. адаптивності структури до зовнішнього оточення;  

5. скорочення кількості компонентів і зв’язків в системі і 

забезпечення гнучкості структури;  

6. уніфікації і стандартизації компонентів структури;  

7. правової обґрунтованості організації структури;  

8. підвищення рівня автоматизації виробництва і управління;  

9. глобалізації стратегії організації системи і забезпечення 

пріоритету стратегічних питань перед тактичними;  

10. забезпечення інноваційного характеру розвитку структури;  

11. забезпечення оптимального рівня спеціалізації і універсалізація 

структурних підрозділів;  

12. забезпечення оптимального рівня централізації і децентралізації 

управління в структурі;  

13. забезпечення пропорційності, спрямованості, точності і 

регламентація структури;  

14. стимулювання розробки оптимальної структури.  

 Принципи раціоналіза-

ції процесів 

1. застосування наукових підходів до управління;  

2. вдосконалення системи управління та автоматизації управлінсь-

ких процесів;  

3. орієнтація діяльності, спрямованої на якість, та інноваційний 

характер розвитку;  

4. адаптивність до зовнішнього і внутрішнього середовища;  

5. ранжирування показників, завдань, функцій та ін.;  
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6. забезпечення порівняння управлінських рішень за рівнем якості, 

обсягу, мірі невизначеності ситуації та іншими чинниками; 

7. правова регламентація управління;  

8. підбір команди професіоналів;  

9. оперативність, інформативність, сприйнятливість, персоні-

фікація і стимулювання управління;  

10. спрямованість, пропорційність, безперервність, паралельність, 

регламентація і ритмічність процесів;  

11. раціональне поєднання методів управління;  

12. забезпечення фінансової стійкості і надійності функціонування 

системи.  

 

2.1.3. Визначення передумов керованості організаційної системи з 

критичною інфраструктурою під час їх реорганізації . Як показано у 

першому розділі керованість системи є властивість управлінської діяльності. По Р. 

Калману, система вважається керованою, якщо керуючі впливи ( )u t U забезпечать 

зміну стану 
( )

0( ) ( )
u t U

kt tx x


→  за кінцевий час. Розгляду керованості присвячено 

багато наукових робіт, де пропонуються різноманітні моделі управління. Наприк-

лад, у класичному вигляді в [38, 44-46, 99-101, 107-113, 124, 128-130, 139-157, 175, 

191-195, 221, 244-249, 251, 258-290], у спеціальному застосуванні для управління 

системами спеціального призначення в роботах [31, 103-106, 120-124, 159-165]. В 

їх основі лінійні системи типу 

 
1

( ) ( ) ( )
k k k

x t Ax t Bu t
+

= + ,                               (2.1) 

де ( )x t , ( )u t – вектори стану і керування порядку n і m відповідно, A – пос-

тійна квадратична матриця порядку n n , B – постійна матриця порядку n m .  

Керованість може бути повною, цілою (рос. мовою – вполне), частковою. 

Згідно теореми Р. Калмана повна керованість виникає тоді і тільки тоді, коли 

матриця 
Y

K має ранг 
Y

rankK n= . Цілком керована, якщо для будь-яких моментів 

часу 
0k

t t  і будь-яких заданих станів 0( )x t  є керуючий вплив ( )u t  в інтервалі часу 

0 k
t t t  , що робить 

( )

0( ) ( )
u t U

kt tx x


→ . Часткова керованість характеризує наявність 

підмножини початкових станів, з яких досягнення потрібного стану за кінцевий час 

Закінчення.  табл.2.2 
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неможливо. Усі випадки передбачають лінійність і незалежність векторів ( )x t , 

( )u t .  

Під час реорганізації, як показано в першому розділі, процеси нелінійні. 

Дійсно, зміст функціонування системи визначає вектор цілей ( )w t . Дія впливу загрози 

( )а t в ієрархічній структурі призводить до невиконання цілей. Для нейтралізації 

загрози органами управління визначаються нові задачі, що необхідно вирішити для 

захисту. Для їх вирішення визначаються керуючі впливи ( )u t U  щодо 

перерозподілу ресурсів в межах існуючої структури. Але може бути, що при існу-

ючій структурі ( )A t  така система нездатна їх вирішувати. Формально, це означає 

необхідність реорганізації, що можна розглядати як перевід з існуючого стану 

0( )tx  до потрібного ( )k tx  при відповідних обмеженнях. Тут акцентуємо увагу на 

пошук ознак необхідності зміни структури та способів підтримання якості 

управління. Для цього динаміку зміни структури в межах суперсистеми визначимо 

диференційними рівняннями 

 

.
( , ),

.

( , ), ,

X F X p J
j j

p g X p Jj j

=

=

,                                          (2.2) 

де X – n-мірний вектор з компонентами X
j
з розмірністю nj; p  – n-мірний век-

тор з компонентами p
j
. Змінні 𝑋𝑗, p

j
характеризують стан j-го елемента системи та 

ймовірність його входження до складу суперсистеми. ,F g
j j

– деякі вектор-функції, 

які характеризують, що при ,F F
j j

+=  і g g
j j

+=  структура j
A A  , а при ,F F g g

j j j j
− −= =

, j
A A . J – оцінка якості управління [107]  

 1, lim ( ) 0

0, lim ( ) 0

t

t

xякщо t

J
xякщо t

→

→

 =


=




 ,                              (2.3) 
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де lim ( ) 0
t

x t
→

= – умова досягнення асимптотичної стійкості керованої 

системи; ( )x t – вектор, що описує фазовий стан системи. 

Аналіз виразів (2.2)-(2.3) показує, що існуюче поняття якості управління 

втрачає сенс при таких умовах: відсутня структура для її усунення; ураженні 

об’єкти викликають втрату стійкості системи і вона переходить до критичного 

стану, де поняття якості управління пропадає, а система стає некерованою. Наприк-

лад, система управління складається з елементів, в кожному з яких є уразливий 

об’єкт. Під час нормального функціонування вони керовані, тому є поняття якість уп-

равління. Їх пошкодження призводить до відсутності чим керувати. Природне, що 

для нейтралізації загрози, необхідно відповідним чином адаптувати структуру. 

Правомірним є вважання, що після зміни структури якісне і кількісне значення 

якості управління може бути відмінним від попереднього. Тому порівняння цих 

структур стає неможливим. 

Якість управління можна відображати в фазовому просторі як траєкторію 

руху величини запасів, необхідних для виконання задач. Для прикладу це надається 

на рис. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис.2.1 показано, що якість управління розглядається відносно типового 

життєвого циклу. В [43, 56-57, 59-60, 62-72, 124, 153-159, 194-195, 286-290, 314] 

Рисунок 2.1- Характеристика складності взаємодії процесів  

t 

Q(t) Q11 

Q21 

Q41 

Q31 

Прогноз зміни потреб у забезпеченні на протязі життєвого циклу по запасах Qij  

Фактичні зміни можливостей щодо забезпечення потреб на протязі життєвого циклу 

з урахуванням циклів зміни величини запасів Qij  

t – затримка за рахунок прийняття рішення на постачання запасів 
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показані ситуації формування стратегії розвитку систем забезпечення при 

незначних змінах потреб. Там показано, що умову стійкості в ієрархічній структурі 

визначаємо балансом потреб та можливостей по ланках управління відносно величини 

функції запасів ( )jiQ t .  

Таким чином, керованість процесів є об’єктивною умовою виконання реор-

ганізації. Для її оцінки можливо використання відомих показників. Але під час 

реорганізації виникають нелінійні процеси, які викликають слабкі сигнали. 

2.1.4. Встановлення ознак слабких сигналів керованості під час 

реорганізації організаційної системи з критичною інфраструктурою.  

Керованість процесів реорганізації вимагає визначення величини сигналів впливу. 

Є слабкі і сильні сигнали. Особливу увагу під час реорганізації приділяємо 

слабким.  

Слабкий сигнал – це є рання і неточна ознака настання важливих подій, яка 

може характеризуватися якісними або кількісними показниками [110, 113, 314]. 

Слабкий сигнал розглядається як випадкове явище, що може виникати внаслідок 

впливу загрози на ОСКІ під час її функціонування і мати негативні наслідки.  

Особливістю слабких сигналів є те, що при подальшому накопиченні статис-

тичних даних вони як би «міцніють і перетворюються в сильні». Наприклад, дані у 

пресі, що система управління Іраку була заблокована під час проведення операції 

«Буря в пустелі» внаслідок «електронних закладень» є прикладом впливу загрози 

щодо використання імпортного програмного обладнання.  

З математичної точки зору слабкі сигнали можуть розглядатися, як 

імовірнісна подія, значення якої знаходяться біля межі довірчого інтервалу, а 

сильні сигнали – мають значення біля середини цього довірчого інтервалу.  

Для застосування слабких сигналів існують методи реагування на їх появу. 

Їх зміст у тому, що вони визначаються шляхом порівняння часу наближення не-

безпеки, необхідним для вироблення заходів у відповідь, і шляхом порівняння 

ступенів захисту, отриманих внаслідок цих дій з витратами по них. Якщо 

запропонувати норму їх визначення на основі трьох, п’яти або семи сигналів 

виникає можливість побудови трендів методами технічного аналізу. Кінцева мета 
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аналізу слабких сигналів – указати: як включити управління по слабких сигналах 

в систему управління, хто цим повинен займатися і які труднощі можуть зустрітися 

на шляху реорганізації.  

Отже, для своєчасного визначення можливих негативних наслідків, діагно-

стування небажаних явищ, які можуть привести до розвалу ОС чи її складових, 

необхідне якісне визначення і кількісне вимірювання слабких сигналів в поточний 

час, що свідчать про виникнення певних ознак змін в майбутньому. У таблиці 2.3 

надається характеристика прояви дії слабких сигналів.  

Таблиця 2.3 

Характеристика прояви дії слабких сигналів 

Cила сигналу загрози Характер заходів 

1. Небезпека або загроза  Спостереження за зовнішнім середовищем. 

Визначення відносної сили слабких сигналів. 

2. Джерела небезпеки або нові можливості 

стають ясні  

Зниження зовнішньої стратегічної уразливості. 

Підвищення гнучкості всередині ОС. 

3. Масштаби явища приймають конкретні 

контури 

Розробка стратегії і політик захисту та здійснення 

попередніх заходів 

4. Шляхи вирішення проблеми 

визначаються 

Плани практичних заходів та їх здійснення 

 

Таблиця 2.4  

Дії органів управління по усуненню можливих наслідків загрози 

Характер заходів по наростанню їх 

дієвості / сила дії сигналів  

Дії органів управління 
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Рівні А В С D Е F 

1. Небезпека або загроза 

Напрям заходів, що 

робляться в 

залежності від 

характеру сигналів 

    

2. Джерела небезпеки або нові можли-

вості стають ясні 

 

Галузь заходів, що робляться в 

залежності від характеру сигналів 
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3. Масштаби небезпеки або нові 

можливості приймають конкретні 

контури 

Галузь заходів, що робляться в залежності 

від характеру сигналів 
 

4. Шляхи вирішення проблеми усунення 

загрози і результати перших дій 

Галузь заходів, що робляться в залежності від 

характеру сигналів 

 

З таблиці 2.3 робимо висновок, що потрібно прагнути до підвищення рівня 

керованості. Тут стає очевидним, що визначати співвідношення між впливом і 

структурою можна ступенем організованості за умови: чим вище ступінь 

організованості, тим вище рівень захищеності. Звідси з розгляду слабких сигналів 

виникає правомірність введення оцінки організованості.  

Розглянемо дії органів управління щодо усунення можливих наслідків за-

грози, що представлені у таблиці 2.4. У колонці (1) перераховані рівні наростання 

обсягу даних про вплив загрози. Рухаючись зверху вниз, бачимо, як сигнали, 

спочатку слабкі, стають все сильніше. На рівні сигналу п. 1 можна бути впевненим 

в тому, що зовнішнє середовище готує якісь несподіванки. На рівні п. 4 досить 

вжити конкретних заходів у відповідь на виниклу небезпеку. По горизонталі таблиці 

перераховані наростаючі по потужності контрзаходи. Самі слабки (рівень А) складаються в 

обстеженні діяльності в тій галузі, в якій виникає нестабільність. З іншого боку (рівень F) 

представлені самі сильні контрзаходи у відповідь на небезпеки.  

Таким чином, для нейтралізації або зменшення впливів загрози на ОС необ-

хідна розробка методу визначення слабких сигналів, який дозволяє прогнозувати 

наближення критичного стану. 

2.1.5. Визначення наслідків слабких керуючих впливів під час реор -

ганізації організаційної системи з критичною інфраструктурою . Розглянемо 

наслідки при виникненні нового завдання, що розглядаємо як слабкий сигнал. Для 

цього на основі рис.1.21 визначимо типову схему управління рухом запасів між 

ланками, що надана на рис.2.2.  

 

 

 

 

Закінчення.  табл.2.4 
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На рис.2.2 показано, що функцією запасу Q Q t= ( )  для певних ланок є опе-

ратор, що відображає процес «накопичення» запасів на ланці «С» через постійний 

коефіцієнт 
c

 , а «подачі» через постійний коефіцієнт 
c . Аналогічно для ланки 

«Ч» – «накопичення» – 


 , а «споживання» – 
 . При цьому постійний коефіцієнт 

c  («подачі») характеризує загальну здатність ланки «С» забезпечувати ланку «Ч» 

запасами, а коефіцієнт 


  характеризує загальну здатність ланки «Ч» створювати 

необхідний рівень запасу. Коефіцієнт
  («споживання») характеризує потреби 

ланки «Ч» у запасах. У той же час функція «подачі» зі складів ланки «С» ІТ-техніки 

і функція «накопичення» їх на складах фирм створює загальну функцію «подачі-

накопичення», яка відображає можливість ланки «С» щодо створення запасу на 

складах ланки «Ч», що відображає лінійний диференціальний оператор 
0 . Ана-

логічно функція «накопичення» на складах ланки «Ч» і функція «споживання» 

ланки «Ч» створюють функцію «накопичення-споживання», що відображає 

лінійний диференціальний оператор 
1 . Тому переміщення запасів 𝑄(𝑡) для задо-

волення потреб у техніці зв’язку в запропонованому загальному модулі забезпечен-

ня запасами розглядається відносно цього запасу. В цьому модулі виконуються 

послідовно дві функції: «подача-накопичення» і «накопичення-споживання». 

Рис.2.2 Схема узагальненого модуля забезпечення певної ланки 
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Обидві функції представляються лінійними диференційними операторами 

відповідно 
0 и 

1 . 

Таким чином, рух величини запасу 𝑄(𝑡) можна описати лінійним диферен-

ційним оператором  

0 1
( ( )) [ ( ( ))]Q t Q t  = ,                                       (2.4) 

де 
0 c

d

dt  = + – лінійний диференційний оператор «подача-накопичення», 

1

d

dt
  = + – лінійний диференційний оператор «накопичення-споживання».  

Застосовуючи аналогічний підхід до інших ланок, можна отримати рівняння 

руху всієї ієрархічної системи за допомогою оператору ( ( ))Ц Q t , що показано 

на рис.2.3.  

 

( ( )) [ [ [ ( ( ))]]]Ц A CO
Q t Q t=     ,                        (2.5) 

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

         +
  

= + + ++ =   
  

. 

Аналіз виразів показує, що, якщо вважати відомим оператор вихідної функції 

0
( )tQc

, яка відображає наявність запасу на початковий момент часу на певній 

ланці, то вихідний сигнал на підлеглому рівні ієрархії буде мати вигляд 
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                   Рис.2.3 Відображення системи умовними модулями 
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2

2

0 2

( ) ( )
( )) ( ) ( )( c cc

Q t dQ tdt Q tQ
dtdt

        = + + +  ,   (2.6) 

2
2

2

( ) ( )
( ( )) ( ) ( )C A A C CCA C C

Q t dQ tdt Q tQ
dtdt

     = + + +
,    (2.7) 

2
2

2

( ) ( )
( ( )) ( ) ( )A O O A AAO A A

Q t dQ tdt Q tQ
dtdt

     = + + +
,    (2.8) 

2
2

0 2

( ) ( )
( ( )) ( ) ( )O Ц Ц O OO O O

Q t dQ tdt Q tQ
dtdt

     = + + +
 .   (2.9) 

Як слідує з рівнянь (2.6)-(2.9) необхідно керувати через визначення прос-

тих коефіцієнтів типу 
c 


, . Їх визначення за своїм фізичним змістом тотожне 

визначенню інформаційних відношень, що в нашому випадку і є процесом 

організовування для усунення можливих впливів загроз. З їх урахуванням отри-

муємо рівняння руху системи при впливі слабких сигналі на систему 

 

1 1 1 1
( ( )) [ [ [ [ [ [ [ ( ( ))]]]]]]]Ц Оo O Ao A Co C o
Q t Q t       = .              (2.10) 

 

Рішення рівняння (2.10) може бути здійснено методом заміни (зменшення 

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

загальному вигляді рішення (2.10) представимо 

 

8 7 2 1...
8 7 2 1

( ))(Ц
t t t t

t e e e eQ k k k k
   

+ + += +
,
             (2.11) 

де i - простий корінь. 

Аналіз рівнянь (2.9 і 2.10) показує, що на їх основі може бути вирішена 

задача асимптотичної стійкості під час впливу слабких сигналів (знайти умови, 

які повинні задовольняти коефіцієнти характеристичного рівняння, де всі його 

прості корення 
i ).  

Отримане рівняння (2.9) є лінійною моделлю якості управління запасами, 

яке з фізичної точки зору його порядку визнає умови керованості: перший – 

швидкість, другий – прискорення, інші порядки визначають умови локальної не-
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стійкості, що розглянуті в [133]. Головним тут є те, що регулювання параметрів 

стану ланки, наприклад, “Ч” з боку органів управління ланки «Ц», «О», практич-

но недоцільне тому, що малий керуючий вплив в ієрархії ланок управління може 

зробити непередбаченість для ланки “Ч”. Звідси наочно виявляється одна з 

властивостей лінійно-функціональних систем управління – обмеження глибини 

керування по ланках, тобто («Ц»-«О»-«А»), («О»-«А»-«С»), («А»-«С»-Ч»), або 

можливості подачі запасів з ланки «Ц», «О», «А» безпосередньо.  

Таким чином, розгляд керування запасами в ієрархічній структурі показав 

на закономірність, що слабкий керуючий вплив в ієрархічних структурах 

призводить до непередбачених наслідків.  

Визначення такої закономірності надає можливість дослідження наслідків 

впливу загрози. Дійсно, загроза проникає в ієрархічній системі через уразливі 

об’єкти на кожній ланці управління. Тому робимо висновок про необхідність 

оцінки не стану ОСКІ, а процесу ураження критичних об’єктів на кожній ланці 

управління як по вертикалі, так і по горизонталі. Звідси реорганізація пов’язана 

з процесом нейтралізації визначених наслідків загроз.  

Це фактично нова задача, яку потрібно вирішувати відносно змінних X
j
, 

стан j-го елемент-системи і p
j
 ймовірності його входження до складу суперсис-

теми, щоб характеризувати усунення можливих загроз в умовах невизначеності.  

Виконаний аналіз задачі вказує на наступні умови: 

1. Урахування можливих впливів загрози викликає необхідність створення 

моделі загрози для визначення заходів зміни структури ОСКІ, щоб завчасно 

підготуватися до прояви загрози.  

2. Застосування лінійних моделей можливо для малих відхилень вхідних 

збурень, але досить малий вплив загрози фактично проявляється у вигляді знач-

них відхилень стану, що призводить до його критичності, а це фактично проява 

нелінійності і тому потрібні інші методи (в нашому випадку будуть розглядатися 

фрактальні методи).  
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3. Керуючий вектор передбачає відомості змінних на момент прийняття рі-

шення. Їх невизначеність породжує помилку управління, що визначає ризик. На 

жаль реально більшість змінних для визначення керуючого впливу невідома, їх 

находження вимагає використання непрямих даних.  

4. Показник якості управління існує для стійких систем, в заданих межах 

змінних, при відповідній цілям структурі ОСКІ. При втраті стійкості даної сис-

теми поняття якості управління не існує, а для нової структури буде своя якість управління.  

5. В критичний момент доцільно визначати тенденції розвитку і темп змі-

ни показників відносно орієнтирів (вимог), що описується рівнянням балансу 

«потреб–можливостей» певної структури.  

2.1.6. Встановлення передумов нелінійності процесів реоргані-

зації організаційної системи з критичною інфраструктурою . Покажемо 

правомірність наявності нелінійності процесів реорганізації на прикладі систем 

забезпечення запасами. Відносно інформаційної інфраструктури нелінійність 

привносить такі моменти: під час наявності допусків на величини різних запасів 

при їх накопиченні створюються умови невизначеності реальної величини запа-

сів, що викликає коливання в фазах “подача-накопичення” і “накопичення-спо-

живання”; характер визначення моментів початку фаз накопичення; граничні 

умови процесів “подача-накопичення” і “накопичення-споживання”, які зале-

жать від випадковості зовнішнього впливу за місцем виникнення та інтен-

сивністю витрат (втрат). Наявність цих моментів призводить до коливань, вигляд 

яких при певних умовах може бути хаотичним, як це показано в [167-168, 173-

174, 184, 198, 221, 229-233], де обґрунтовано, що хаотичні коливання не є екстра-

ординарним випадком. Хаотичність може виникати у всіх штучних системах під 

час певних значень її параметрів, якщо процес функціонування такої системи 

розглядати відносно критичної величини кожного параметру системи (у нашому 

випадку можливостей по запасах). З точки зору уявлень з [126-133, 167-170, 184, 

229-232] хаотичні процеси існують одночасно і спільно с періодичними 

процесами. При певних стиканнях фаз і амплітуд таких коливань циклів управ-
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ління запасами може виникнути кризовий стан, з якого можуть бути різні шляхи 

виходу.  

Практично це означає, що критичний стан може бути наслідком одночас-

ного виникнення двох і більш періодичних не коригованих (не порівняних, не 

кратних) коливань “подача-накопичення” і “накопичення-споживання” відносно 

різних видів запасів, пов‘язаних у одному технологічному циклі забезпечення 

потреб. Звідси виникає асинхронність у процесі виконання процесу «потреба-

можливість». Така ситуація є основою впливу загрози, яка руйнує квазіперіодич-

ні коливання циклів управління. Треба відмітити, що квазіперіодичні коливання 

є умовою виникнення хаотичної поведінки системи при втраті стійкості, коли 

система зі стаціонарного стану переходить в динамічній нестійкій стан.  

Динамічній нестійкій стан характеризується можливістю появи особливої 

точки на траєкторії розвитку події (біфуркації), в якій для органу управління 

подальший розвиток подій є наслідком непередбачених змін поведінки системи 

при зміні декількох параметрів. Практично орган управління на деякий час втра-

чає можливість керувати об’єктами системи, що і є проявою загрози.  

Для запобігання такого кризового стану і прогнозування його виникнення 

є необхідність визначення показників провісників хаотичної поведінки системи, 

наприклад, ними можуть бути дані про дефіцит запасу певного виду. Отримання 

такої додаткової інформації органом управління є задачею аналізу загрози з 

метою визначення (уточнення) вимог до нових структур.  

В умовах невизначеності для її вирішення необхідні прогностичні правила 

і діагностичні процедури визначення показників нелінійних процесів в системах, 

наприклад, в [174, 176] надаються ознаки, критерії та методика виявлення хао-

тичних коливань, наприклад, для відображення траєкторій розвитку подій між 

плановим і його реальним значенням показника (далі буде показано застосуван-

ня) 

0
( ) ,td t d e −=

                                         

(2.12) 
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де ( )d t  – поточне значення контрольованого параметру системи на 

певний момент часу; 
0

d  – його нормоване значення (вимога);  – коефіцієнт 

інтенсивності зміни показника від впливу загрози. 

Представляє інтерес визначення додаткової інформації про можливі впли-

ви загрози на основі фрактальних властивостей логістичних моделей [42-43, 174, 

199, 225, 236, 307]. Виділяючи подобу, фрактальні властивості відображають 

ієрархічний принцип організації. В [236] розглянуто загальне логістичне рівнян-

ня і показано, що воно відображає відповідні флуктуаційні рухи, які мають 

фрактальну природу.  

Таким чином, практичний висновок з цього у тому, що проява загрози, як 

засобу порушення порядку шляхом підвищення невизначеності і неорганізова-

ності, здійснюється через ознаку самоподоби. З іншого боку для усунення загро-

зи необхідно завчасно реорганізувати відповідну структуру шляхом введення по-

рядку. 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).  

2.1.7. Визначення моделі організаційної системи з критичною 

інфраструктурою на основі рівняння балансу "потреба – 

можливість" . Зміна структури відносно нових завдань (впровадження або 

вилучення окремих підсистем, що призначені для виконання відповідних 

процесів) може бути описано рівнянням балансу «потреб–можливостей», яке 

вважаємо функцією початкових даних про величину потреб для нейтралізації 

загрози і наявності можливості їх забезпечення  

 

dА(t)/dt = F(t, s) – D(t, F, s),                               (2.13)  

 

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 
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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. 

Це описує відкриту систему, структура якої змінюється залежно від появи 

нових завдань, що виникають внаслідок нейтралізації загрози. Орган управління 

визначає керуючий вплив для управління балансом витрат ресурсів в F(t,s) і 

D(t,F,s) – потоках по s-му процесу. Тому доцільно введення керуючих впливів: 

UF(t,u) і UD(t,u), тобто 

dA(t)/dt = F(t, s)UF(t) – D(t, F, s)UD(t),                        (2.14) 

 

де UF(t) і UD(t) набувають негативних або позитивних значень в певні мо-

менти часу для корегування параметрів існуючої структури.  

Це рівняння балансу «потреба – можливість», де при певних значеннях ке-

руючих впливів UF(t) і UD(t) структура може бути незмінною тільки при dA(t)/dt =0.  

Аналіз цього виразу вказує, що керуючий вплив UF(t,u) діє на F(t,s)-потік, 

змінюючи залежно від цілей витрату ресурсів у ньому; UD(t,u) регулює витрату 

ресурсів у D(t,F,s) – потоках. Вплив загрози можна розглядати як нові завдання і 

контролювати значенням D(t,F,s). Множина значень D(t,F,s) буде створювати 

ряд, в якому можна очікувати наявність тенденції (тренду), циклічної (стаціонар-

ної) компоненти і випадкової компоненти. Внаслідок фільтрації можна отримати 

тренд, що буде визначати напрям, а його кут нахилу швидкість змін.  

Звідси робимо важливий висновок, що під час реорганізації необхідно 

контролювати кожний процес виконання завдання, а не стан системи у цілому. 

Але в умовах невизначеності наслідків впливу загроз прогнозування значенням 

D(t,F,s) можливо на основі деяких закономірностей впливу загрози. Мова йде про 

те, що прояв загрози як засобу порушення порядку, викликає підвищення не-

визначеності і неорганізованості. Для нейтралізації загрози необхідно завчасно 

реорганізувати відповідну структуру шляхом введення порядку.  

Для вирішення задачі відображення динаміки змін задач (відповідно до 

структури) застосовуємо процесорний підхід А. А. Богданова [33]. Підхід дозво-
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ляє розглядати систему як сукупність процесів забезпечення потреб. Кожен про-

цес складається з сукупності операцій, які об’єднані певною технологією ви-

конання. Ефективність процесу оцінюється ступенем досягнення корисного 

ефекту, йому притаманний критерій (вимога). На його основі сформульовані такі 

положення парадигми: корисний ефект системи визначається кількістю покла-

дених і вирішених нею завдань, кожна з яких має свою вимогу; корисний ефект 

сукупності елементів, які складають систему в умовах невизначеності, буде тим 

більшим, чим більше буде їх організованість в ієрархію; процес реорганізації є 

процесом досягнення вимоги, що встановлює вищий орган управління та 

відображається траєкторією розвитку відносно кожного процесу.  

Це надає можливість застосування постулатів: ступінь організованості 

визначає якість вирішення завдання; загальна структура системи складається з 

сукупності віртуальних структур, кожна з яких націлена на вирішення певного 

завдання (потреби); кожна така віртуальна структура під дією органу управління 

(процес організовування) переходить до більш ефективних станів відносно певних цілей 

(вимог); за рахунок об’єднання віртуальних структур створюються діючі органі-

заційно-штатні структури підрозділів для виконання завдань, що необхідні для 

досягнення заданих вимог. 

На основі вище наданого робоча гіпотеза дослідження, як будь-яка вимога 

може бути досягнута за рахунок відповідної організації сил і засобів віртуальних 

структур, що показано на рис.2.4.  

 

 

 

    

 

 

 

 

На рис. 2.4 показано, що технічні засоби та особовий склад можуть прий-
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Група 1 технічних засобів  

Група 2 технічних засобів  

Група m особового складу 

Рис.2.4 Віртуальна структура виконання процесу 

Група 1 особового складу 

Група 2 особового складу 

Група m технічних засобів 
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мати участь в декількох віртуальних структурах. Фактично вони складають сили 

і засоби, що організаційно об’єднані в ОШС підрозділів, частин та ін. Тому, на 

основі процесорного підходу для урахування неоднорідних процесів, можливо 

окремо оцінювати технічну та організаційну готовність ОШС.  

Звідси виникає необхідність розгляду в циклі управління фази організації, 

що розглядаємо як організовування виконання завдань і введення показника ор-

ганізованості. Практично це означає, що під час реорганізації йде процес органі-

зовування виконання нової задачі по всій ієрархії системи, для якої створюється 

своя віртуальна структура за умови виконання старих завдань.  

Застосування процесорного підходу означає, що крім відомих принципів 

складних систем (ієрархічності, цілісності, структурності тощо), під час реорга-

нізації треба застосовувати принципи самоорганізації: універсальності, різнома-

нітності, уразливості і цілісності процесу, інваріантності, керованості малими 

впливами, самодовільності появи і ліквідації структур, нерівновагі стану і струк-

турної стійкості, адаптації під час еволюційного розвитку, біфуркації на порозі критичності, 

дисипації, автономності та операційної замкнутості, порядку і невизначеності тощо.  

Наслідком цього є можливість формально визначити сукупності задач: ба-

зових, виконання яких організовано; асоціативних, для виконання яких треба 

організувати в структуру деяку сукупність сил і засобів. Для кожної задачі існує 

своя віртуальна структура. При цьому із сукупності віртуальних структур для 

базових завдань складається базова структура, яка існує постійно. Із сукупності 

асоціативних задач складається змінна частина структури. Віртуальні структури 

потрібно об’єднувати в загальну лінійно-функціональну структуру. На основі та-

ких принципів створена модель, що надана на рис. 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ф(tt)=(wt,xt,at,ut,,At,t1) 

xt=f(at,Et-1,zt)) 
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Рис.2.5 Загальна модель системи з критичною інфраструктурою 
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Новим у моделі є те, що вона відображає поведінку системи в момент зміни 

структури, коли досить складно передбачити наслідки реакції системи на ке-

руючі впливи відповідно до своєчасного забезпечення нових завдань, зберігання 

стійкого виконання старих і ризику прийнятих рішень.  

На основі таких передумов запропоновано кожен процес виконання потреб 

розглядати як перехід від невизначеності до заданого вимогами порядку, де 

порядок є можливостю виконання потреби. Невизначеність розглядається як 

випадок нелінійності – хаотичність. Моделлю переходу від порядку до хаосу є 

логістична модель “народження–гибелі”, а мірилом співвідношення хаосу і по-

рядку під час реорганізації є ступінь організації віртуальної структури.  

Ступінь організації відображає не імовірність подій, а ступінь одноріднос-

ті ієрархічних відносних рангів структур виконання потреб у системі ієрархічних 

відносин процесів. Це дозволяє діагностувати стан на появу хаотичності за до-

помогою відомих показників, наприклад, розміром фрактальності кризового ста-

ну.  

Таким чином, стає очевидна можливість оцінку показника керованості то-

тожно замінити на оцінку ступеня порядку (організованості) при обмеженнях на 

стійкість, оперативність і ризик. Новим моментом є оцінка організованості за 

допомогою коефіцієнта організованості, що відображає ефективність дії органів 

управління під час процесів реорганізації. 

 

2.2. Розробка методологічних основ індексної оцінки рівня інформаційної 

безпеки організаційної системи з критичною інфраструктурою 

 

2.2.1 Розробка індексного методу аналізу рівня ІБ організаційної системи з критичною 

інфраструктурою. Відомо, що індекси в статистиці це величини, які кількісно 

характеризують зведену динаміку взаємодії неоднорідної (різноманітної) сукуп-

ності елементів складної системи [180, 227-228, 236-237, 239, 259, 261-264]. Їх кількісні 

значення створюють часовий ряд, на основі аналізу якого можна визначати 
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тенденції змін [258, 259]. Індекси можуть бути загальні і часткові. Кількісні величини індексів 

між собою зіставляються по величинах та у часі. Для економічних систем згідно з 

теорією Доу [250-251] будь-який фактор, здатний так чи інакше вплинути на 

якість функціонування системи, незмінно знайде своє відображення в динаміці 

індексу, тобто приймається аксіоматичне положення, що індекси враховують 

все. Крім того, економічна система також відноситься до ОСКІ, тому 

правомірність введення такої оцінки для  ІБ правомірна на основі показника го-

товності, зміст якого розглянутий в [30-33, 121, 123, 126, 136, 146, 148].  

У першому розділі показано, що рівень ІБ є ступнем відповідності системи 

цілям в ситуації, що склалася. Фізично він визначає успішне вирішення множини 

задач системою для забезпечення певного рівня ІБ, одним з показників рівня ІБ 

є готовність ОСКІ [19, 20, 25]. Пропонується оцінку рівня ІБ ОСКІ здійснювати 

комплексним показником – індексом готовності до використання.   

Індекс готовності до використання G(t) – це індикатор рівня ІБ, який 

характеризує здатність системи до використання у поточному режимі функ-

ціонування якість вирішення відомого переліку завдань. Він розглядається як 

оператор для випадку ФІБ(𝑡) ≥ Фдоп, коли вважаємо, що ( )w t const− , 

( )а t const− ,  ( )u t const−  

𝐺(𝑡) = 𝛹(𝜑(𝑡), 𝐴(𝑡)),                                    (2.15) 
 

де  𝜑(𝑡) – функції системи; 𝐴(𝑡) = 𝐴тех(𝑡) ∪ 𝐴орг(𝑡) – існуюча технічна і 

організаційна структура ОСКІ.  

Фізично індекс G(t) описує якість функціонування ОСКІ у часі, як індика-

тор оцінки непрямих даних про ознаки впливу загроз, що можуть викликати його 

зміни. Він може розглядатися як комплексний показник сукупності часткових 

показників, що характеризують організаційно-технічну структуру ОСКІ, що для 

прикладу надані у таблиці 2.5.  
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Таблиця 2.5 

Показники готовності ОСКІ  
№ 
з/п 

Показник Одиниця 
виміру 

 Технічні  
1 Ступінь укомплектованості ІТ-технікою  % 
2 Ступінь укомплектованості комплектами технічного майна           % 
3 Стан метрологічного забезпечення                                   % 
4 Ступінь фінансового забезпечення (від потреб)              % 
7 Ступінь забезпеченості програмним забезпеченням   та інші                                                                             % 
 Організаційні  

1 Ступінь відповідності організаційної структури ОСКІ сучасним вимогам % 
1 Ступінь укомплектованості персоналом % 
2 Ступінь готовності персоналу бали 
3 Якість організації експлуатації ІТ-техніки     бали 
4 Якість технічного стану ІТ-техніки  бали 
5 Якість організації експлуатації  та інші бали 

Його особливість у тому, що він розглядається як попередня кількісна 

оцінка ступеня можливого задоволення потреб органів управління в послугах. 

Така оцінка здійснюється як на основі оперативної інформації, яку отримуємо із 

заданою періодичністю, так і на основі збору даних про непрямі ознаки впливів 

загроз під час аналізу різноманітних ситуацій. За допомогою індексу ( )G t  бу-

дуємо часовий ряд для визначеної вибірки 

 1 2( ), ( ),..., ( )nG t G t G t  ,                                   (2.16) 

де ( )nG t – поточна величина індексу ( )G t , що визначається в задані моменти часу 

, 1,nt n N= . Отримуємо рівень ІБ у вигляді дискретного ряду (рис. 2.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.6 Тенденція зміни індексу готовості G(t) 
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На рис.2.6 надається приклад зміни індексу G(t), коли він непрямо відоб-

ражає стан справ щодо забезпечення ІБ. Для нормально функціонуючої ОСКІ 

можливо визначити на основі попередніх статистичних даних норму Gдоп, від-

носно якої контролювати стан розвитку ситуації, тобто вимогу, як орієнтиру 
 

 ( ) допG t G .                                                 (2.17) 

2.2.2 Розробка методу оцінки індексу готовності до 

застосування організаційної систем з критичною інфраструктурою . 

Для визначення індексу готовності ОСКІ визначимо його складові. Пропонуєть-

ся ОСКІ представити умовно як сукупність організаційної і технічної структур, 

забезпечених заданим обсягом ресурсів для виконання заданих задач.  

Технічна структура включає в себе сукупність комплексів технічних засо-

бів, яка складається із системи управління технічними засобами, каналів управ-

ління і передачі інформації. Ця структура визначається задачами системи 

управління, що вирішуються технічними засобами.  

Організаційна структура відображає взаємодію персоналу, його співпід-

порядкованість і встановлені алгоритми роботи. Наприклад, організаційна 

структура ОСКІ є відображенням можливостей технічної структури ОСКІ і являє 

собою набір обмежень на процес управління експлуатацією технічними засо-

бами автоматизації. 

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=  ,                  (2.18) 

 

де ( )
т

g t  – технічна готовність до використання доп( )
т т

g t g ; ( )
о

g 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.  

Технічна готовність до використання ( )
т

g t – визначає готовність до вико-

нання заданих задач технічними засобами ОСКІ в даний момент часу. Є функ-

цією показника, що характеризує ефективність системи матеріально-технічного 

забезпечення для існуючої структури 
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т тех зез
( ) { ( ), ( )} приg t f A t K t t= → ,                       (2.19) 

де 𝐴тех(𝑡) – технічна структура, 𝐾зез(𝑡) – коефіцієнт збереження ефектив-

ності застосування (методика надана у [43, 120-124]. Її зміст у визначені потреби 

та обсягів підвезення матеріально-технічних засобів).  

Організаційна готовність до використання – це здатність структурних 

підрозділів зберігати готовність до виконання заданого переліку завдань на виз-

начений момент часу. Є функцією готовності виконувати завдання організацій-

ною структурою   

о орг
( ) { ( )} приg t f A t t= → .                                  (2.20) 

На основі [240, 279, 302] вважаємо, що організаційна структура  

визначається сукупністю, якщо всі її структурні підрозділи мають такі види 

готовності, що надані на рис. 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином, індекс G(t) визначається показниками організаційних і тех-

нічних структур на будь-якій ланці управління. Отримані на поточний момент 

значення індексу G(t) можна вважати індикатором для спостереження за поведін-

кою рівня  ІБ.  

орг
( )A t

орг
( )A t

Організаційна готовність до використання 

Функціональна готовність 

персоналу – це здатність структур-

них підрозділів виконувати в 

процесі професійної діяльності 

поставлені перед ними задачі. 

Операційна готовність персоналу визначає 

здатність особового складу своєчасно і безпо-

милково виконувати задачі щодо зміни режиму 

роботи в заданих задачах.  

Алгоритмічна готовність – 

це здатність особового складу 

виконувати наказані йому дії і 

вибирати один з можливих 

алгоритмів управління.  

Ситуаційна готовність – це здатність особового 

складу здійснювати вибір (або пошук можливих дій) 

і реалізацію певних дій, що забезпечують приведен-

ня керованої системи в заданий режим роботи в 

аварійних ситуаціях при обмеженому часі реакції.  

Рис.2.7 Зміст поняття організаційна готовність до використання ОСКІ 
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2.3. Розробка методологічних основ визначення наслідків впливу загрози 

на організаційну систему з критичною інфраструктурою  

 

2.3.1. Визначення методів для дослідження критичного стану 

організаційної системи з критичною інфраструктурою під час впливу 

загрози . В теоретичному плані представляє інтерес визначити вплив загрози на 

уразливі об’єкти ОСКІ, умов виникнення критичних явищ та шляхів їх визначен-

ня по показниках-провісниках, які в науковій літературі мають назву «слабких 

сигналів» [110, 112-113]. Визначити необхідну суму знань щодо формалізації впливу заг-

роз на ОСКІ означає визначити причини і закономірності критичного стану. Для 

формалізації опису таких систем пропонується використати наступні риси, що на-

даються в таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6 

Характерні риси систем з критичною інфраструктурою 

№ 

з/п 

Назва  Зміст  

1. Ознаки критич-

них явищ для 

інфраструктури  

1. сильна кореляція факторів збурення середовища з окремими під-

системами при одночасній її відсутності з іншими підсистемами;  

2. наявність деякого критичного рівня працездатності системи та її 

підсистем;  

3. залежність якості функціонування підсистем від швидкості зрос-

тання потреб (вирішення різноманітних завдань), що може призвести 

до дезорганізації діючих структур через відсутність часу для їх 

одночасного вирішення;  

4. чутливість до змін стану системи в певній ланці її ієрархії;  

5. невизначеність при вирішенні окремих завдань на кожній ланці 

управління. 

2. Здатності само-

організації сис-

тем з критич-

ною інфра-

структурою 

1. здатність до розпізнавання ситуацій;  

2. здатність до вільного вибору варіантів рішень;  

3. здатність до самонавчання;  

4. здатність до прогнозування; 

5. здатність до адаптації підрозділів в деяку нову структуру. 

3. Принципи опи-

су критичних 

явищ 

Принцип універсальності – означає, що критичні явища у великому 

класі різних систем виявляються однаковими, тобто описуються од-

ними і тими ж характеристиками і мають загальні закономірності.  

Принцип автомодельності – означає, що кількісні характеристики 

системи можуть визначатися тільки загальними властивостями і для їх 

опису не потрібна докладна деталізація взаємодії до елементарних ме-

ханізмів.  

Принцип інваріантності (по У.Р.Эшби) – полягає в тому, що, хоча сис-
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тема перетерплює послідовні зміни, деякі її властивості (інваріанти) 

зберігаються незмінними. 

Принцип суперпозиції (справедливий для систем, описуваних 

лінійними рівняннями) – полягає в тому, що результуючий ефект за-

лежить від декількох незалежних впливів, представляє собою суму 

ефектів, викликуваних кожним впливом в окремості.  

4.  Загальні влас-

тивості системи 

з критичною 

інфраструкту-

рою 

Уразливість – це упущення (огріхи) в управлінні різноманітними 

процесами, порушення яких небезпечно тому, що виникає можливість 

для зловмисника практично реалізовувати свої загрози до системи. До-

цільно оцінювати певним рівнем небезпеки. 

Самоорганізація – це здатність динамічної системи удосконалювати 

організацію своїх складових (змінювати її структуру) відносно нових 

умов функціонування з метою самозбереження або підвищення 

ефективності виконання завдань. У процесі самоорганізації в системі 

відбувається збільшення упорядкованості, яка обумовлена потребами 

функціонування певної структури системи. Доцільно оцінювати керо-

ваністю системи.  

5. Часткові влас-

тивості систем 

з критичною ін-

фраструкту-

рою. 

Невизначеність – характеризує стан системи, що неясний для спосте-

рігача. Він не може точно визначити значення деяких показників стану 

системи внаслідок або недостатності статистичних даних, або великих 

помилок їх визначення. Співвідношення невизначеності взаємозв’язків 

в складній системі підкреслюють принципову відмінність опису 

статичного стану системи від динамічного. 

Різноманітність – характеризує можливість системи використати 

множину припустимих варіантів (напрямів) розвитку. Досягається 

множиною припустимих варіантів конфігурацій системи та елементів 

(потужністю множини можливих станів) та ступенем їх незалежності, 

що може забезпечити певна структура. 

Розгляд цих рис надає можливість зробити наступні висновки. Застосуван-

ня принципу універсальності дозволяє робити опис систем з критичною інфра-

структурою в різних середовищах однією моделлю для систем різної фізичної 

природи. Автомодельність надає можливість використати загальні властивості 

системи як базові і відносно них розглядати напрями адаптації. Інваріантність 

дозволяє під час будь-яких перетворень, у нашому випадку реорганізації, шукати 

спеціальний підхід до побудови моделі реорганізації. Суперпозиція створює 

умови декомпозиції. Самоорганізація і уразливість дозволяє розглядати усунен-

ня загроз як цілеспрямований процес, в ході якого створюється або удоскона-

люється організація складної динамічної системи. Тому по У. Р. Ешбі можливо 

застосування положення, що збільшення ступеню самоорганізації можливе при збільшенні 

керованості системи. Звідси для оцінки критичності виправдано введення показника керова-

ності, який запропонований для оцінки дій органів управління під час реорганізації. 

Тут виникає можливість застосування положення теорії систем, що сукуп-

Продовження табл.2.6 
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ність різноманітності і невизначеності визначають поняття організованості. 

Функція організації відноситься до загальних функцій управління і фактично 

розглядається як процес делегування органом управління задач і повноважень їх 

вирішення своїм підлеглим. Тому з’являється організаційна структура, яка 

здатна вирішувати певні задачі. Звідси результатом реорганізації, що 

здійснюється на основі даних про загрози і визначення постійних або тимчасових 

взаємозв’язків між усіма підрозділами, є порядок та умови їх функціонування, 

що приймається органами управління. Тут стає очевидним правомірність 

застосування показника організованості, як мірила організації порядку. 

Аналіз природи впливу загрози на основі вказаних рис показує, що загроза 

обов’язково створює шкоду і проявляється в уразливих місцях ОСКІ, наприклад, 

для органів управління об’єктивним фактом загрози для системи управління  

Організації є застосування програмних і апаратних засобів інформатизації 

імпортного виробництва. Ця загроза підтверджується прикладом раптового 

вимикання системи управління Іраку. З прикладу бачимо, що уразливим місцем 

є об’єкти, де є засоби автоматизації, тобто це критичні об’єкти. Тут виникає 

необхідність під час появи перших, досить неточних даних про загрозу, 

визначати організаційно-технічні заходи забезпечення безпеки ОСКІ. Для цього 

необхідно вивчати корисну інформацію про загрозу та можливі наслідки її 

проявлення для зменшення невизначеності під час прийняття рішення. 

Наприклад, шляхом поетапного вивчення загроз, як показано в таблиці 2.7.  

Таблиця 2.7  

Етапи вивчення загрози для організаційних систем 

Етап Основні риси Труднощі 

Визначення окре-

мих, непов’язаних 

між собою явищ про 

загрозу, нако-

пичення фактів. 

Вивчення властивостей заг-

рози та наслідків їх прояви. 

1. Неможливо передбачати появу 

нових явищ про загрозу та їх власти-

вості.  

2. Немає єдиної думки про впливи 

загрози, що вивчається. 

Побудова змістових 

моделей-аналогій. 

Пошуки аналогій, деякого 

універсального показника 

1. Трактування подій неоднозначні. 

2. Немає надійної відтворюваності 

результатів. 

Класифікації по оз-

наці або параметру, 

що розвиваються 

1.Пошук ознаки класифікації. 

2. Пошук структури класифі-

кації. 

1. Для підвищення точності класифі-

кації необхідно робити все більш 
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3. Створення багатопарамет-

ричних класифікацій. 

розгалуженими, що призводить до 

втрати орієнтування.  

2. Явища про загрозу, що все більше 

вивчаються, одночасно попадають в 

декілька розділів класифікації 

Формалізація ознак 

впливів загрози 

1. Вивчення особливостей 

ознак. 

2. Пошук параметрів ознак. 

3. Структуризація ознак.  

4. Спроби отримання показ-

ників динаміки цих структур 

1. Формальні ознаки змінюють сут-

ність фізичних ознак.  

2. Плутаються параметри ознак. 

Побудова загальної 

моделі, а саме:  

– поширення моделі 

на підсистеми;  

– перенесення моде-

лі на суперсистему;  

– аксіоматизація 

моделі 

1. Пошук універсального 

фактору.  

2. Декомпозиція фактору. 

3. Спроби об’єднувати моделі, 

що описують різні фактори. 

4. Побудова загальної моделі. 

5. Прикладні дослідження. 

Зростає кількість відхилень від 

прогнозів моделі.  

Наростає число поправок 

Побудова багато-

факторної моделі 

Прикладні дослідження. Наростає число поправок. 

Звідси стає очевидним, що поступово розуміння особливостей загрози по-

ширюється внаслідок пізнання її природи і різноманітних альтернатив її усунен-

ня (прийняття рішення на реорганізацію). Для створення альтернатив застосо-

вують різноманітні моделі прийняття рішень. Приклад основних видів таких -

моделей надається у таблиці 2.8.  

Таблиця 2.8 

Моделі прийняття рішень 

№ 

з/п 

Види моделей Характеристика моделей 

1. Моделі теорії 

ігр 

 

Служить для моделювання оцінки впливу прийнятого рішення на 

зловмисника (порушника), щоб в стратегії врахувати можливі його дії. 

Корисна для визначення найбільш важливих чинників в ситуації 

прийняття рішень в умовах боротьби. 

2.  Моделі теорії 

черг 

Використовуються для визначення оптимального числа каналів 

обслуговування по відношеннях до потреби в них. Застосовується в 

ситуаціях, де є клієнти і пункти їх обслуговування. Використовуються 

для урівноваження витрат на додаткові канали обслуговування і втрат 

від обслуговування на рівні нижче оптимального.  

3. Моделі 

управління 

запасами 

Використовуються для визначення часу розміщення замовлень на 

ресурси та їх кількості, а також наявності запасів. Мета даної моделі– 

оптимізація запасів.  

4. Моделі 

лінійного 

програмування 

Застосовують для визначення оптимального способу розподілу дефі-

цитних ресурсів при наявності конкуруючих потреб. Полягає в 

максимізації прибутку при наявності декількох ресурсів, кожний з 

яких використовується для виробництва декількох видів товару. 

Продовження табл.2.7 
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5. Транспортні 

задачі 

Оптимізують доставку ресурсів при наявності декількох пунктів 

відправки і декількох пунктів отримання при різній вартості доставки 

в різні пункти. Є частковим виглядом задач лінійного програмування. 

6. Імітаційне 

моделювання 

Означає процес створення моделі та її експериментальне використання 

для визначення змін реальної ситуації. Використовується в ситуаціях, 

дуже складних для математичних методів типу лінійного 

програмування. 

7 Мережевий 

аналіз 

В основі теорія графів, що дозволяє складати оптимальні графіки  

здійснення різних проектів. Це дозволяє мінімізувати як час здійснення 

проекту, так і витрати по ньому. 

Наступним висновком є те, що вплив загрози має різноманітні види проя-

ви: від загрози типу вимикання системи управління Іраку до небажаних для ко-

ристувача збоїв в роботі окремого персонального комп’ютера внаслідок несуміс-

них програмних продуктів або апаратних засобів різних виробників. Тому для 

прийняття рішення про ступінь загрози в уразливих місцях можуть застосо-

вуватися різноманітні методи, що надаються в таблиці 2.9.  

Таблиця 2.9 

Методи прийняття рішень 

№ 

з/п 

Методи Характеристика 

1. Рішення на основі міні або максі значень показників  

1.1 Максімаксне 

рішення 

Рішення, при якому приймається рішення по максимізації макси-

мально можливих прибутків. Даний метод дуже оптимістичний, тоб-

то не враховує можливі втрати і, отже, самий ризикований 

1.2 Максімінне 

рішення 

Рішення, при якому максимізується мінімально можливий прибуток. 

Даний метод в більшій мірі враховує негативні моменти різних 

виходів і є більш обережним підходом до прийняття рішень. 

1.3 Критерій 

Гурвича 

Даний критерій є компромісом між максиміним і максимаксним 

рішеннями і є одним з самих оптимальних. 

1.4 Мінімаксне 

рішення 

Рішення, при якому мінімізуються максимальні втрати. Це найбільш 

обережний підхід до прийняття рішень і що найбільш враховує всі 

можливі ризики. Під втратами тут враховуються не тільки реальні 

втрати, але і упущені можливості. 

2. Баєсовські рішення 

2.1 Правило  

максимальної 

імовірності 

При використанні правила максимальної імовірності відповідно 

вибирається, по одному з правил першого типу, один з виходів, що 

має максимальну імовірність. 

2.2 Правило оптимі-

зації математич-

ного очікування 

При використанні правила оптимізації математичних очікувань,  

вилічувати математичні очікування для прибутків або втрат і потім  

вибирається оптимальний варіант. 

3. Методи прийняття оптимальних рішень в економіці 

3.1 Метод платіжної 

матриці 

Надає допомогу у виборі одного з декількох варіантів. Корисна в 

ситуації, коли необхідно встановити, яка стратегія в найбільшій мірі 

буде сприяти досягненню цілей. Умови корисності: 

1. Є розумно обмежене число альтернатив або варіантів стратегії для 

вибору між ними. 

Продовження табл.2.8 
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2. Те, що може трапитися, з повною визначеністю не відомо. 

3. Результати прийнятого рішення залежать від того, яка саме виб-

рана альтернатива, і які події насправді мають місце. 

3.2 Метод дерева 

рішень 

Схематичне представлення проблеми прийняття рішень. Використо-

вується для вибору найкращого напряму дій з варіантів, що є. Може 

застосовуватися як в ситуаціях, в яких застосовується платіжна 

матриця, так і в більш складних ситуаціях, в яких результати одного 

рішення впливають на подальші рішення. Зручний метод для 

прийняття послідовних рішень 

3.3 Методи 

прогнозування 

В основі використання як накопиченого в минулому досвіду, так і 

поточних допущень щодо майбутнього з метою його визначення. Ви-

ди методів прогнозування: неформальні методи (на основі вер-

бальної, письмової, розвідувальної інформації); кількісні методи (на 

основі визначення тенденції за допомогою аналізу часових рядів, 

причинно-наслідкового моделювання статистичної залежності між 

чинником); якісні методи (на основі: «мозковий штурм», сукупна 

думка, очікування потреб, експертна оцінка).  

Тут з теорії самоорганізованої критичності [34, 119] може бути прийнято 

положення, що в критичному стані процес реорганізації реалізується одночасно 

через стратегічне управління та оперативне управління. При стратегічному уп-

равлінні основним моментом є визначення (прогнозування) наслідків прийнятих 

рішень (час і ступінь досягнення) по контрольних значеннях показників розвитку 

(вимог). Оперативне управління необхідне для забезпечення досягнення цих 

вимог в заданий період часу. Це також підтверджує необхідність застосування 

показників ризику прийняття рішень та оперативності управління. 

Таким чином, робимо висновки: процес реорганізації є наслідком можли-

вих загроз, тенденції прояви яких підлягають аналізу і прогнозуванню; процес 

реорганізації системи можна розглядати як деяку траєкторію переведення об’єк-

ту управління, з початкового стану в задане; для опису процесу реорганізації 

потрібно визначити метод пізнання впливу загрози і форму представлення 

процесу реорганізації; системою показників, що характеризують реорганізацію, 

як наслідок впливу загрози, можуть бути показники: організованості, оператив-

ності, стійкості, ризику; визначення вимог до ОСКІ під час стратегічного управ-

ління пов‘язане з прогнозуванням часу їх досягнення та з визначенням змін у 

процесі розвитку самих показників. 

2.3.2. Визначення показників і характеристик впливу загрози на 

організаційну систему з критичною інфраструктурою. Згідно з поставле-

Продовження табл.2.9 
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ною задачею, досягнення потрібного рівня ІБ здійснюється шляхом управління 

структурою ОСКІ. З математичного погляду це задача структурної адаптації сис-

тем с критичною інфраструктурою в умовах невизначеності наслідків впливу 

загроз. Загроза виявляється в уразливих об’єктах як втрата ними стійкого стану 

внаслідок негативних керуючих впливів на них.  

Уразливість системи (див. табл. 2.6) практично вказує на можливість на-

несення шкоди (втрат) системі зловмисником. Може визначатися рівнем того, 

що зловмисник зможе нанести шкоду. В ієрархічній структурі уразливість про-

являється нанесенням шкоди процесам функціонування через втрату працез-

датності окремих об’єктів, 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= → ,                 (2.21) 

 

де 
v
( )x t – видимість (прозорість) системи, 

d
( )y t – доступність системи,  

i
( )t – привабливість загрози для зловмисника.  

Видимість (прозорість) системи – це можливість зловмисника бути поін-

формованим про прояв сутності уразливості об’єктів організаційної системи (її 

структури, функцій, показників, характеристик) з метою нанесення шкоди в 

умовах проведення власником цієї системи заходів маскування. Видимість є 

функцією структури і заходів маскування її об’єктів. 

 

m
( ) { ( ), ( )} при

v
x t f A t k t t= →  ,               (2.22) 

 

де 𝐴(𝑡) – структура системи управління, 𝑘𝑚(𝑡) – показник ефективності 

заходів маскування об’єктів цієї системи управління організаційної системи. 

Доступність системи – це можливість за мінімальній час проникнення ке-

руючого впливу від зловмисника до сукупності об’єктів системи. Доступність є 

функцією структури і заходів захисту від несанкціонованого доступу до інфор-

мації і до технічних засобів, що забезпечують ці ресурси.  
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d d
( ) { ( ), ( )} приy t f A t k t t= → ,              (2.23) 

де 𝐴(𝑡) – структура системи управління, 𝑘𝑑(𝑡) – показник ефективності за-

ходів захисту від несанкціонованого отримання інформації і ресурсів цієї сис-

теми управління. 

Привабливість загрози  𝛽𝑖(𝑡)– це виграш зловмисника від реалізації 

загрози. Визначає значення наслідків загрози, можливість керувати процесами 

в певній ОСКІ. Є функцією виграшу зловмисника від структури системи управ-

ління, реалізації загрози в існуючій структурі, його витрат на підготовку і реалі-

зацію загрози   

 

 i 0i 0i Ui
( ) { ( ), ( ), ( ), ( )} приt f A t B t C t k t t = → ,    (2.24) 

 

де 𝐴(𝑡) – структура системи управління, 𝐵0i(𝑡) – виграш зловмисника від 

реалізації i-ої загрози; 𝐶0i(𝑡) – витрати зловмисника для підготовки і реалізації i-

ої загрози; 𝑘Ui(𝑡)– коефіцієнт ступеня реалізації i-ої загрози в ОСКІ.  

Таким чином, вивчення уразливості ОСКІ є основою моделювання наслід-

ків можливих впливів загрози. Результатом моделювання є побудова стратегії, 

політик і профілів захисту ОСКІ, на основі яких приймаються рішення щодо 

реорганізації структурних підрозділів. 

2.3.3. Визначення методів аналізу уразливості об’єктів 

організаційної системи з критичною інфраструктурою. Формально є два 

підходи до аналізу наслідків можливих впливів – якісне і кількісне. Методи 

якісного аналізу важливі, коли дані за минулі періоди часу недоступні і/або 

ненадійні. Однак всі якісні методи суб’єктивні і тому схильні до високої помилки 

прогнозу.  

Кількісні методи засновані на використанні інформації за минулі періоди 

часу при дослідженні тенденції процесу, коли вдається з’ясувати основну взає-

мозалежність між величинами і дати більш надійний прогноз на майбутнє. Всі 

методи кількісного аналізу також можна поділити на два типи: статистичні 

методи і методи, засновані на аналізі часових рядів. Перші з них включають ви-
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значення значущих факторів і функціональної залежності відгуку від цих 

факторів із застосуванням множинного регресійного аналізу або економетрич-

ного моделювання. Аналіз часових рядів в свою чергу передбачає визначення 

прогнозного значення змінної виключно на основі минулих і поточних значень 

цієї ж змінної [107-109, 232-233, 261-263 та ін.]. 

Для вирішення задачі аналізу часових рядів застосовується два підходи: 

теоретичний і практичний [107, 233, 261-263 та ін.]. Теоретичний підхід об’єднує 

моделі, гіпотези і теорії, що складають класичні і спеціальні методи аналізу 

часових рядів. Класичні методи (спектральний, кореляційний та ін.) надають 

моделі математичної статистики. В останній час розробляються спеціальні ме-

тоди (теорія динамічного хаосу, фрактальної розмірності та ін.), які не дають 

конкретної моделі часового ряду, але надають рекомендації для його побудови. 

Практичний підхід приділяє увагу моделюванню часових рядів. Головне тут, що 

модель повинна успішно вирішувати задачу прогнозування майбутнього або 

відновлення пропущеного значення ряду. Вибір того або іншого сімейства 

моделей відображає специфіку рішення задачі прогнозування. Представником 

практичного підходу є технічний аналіз, регресійні методи, а останнім часом ме-

тоди, засновані на wavelet-перетворенні та ін.  

На основі випадкових даних про можливі впливи загрози в даній роботі 

розглядається модель часового ряду, яка складається з трьох компонент: тенден-

цій (тренду), циклічної (стаціонарній) компоненти і випадкової компоненти (тут 

є аналогія з технічним і кількісним аналізом часових рядів).  

Тренд визначає стійку тенденцію змін у будь-якому процесі протягом три-

валого часу у одному напрямі. Трендом називають невипадкову складову 

часового ряду, що повільно міняється, на яку можуть накладатися випадкові 

коливання або циклічні ефекти, що не мають стаціонарності. Оцінка тренду 

здійснюється параметричним і непараметричним методами. Параметричний ме-

тод полягає в підборі гладкої функції, яка описувала б тенденцію ряду, а непа-

раметричний метод використовується, коли не можна підібрати гладку функцію 

і полягає в згладжені часових рядів методом ковзного середнього (рос.мов. 

скользящей средней) [110, 191, 192, 194].  
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Циклічна компонента відображає прояву наслідків, що можуть мати більш 

або менш регулярну прояву. Звідси оцінка циклічної компоненти може здійсню-

ватися за допомогою тригонометричних функцій або методом циклічних 

індексів. У тих випадках, коли період коливань стає стабільним або характер 

прояви впливів загрози не залежать від часу, то у часовому ряді присутній стаціо-

нарний випадковий процес. Стаціонарний випадковий процес моделюється 

методами: авторегресії, ковзного середнього, авторегресії ковзного середнього 

та іншими класичними методами [42, 110, 112, 261, 265]. 

Випадкова компонента характеризує одиничні випадки прояви впливів 

загроз. Їх безпосередня оцінка практично неможлива, але спостереження за ними 

досить важливо для визначення інших характеристик часових рядів [168-170, 

186-195, 210-211, 212-218, 237, 252-253].   

Таким чином, прояву загрози в ієрархічній ОСКІ визначаємо через ураз-

ливість об’єктів, які для зловмисника видимі і доступні. Це надає можливість 

висунути припущення, що відображення такого впливу має форму кореляційних 

зв’язків різної ступені між параметрами загрози і об’єктом. Але статистичних 

даних для оцінки кореляції, як правило, недостатньо. Тому виникає необхідність 

пошуку нових методів опису проникнення впливу загрози в ієрархічну структуру 

ОСКІ, щоб на їх основі визначати керуючі впливи, а саме стратегію захисту 

системи, політики і профілі захисту певних уразливих об’єктів. 

2.3.4. Розробка фрактального методу для аналізу наслідків 

впливу загрози на організаційну систему з критичною інфраструктурою. Для 

визначення керуючого впливу зловмисника необхідні дані про вплив загрози. 

Спостереження процесів в ієрархічній структурі ОСКІ будемо призводити по вив-

ченню часових рядів деякого загального показника. Він є інформаційним і фіксується 

із заданою періодичністю. Орієнтуючись на нього можна робити припущення про тенденції 

розвитку. Звідси, враховуючи ці тенденції, цікаво проаналізувати, як впливали події на 

зміну параметра в минулому і на основі цих даних зробити прогноз розвитку ОСКІ на 

найближче майбутнє. 
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Аналіз часового ряду – це встановлення факторів, що впливають на вели-

чини параметрів часового ряду. Найбільш важливим вважають ті, що мають явну 

тенденцію, яка є довгостроковою складовою і визначає зміну часового ряду за-

галом. Вважаємо, що тенденція пов’язана з дією існуючих причин і умов роз-

витку, хоч після певного періоду ці причини і умови також можуть змінитися і 

породити вже інші тенденції розвитку об’єкта. Вивчення випадкових факторів в 

процесах здійснюється частіше за все, як гауссовський або пуасоновський ви-

падкові процеси. Але багато експериментальних даних володіють статистикою, 

яка самоподібна на різних рівнях в ієрархічній структурі. Аналіз такої статистики 

може бути зроблений за допомогою методів фрактального аналізу.  

Фрактальний метод застосовується до опису форм траєкторій процесів 

нелінійних динамічних систем з хаотичною поведінкою. Його зміст в теорії фрак-

талів описується такими принципами [229-235, 309, 303, 312, 330]: принцип 

самоподоби, тобто структура або процес виглядають однаково в різних масшта-

бах або на різних по тривалості інтервалах часу; принцип дробової розмірності; 

принцип прояви в ієрархії не менше 3 рівнів (при двох система вважається замк-

неною системою). 

Принцип самоподоби. Множина 1 2 ... ...i kS S S S S=  самоподібна, 

якщо кожне Si конгруентно S (співпадає при переході один в один при русі), 

масштабованому по загальному фактору s (0 < s < 1), тобто множина S 

розкладається на непересічні конгруентні підмножини.  

Принцип дробової розмірності. Відомо, що одним із самих перспективних 

напрямків фрактального аналізу є вивчення часової динаміки фрактальної роз-

мірності. Тому для фрактального часового ряду на інтервалі t0<t<T роз-

глядається розмах параметра  𝑅(𝜏) [312] 

 

𝑅(𝜏)  =  max
1≤ t ≤ 𝜏

 B(𝑡) - min B (𝑡)
1≤ t ≤ 𝜏

,                                   (2.11) 

 

де: ( )B t – значення параметру, що залежить від t степеневим образом          
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2

( ) ( )0
0

d
t

R t R t
t

−
 

=  
 
 

,                       (2.12)  

де R(t) - розмах параметра в момент часу t; R(t0) - розмах параметра в 

момент часу t0 ; d – фрактальна розмірність часового ряду для площині.  

Застосування фрактального методу аналізу часових рядів надає такі мож-

ливості: знаючи фрактальну розмірність часового ряду і розмах параметра на по-

чатковій 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. 

Таким чином, у відкритих системах існують різні керуючі впливи, що 

характеризують вплив загрози, регулюють вхід в систему і вихід з неї ресурсів. 

 

2.4. Розробка моделі реорганізації організаційної системи з критичною 

інфраструктурою  

 

2.4.1. Визначення методів моделювання реорганізації  

організаційної системи з критичною інфраструктурою . Для побудови мо-

делі реорганізації необхідно виявити основні закономірності процесу реорга-
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нізації для постійно діючих ОСКІ. Схематично зміст дослідження процесу 

реорганізації ОСКІ пропонується розглядати як представлено на рис.2.9 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис.2.9 показано, що причиною реорганізації є загроза. Реорганізація є 

наслідком зміни переліку завдань, які визначає стратегія (політики або профілі 

захисту), і виникають перед ОСКІ внаслідок впливу загрози. 

Кінцевим результатом реорганізації є зміна організаційної структури. 

Аналіз методів моделювання надається у таблиці 2.10. 

 

 

 

 

 

Зовнішнє оточення                                                    

Рис.2.9 Зміст дослідження процесу реорганізації ОСКІ 
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Таблиця 2.10 

Методи моделювання під час реорганізації ОС  

№ 

з/п 

Мінімальний 

обсяг даних 

спостережень 

 

Зміст методу моделювання 

1. Одиничні дані 

про вплив 

загрози (1-2 

спостережень) 

Методи когнітивного аналізу (відсутність часових рядів) 

(оперативне передбачення наслідків загрози, накопичення даних і 

варіантів розвитку ситуацій на основі експертних оцінок) 

Одиничні дані 

про вплив 

загрози (3-7 

спостережень) 

Я
к
іс

н
ій

 п
р

о
гн

о
з 

Спеціальні методи на основі теорії детермінованого хаосу, роз-

мірності фрактальності  

Методи технічного, факторного і кількісного аналізу трендів по 

слабких сигналах 

Метод експертних оцінок (метод «Дельфі»), для аналізу альтер-

натив фахівців з різних, але пов’язаних галузей діяльності.  

Хвилевий метод, для оцінки очікуваних потреб в майбутньому 

2. Дані про 

тенденції 

(тренди 

нестаціонарні) 

(більш 10 

 спостережень)  

Методи прогнозування коротких часових рядів 

Короткостроковий кількісний прогноз: тенденція розвитку подій в 

майбутньому пов’язана з розвитком ситуації у минулому по сильних 

сигналах 

К
іл

ь
к
іс

н
и

й
 п

р
о
гн

о
з 

Метод екстраполяції – тенденції минулого продовжуються в 

майбутнє. 

Метод кореляцій – розглядає залежність між різними факторами, 

що враховуються, і вихідними значеннями. Використовується для 

розгляду впливу декількох змінних на параметр, що прогно-

зується.  

Нормативний метод – базується на оцінці потреб в майбутньому 

до раціональних або нормативних рівнів. Враховує фактори зміни 

в розмірі потреб. 

3. Дані про 

циклічність 

(стаціонар-

ність) 

(більш 100 

спостережень)  

Методи прогнозування коротких часових рядів 

(середньостроковий прогноз) 

Умови:  

1. Виконання процедур: оцінки стаціонарності функції; оцінки ха-

рактеристик ординат випадкової функції; визначення середньої вели-

чини цих оцінок. 

2. Точність прогнозу виражається, як правило, довірчим інтервалом для 

значень, що прогнозуються, для будь-якого зручного значення рівня 

ймовірності (наприклад, для 95%). 

Методи спектрального, кореляційного, кластерного, дискри-

минантного аналізів. 

2.4.2. Встановлення умов побудови моделі процесу реорганізації організаційної 

системи з критичною інфраструктурою. Розвиток є результат циклів управління. 

Стан ОСКІ на кожному подальшому циклі залежить від безпосередньо попередньо-

го. Нас цікавить критичний стан і подальший його розвиток, що може йти по 

декількох траєкторіях. З урахуванням даних в [107] пропонується визначати умови побу-

дови моделі реорганізації за допомогою ознак, що надані у таблиці 2.11.  

Продовження. табл. 2.10 
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Таблиця 2.11 

Ознаки слабкої структурованості організаційних систем 

№ 

з/п 

Назва  

ознаки 

Зміст  

ознаки 

1. Багато процесів  Виконання одночасно багатьох процесів, які характеризуються 

множиною чинників і параметрів, які в свою чергу створюють 

пересічну множину змінних причин та їх наслідків. 

2. Багато чинників Число чинників в поточній ситуації може вимірюватися десятками, 

а число, що враховується при розгляді, одиницями. 

3. Різноманітність Різноманітність взаємодії виникаючих в системі процесів (політич-

них, економічних, соціальних та ін.), внаслідок цього неможливе 

визначення і детальне дослідження окремих явищ. 

4. Невизначеність 

інформації про 

явища 

Потреба розгляду виникаючих явищ в сукупності в умовах від-

сутності достатньої кількісної інформації про динаміку процесів, 

що змушує перейти фактично до якісного аналізу таких процесів. 

5. Мінливість Мінливість характеру процесів у часі та ін. 

Подальший розгляд умов показує, що практика оцінки функціонування таких систем 

вимагає відповіді на питання: як оцінити стан системи в конкретній ситуації; що треба зробити, 

щоб система була стійка; як поліпшити стан системи; якою буде ситуація через такий-то час; 

яким чином необхідно зробити зміни в системі та які витрати ресурсів очікуються для досяг-

нення мети. Отримати відповіді на ці питання для слабко структурованих систем в умовах 

невизначеності і змінного переліку завдань методами, що надаються в [21-22, 107-115, 128-130, 

147-149, 192-195, 198, 237] неможливо тому, що проява впливу загрози може мати досить малу 

статистику. Ці дані можуть викликати рівні нестабільності, що надані на рис. 2.10, по яких треба 

робити своєчасно висновки для розробки заходів захисту ІБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нас цікавлять методи дослідження характеру змін помірного і тривожного 

рівня вияву нестабільності зовнішнього макросередовища.  

Рис.2.10 Види рівнів нестабільності 

Рівні нестабільності внаслідок прояви впливу можливих загроз 
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про наслідки 

впливів  загроз  

Подовження табл.2.11 
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Таким чином, умовами побудови моделі процесу реорганізації ОСКІ є зас-

тосування процесорного підходу і відображення тенденції впливу загроз у виг-

ляді пошуку слабких сигналів (провісників критичних явищ).  

2.4.3. Розробка когнітивної моделі реорганізації організаційної 

системи з критичною інфраструктурою. Для дослідження одиничних випадків 

загроз застосовуємо пізнавальний (когнітивній) аналіз [210-211, 219-220].  Когнітивна модель – 

це орієнтований граф (або таблиця), що відображає причинно-наслідкові зв’язки між 

вершинами (колонками). Результатом когнітивного аналізу є структуризація даних про 

ситуацію. Метою структуризації є складання якісного опису знань про предметну область у 

вигляді графа, таблиці, тексту та ін., що сприяє кращому розумінню проблем та якісному аналізу 

системи. Кількісна оцінка таких причинно-наслідкових зв’язків ілюструється загальною 

моделлю реорганізації на рис.2.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   При побудові когнітивної моделі реорганізації об'єкти ОС і зовнішні чинники 
декомпозуються або агрегуються до одного рівня абстракції. Між об'єктами і 
чинниками визначаються зв'язки у вигляді  

M(t) = <O(t), F(t), R(t)>, 
де  O(t) – множина об'єктів системи, F(t) – множина факторів, що мають вплив,  
R(t) – множина відносин між факторами і об'єктами, t – об'єктивний час,  
Кожен процес характеризується одним або декількома параметрами:  

O(t)=O*(t,o(t)),      F(t)= F*(t,f(t)),       R(t)=R*(t,r(t) ), 
 тому  маємо  

M*(T)=  <O*(t,o(t)), F*(t,f(t)), R*(t,r(t))>, 
де  o ,  f ,  r - множина  параметрів, наприклад,  o = {oi(t)}.  
Від часу залежить як склад множини параметрів, так і їх значення.  

(4) Базові фактори, 

що впливають на 

стан об'єктів ОС. 

 

(2) Об'єкти та 

елементи ОС, що 

безпосередньо 

беруть участь в 

процесі 

 

Час 

(1) Організаційна 

система 

(5) Причинно-наслідкові зв'язки: «фактор-фактор», «об'єкт-об'єкт», «фактор-об'єкт». 

 

 

Рис.2.11Когнітивна модель реорганізації ОСКІ 

(3) Когнітивна карта 

Когнітивна модель 
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На рис.2.11 показано, що в ОС (1) з початку визначаються об’єкти та еле-

менти ОС (2), що беруть участь в процесі, відображеному когнітивною карткою 

(3), потім визначаються фактори впливу (4) і визначаються їх зв’язки (5).  

Когнітивна карта ситуації – це зважений граф (або таблиця) у вигляді су-

купності вершин без ребр, що їх з‘єднують, і в якому ці вершини (колонки) 

взаємно однозначно відповідають факторами ситуації. Фактори ситуації – це 

множина основних факторів, відібраних за допомогою процедур, що дозволяють 

відкинути другорядні, які слабо пов‘язані з сукупністю основних базисних 

факторів. В сукупності це когнітивна модель (5). У спрощеному вигляді побудо-

ва когнітивної моделі має вигляд, що наданий на рис.2.12 [182, 210-211,220]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад побудови когнітивної моделі для відображення процесів управ-

ління інфраструктурою ОСКІ наданий у додатках, де у колонках таблиці (орг-

грамах) визначаються причинно-наслідкові зв’язки завдань забезпечення зв’язку 

на пунктах управління. Параметри завдань і ступінь їх взаємного впливу вира-

жаються якісними і кількісними параметрами (рід, вид та ін.). Це особливо 

важливо при моделюванні слабко структурованих систем, коли точні числові ха-

рактеристики недоступні і досліднику доводиться оперувати якісними поняття-

ми. 
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Рис.2.12 Спрощена схема когнітивної моделі реорганізації 
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Для побудови такої моделі правомірне припущення, що невизначеність 

ситуації призводить до нестабільності [110-114]. Для прикладу в таблиці 2.12 

надаються її ознаки. Відповідно до цих ознак можна визначити нестабільність 

зовнішнього оточення, яка впливає на вибір технології управління, що надані у 

таблиці 2.13. Тут виникає можливість застосовування особливості когнітивного 

моделювання – при неможливості отримання кількісної інформації про зміну си-

туації досить з’ясувати тенденції розвитку процесів, що відбуваються. 

Результатом розгляду тенденцій є можливість прийняття керуючих впливів до 

реорганізації по таких етапах, що надані у таблиці 2.14. 

Таблиця 2.12 

Ознаки для оцінки нестабільності зовнішнього оточення 

Звичність 

а) звичні; 

б) в межах досвіду; 

в) несподівані і що не мають аналогів в минулому. 

Темп змін 

а) повільніше, ніж можлива реакція системи; 

б) порівнянний з реакцією системи; 

в) швидше, ніж можлива реакція системи. 

Передбачуваність 

а) аналогічно з минулим; 

б) шляхом екстраполяції; 

в) частково передбачувані; 

г) непередбачувані зміни. 

Таблиця 2.13 

Види технологій управління ситуацією 

№ 

з/п 

Вид технології Характеристика 

1. Управління на основі екстраполяції 

(довгострокове планування)  

При слабому вияві нестабільності.  

2. Управління на основі передбачення змін При помірному вияві нестабільності.  

3. Управління на основі часткової перед-

бачуваності виникаючих процесів  

Можливість ранжирування задач 

4. Управління на основі слабих сигналів За рахунок провісників критичної 

ситуації  

5. Управління в умовах несподіванок  Можливо в ситуаціях, що швидко міня-

ються при істотному вияві нестабіль-

ності оточення.  
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Таблиця 2.14 

Етапи стратегічних рішень 

№ 

з/п 

Назва 

питання 

Зміст  

питання 

1. Аналіз перспектив З’ясування тих небезпек, а також окремих надзвичайних ситуацій, 

які здатні змінити тенденції, що склалися. 

2. Аналіз позицій Визначення того, наскільки можна підняти результати роботи, 

поліпшивши стратегію в видах забезпечення. 

3. Вибір стратегії Порівняння перспектив в різних видах забезпечення, вста-

новлення пріоритетів і розподіл ресурсів між різними видами 

діяльності для забезпечення майбутньої стратегії. 

4. Аналіз шляхів 

диверсифікації 

Оцінка недоліків нинішнього набору видів забезпечення і 

визначення нових видів, які потрібно розвивати. 

5. Постановка задач 

щодо забезпечення 

потрібного рівня  

ІБ  

Виділяють дві групи завдань: короткострокові і стратегічні. 

Короткострокові (поточні) завдання орієнтують структурні під-

розділи в їх повсякденній роботі, що направлені на забезпечення 

поточної готовності до виконання завдань. Стратегічні завдання 

закладають основи майбутнього розвитку ОСКІ. 

Таким чином, застосування когнітивного аналізу дозволяє в критичній 

ситуації отримувати якісну оцінку можливих наслідків загроз і визначити додат-

кові ознаки впливу загроз. Тому для кількісної оцінки необхідні методи, що 

здатні передбачувати розвиток подій.  

 

2.5. Формальний опис процесу реорганізації організаційної системи з 

критичною інфраструктурою методами фрактального аналізу 

 

Практика сучасних досліджень показує [167-174], що дослідити розвиток 

ОСКІ в повному обсязі, можна тільки знаючи, які існують передумови виникнення 

змін (ефект “метелика”). Тому для опису реорганізації визначимося із змістом 

понять: розвиток, порядок і невизначеність; режими зародження і збереження 

порядку; вплив порядку на умови стійкості ОС; відображення особливостей 

ієрархічних структур через явища біфуркації, фрактальності та ін.  

Ключовим є поняття “розвиток”, яке розглядається як виникнення якісно 

нового стану системи і пов‘язане зі зміною її структури. Безумовно, що на по-

чатку реорганізації існує невизначеність, яку при певних умовах називають “хао-

сом” [167-171, 174, 222, 229-235]. При закінченні процесу реорганізації встанов-

люються нові правила взаємовідношень між елементами системи, тобто “поря-
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док”. Звідси під час процесу реорганізації є необхідність визначення співвідно-

шення конструкції “хаос – порядок” через характер зміни невизначеності.  

Вважається, що порядок є протилежним за змістом хаосу і вказує на деяку 

організованість взаємодії елементів системи. “Хаос” є категорією стохастичного 

плану, а “порядок” – детермінованого плану [173-174, 180, 184, 199-202, 222, 229, 

233-235]. Під час визначення співвідношення “хаосу і порядку” у сучасній за-

гальній теорії систем та управління ними склалася ціла система понятійних ан-

тиномій, а саме нерівновага – рівновага, нестійкість – стійкість та ін. У своєму 

методологічному становленні схема «хаос-порядок» пройшла еволюцію від кла-

сичної моделі рівновагового порядку до сучасної моделі нерівновагового порядку 

[171-175, 182-184, 197-199, 222, 232-234], яка відображає розвиток системи. Аналіз описів моделі 

рівновагового порядку та їх трансформація на організацію структури системи дозволяє зробити 

висновок, що її застосування передбачає домінуючі параметри: стійкість, стаціонарність стану, 

передбачуваність, як це запропоновано у [172]. Тому для формального опису реорганізації 

потрібна модель, яка відображає нестійкість, мінливість, непередбачуваність. Така модель має 

назву нерівновагового (некласичного) порядку, яка охоплює всі етапи циклу розвитку структури 

системи: зародження, розвитку, згасання, гибель або руйнування.  

Модель нерівновагового порядку є пояснювальною моделлю опису взаєм-

них переходів порядку і хаосу під час розвитку системи. Призначена для аналізу 

рівня порядку (організованості) при впровадженні певних правил взає-

мовідношень елементів. Тоді застосування процесорного підходу і моделі нерів-

новаги порядку надає можливість розглядати розвиток відносно кожної вір-

туальної структури і акцентувати увагу на критичний, фактично нерівноважний 

стан і здійснювати пошук способу досягнення рівноваги системи взагалі. Для 

практики це необхідно, щоб уловити передкризові явища характерних ритмів 

системи – так звані слабкі сигнали (прапори катастроф або провісники хаосу). 

Звідси для формалізації опису реорганізації системи правомірне припущення, 

що визначення вимоги є процес створення моделі, яка описує вплив минулого 

не тільки на теперішній час, а і на майбутнє, як це ілюструється на рис. 2.13. 
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На рис. 2.13 показано, що у минулому корисний ефект Е(t) від функціону-

вання системи характеризується точкою А. Поточний стан – точкою В. Бажаний 

– точкою С. Як бачимо, траєкторія розвитку з точок А і В у напряму С різна. Для 

досягнення точки С з точки В можуть бути визначені різні траєкторії розвитку. 

Таким чином реорганізацію відображає закон 𝐹(𝑊𝑗доп, 𝐼𝑗 , 𝑡), згідно із яким можна 

знайти траєкторію розвитку. Природно, що може розглядатися і зворотна задача 

– визначення раціональної траєкторії розвитку системи з метою досягнення пев-

ної вимоги через організацію певних сил і засобів в необхідну ієрархічну струк-

туру.  

Розглянемо режими зародження і збереження порядку під час реоргані-

зації. Приймаємо положення, що режим народження порядку починається з 

критичного стану (точки біфуркації на траєкторії розвитку), коли у системі в 

нових умовах виникають нові потреби. Природно, що для органу управління 

появи нових потреб є збільшенням невизначеності умов виконання завдань. Дії 

органу управління направлені на організацію взаємодії структурних підрозділів 

щодо створення нового порядку.  

Після створення порядку в ієрархічній структурі передбачається створення 

режиму збереження порядку тому, що системи мають тенденцію до спонтанного 

розпаду. Це пов‘язано з тим, що у різних підсистемах процес реорганізації йде 

нерівномірно, різні складові системи по-різному реагують на впливи, тому 

швидкості розвитку цих процесів в них сильно розрізнюються. Така 

Е(t) 

t 

x 

A 

x 

B 

х C 

Рис.2.13 Траєкторії досягнення вимоги  
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асинхронність може привести систему до розпаду. Щоб уникнути цього, орган 

управління системи вимушений перейти до режиму збереження порядку. Систе-

ма починає «закривати» себе від зовнішніх впливів, обмежувати свої контакти, 

гасити флуктуації. У результаті в ній починають розгортатися процеси цент-

ралізації, які пов’язані з неминучим зростанням стабільності для існуючих 

завдань та її зриву (нестабільності) в умовах виникнення нових завдань (система 

стає більш однорідною, в ній усувається різноманітність, яка є основою роз-

витку, джерелом структуроутворення). Як правило, залишається лише одне таке 

джерело (центр), яке групує навколо себе структурні елементи. Відбувається 

згладжування, розмивання неоднорідності, знижується інтенсивність зароджен-

ня нових методів, розвиток системи сповільнюється. Це означає, що розвиток 

стає більш передбачуваним.   

Таким чином, прагнення системи зберегти стабільний порядок обертається 

стійкістю до конкретного переліку задач. Це позитивно під час незмінних зав-

дань, але може раптово призвести до хаосу у разі виникнення несподіваної нової 

задачі.    

Визначимо збереження порядку під час реорганізації. Розглянемо таку 

картину процесу розвитку, коли зміни в структурі викликають хаос і треба 

зберегти порядок. Нехай система знаходиться в певному стані, який є стаціонарним. 

Практично це означає, що потреби забезпечені можливостями. Такий стан вважаємо 

абсолютно стійким [131, 172, 176]. Зафіксуємо його особливою точкою. При зміні 

параметрів положення особливої точки, відповідної даному стану, змінюється (рис. 2.14). 

 

 

 

 

 

 

Припускаємо, що стійкість системи міняється. При досягненні критичних 

значень параметрів особлива точка попадає в область нестійкості – критичного 

Нестійкий стан системи Ф л у к т у а ц і ї  з н а ч е н ь  

Зміни зовнішніх параметрів системи Стрибкоподібний перехід в новий стан  

Стійкий стан системи 

Рис.2.14 Порядок зміни стійкості стану у процесі розвитку системи 
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стану, за яким настає катастрофа. У цьому випадку подальша зміна параметрів 

може привести або до катастрофи [177-180, 186, 197], або до направленого 

стрибкоподібного переходу системи в новий стійкий стан [179, 187-188], після 

чого цикл повторюється. При переході через критичні режими міняється харак-

тер відношень між елементами, що можна формалізувати у вигляді деякого фа-

зового портрету розвитку системи. Для оцінки наслідків зміни параметру засто-

совується поняття структурної стійкості системи [178, 187-188, 193].  

Звідси під час опису реорганізації з урахуванням раніше наданих міркувань 

про відкритість або замкнутість моделі правомірне розглянути два аспекти стій-

кості ОСКІ, характеристика яких надана в таблиці 2.15. 

Таблиця 2.15 

Характеристика аспектів стійкості ОСКІ 

№ 

з/п 

Назва  

питання  

Зміст  

питання 

1. Ресурсний (підт-

римання стану 

рівноваги 

системи для пос-

тійного переліку 

задач за рахунок 

своїх ресурсів) 

В системі створюється замкнутий цикл (граничний цикл), який ха-

рактеризується значною стійкістю. Але під час появи нової задачі, як 

правило, виникає певний ступінь невизначеності в наявності ресур-

сів для її виконання з метою досягнення існуючого рівня ефек-

тивності. Ризик тут пов‘язаний з визначенням стратегії управління 

внутрішніми запасами. Методологічно правомірне це урахувати ме-

тодами теорії управління запасами, як це розглянуто в [42, 43, 225, 

307]. 

2. Інформаційний 

(будь-яка мета 

досягається під 

час організації 

сил і засобів, що 

в наявності). 

Інформаційний аспект стосується відкритих систем, що розглянуті 

раніше. Він передбачає, що в суперсистемі завжди є ресурси сил і 

засобів, їх тільки потрібно організувати для досягнення виконання 

завдання. Це відповідає принципам еволюції складних систем, які 

активно контактують з не менш складним і непередбачуваним ото-

ченням. Результатом цих контактів є отримання корисної інформації 

про оточення системи і через неї зменшення невизначеності стану 

системи, на що вказано у [181-182].  

Таким чином, стійкість ОСКІ пов’язана з двома протилежними процесами: 

потоком нових задач і можливостями своєчасно організовувати структуру систе-

ми для їх вирішення. Ризик тут пов‘язаний з визначенням стратегії управління 

ОСКІ. Методологічно правомірне це враховувати через застосування уявлення 

синергетики [37, 39, 119-123, 167-173, 182-184, 189-190, 198-204, 228-235, 242-

243].  

Розглянемо явище біфуркації стану в критичних точках під час реорга-

нізації. Раніше було показано, що вплив загрози змінює стан ОС. Через керовані 
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параметри орган управління регулює її стан. Але кожний з них в ході реор-

ганізації може прийняти значення, яке відповідає точці критичного стану, після 

якої розвиток може йти в різних напрямах і коли можливі зміни якості системи, 

перехід на інші форми організації існуючих сил і засобів. Звідси виникає явище, 

яке правомірне пов’язати з поняттям біфуркації (поліфуркації) з теорії катастроф 

[177, 180, 184-186, 197, 250-253]. Теорія катастроф дає відповідь на поведінку 

об‘єкту управління у критичній точці [177, 180, 186, 197]. 

Теорія хаосу дозволяє розглядати розвиток дерева біфуркації до і за ме-

жами критичних станів [173]. Логічно, що за межами критичних станів виникає 

явище дезорганізації, що краще розглядати як явище хаосу. З практичної точки 

зору явище біфуркації і хаотичності характерне для процесів прояви загрози, що 

мають наслідки для ОС у вигляді флуктуації поблизу точок біфуркацій, а в інтер-

валах між біфуркаціями приймати положення про домінанту детерміністичних 

аспектів, що показано у [34, 35]. В точках біфуркації є втрата пам’яті системи. 

Правомірність застосування положень теорії хаосу базується на основі факторів, 

що дозволяють вважати процеси хаотичними в ОСКІ (Рис.2.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основі вказаних факторів робиться припущення про можливість засто-

сувати для дослідження  систем положення теорії хаосу, що надані у табл.2.16. 

Рис.2.15 Фактори, що дозволяють вважати процеси реорганізації 

хаотичними  
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Таблиця 2.16 

Основні положення теорії хаосу для опису ОСКІ 

№ 

з/п 

Назва  

положення 

Зміст  

питання 

1. Виникнення 

нових 

структур 

В нерівноважній системі дисипація, як одноманітність, призводить до 

мимовільного виникнення нових структур, оскільки одноманітним 

елементам властиво виконання сталого переліку завдань, а зміна цього 

переліку призводить до втрати стійкості взагалі. 

2. Момент 

критичного 

вибору 

Народження порядку починається з ситуації біфуркації, тому що невиз-

наченість і непередбачуваність асоціюється з катастрофічними змінами 

і конфліктами, які супроводжують момент критичного вибору органом 

управління системи її подальшого шляху розвитку. 

3. Складність 

організації 

Органу управління в момент виникнення нової задачі необхідний час для 

аналізу можливих способів її вирішення, що створює необхідність ура-

хування своєчасності прийняття рішення, коли припустимий час 

визначає зовнішнє середовище. У залежності від рішення орган управ-

ління може або створити новий порядок (нову структуру) як більш 

складну організацію, або повернутися в більш рівноважний стан (зрос-

тання централізації), або продовжити поглиблення в критичний нестій-

кий стан. 

4. Внутрішня 

диференціація 

між різними 

частинами  

системи 

Існує внутрішня диференціація між різними частинами системи або між 

системою та її оточенням, яка включає форми створення і розвитку. Ці 

форми базуються на порушенні початкової симетрії в системі, оскільки 

необхідно створити певний набір станів, з яких визначаються більш 

переважні і тому більш ймовірні в порівнянні з іншими. 

 

Таким чином стає очевидним, що застосування такого погляду на процес 

реорганізації вимагає відповіді на питання: в якому обсязі кожна потреба формує 

залучення сил і засобів на різних ланках управління в ієрархічній системі.  

Визначимо закономірності явища фрактальності в ієрархічних структурах, 

де виконується процес реорганізації. Практично в ієрархічних системах на 

кожному рівні існує один і той самий перелік завдань. Він відрізняється тільки 

обсягом обробки інформації. Таке явище може характеризуватися властивістю – 

фрактальність [174, 177, 180, 186, 197, 250-253].  

В нашому випадку фрактальність тлумачиться так: на кожній ланці управ-

ління існує самоподоба задач, тобто виникнення нової задачі на вищому рівні 

ієрархії приводить до її тиражування по числу виконавців на нижчих рівнях і при 

зменшенні її розміру (обсягу) для цих виконавців (рис. 2.16). 
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На рис.2.16 надається приклад фрактальності (килим Серпінського) ви-

рішення завдань на 3-х ланках ієрархії, де 0 вища ланка (квадрат у центрі), яка 

має взаємозв‘язок, наприклад, з 8 підсистемами (квадрати 1-8 навколо 0). Вирі-

шення кожного завдання може мати певну структуру, яка має свою траєкторію 

розвитку. Різні траєкторії рішення формують фрактальні моделі розвитку одна-

кових процесів.  

Застосування явища фрактальності і введення її розмірності надає 

можливість оцінювати ступінь організованості в ієрархічній структурі через вве-

дення мірила. Тоді для визначення якості організації процесів в системі на кож-

ному рівні (ступені організації під час виконання вимоги) доцільно застосування 

методів з фрактальної математики. Для цього для оцінки рівня організації ОСКІ 

може бути застосований показник фрактальної розмірності 𝑑𝑗 відносно j-ої 

вимоги, який задається відношенням, аналогічним з [174]  
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де jiN  – число підсистем, що задіяні в досягненні j-ої вимоги на i-му рівні ієрар-
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Рис.2.16 Ілюстрація фрактальності завдань 
  

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

0 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

7 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

3 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

5 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

8 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

1 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

4 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

o  o  o 

6 

2 



 

 

153 

хії,  jir  – масштаб (обсяг) необхідності виконання завдань під час досягнення j-

ої вимоги на i-му рівні ієрархії.  

Тут треба відмітити, що фрактальність може відображати характер проник-

нення загрози в ієрархічну структуру ОСКІ, тобто бути інструментом опису 

нерегулярних процесів і форм [312]. Існують різні методи її визначення (алгеб-

раїчні, геометричні та ін. [174]), в нашому випадку нас цікавить негативна сту-

пінь самоподоби прояви загрози. Наприклад, як проявиться «закладка» в опера-

ційній системі, яка завантажена в засоби автоматизації, якщо сигнал її ініціації 

поступить до ланки управління та як зупинити цей лавиностворюючийся процес. 

Застосування теорії фрактальності надає можливість визначати ступінь 

неорганізованості підсистем відносно загрози для вирішення задачі реорганізації 

ієрархічної структури. Застосування методів побудови фрактальних образів 

надає можливість представити проникнення можливих наслідків загрози в 

ієрархічну структуру взаємозв’язків уразливих об’єктів, що буде показано далі. 

Таким чином, з виконаного описового аналізу робиться висновок, що в си-

нергетичному розумінні не існує єдиного, раз і назавжди даного образу порядку. 

Порядок з’являється внаслідок структурної адаптації при самоорганізації ОСКІ. 

Нас цікавлять закономірності і характеристики заходів порядку для усунення 

наслідків загрози, обґрунтовування організаційної структури ОСКІ, здатної 

стійке протистояти даному виду загроз, визначення вимог до реорганізації ОСКІ 

і виконання оцінки упорядкованості поведінки її елементів.  

 

2.6. Визначення показника організованості для оцінки процесу 

реорганізації організаційної системи з критичною інфраструктурою  

 

Розглянемо зміст і місце поняття “організованість” в системі категорій і 

понять загальної теорії систем та управління ними. Процес створення внутріш-

ньої упорядкованості, погодженості у взаємодії елементів (сил і засобів) системи, 

які спільно вирішують певну задачу на основі визначених правил або процедур 

вивчають як організацію [200].  
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Результатом реорганізації є деяка структура ОСКІ. Покажемо прояву 

“організованості” на прикладі системи технічного забезпечення організаційної 

системи СЗІБ. Різноманітні потреби ОСКІ в техніці зв‘язку або автоматизації 

забезпечуються внаслідок сукупності часткових процесів забезпечення. Кожен 

частковий процес виконується за допомогою виробничих можливостей баз, 

складів та ін. При цьому одні й ті ж їх сили і засоби можуть бути застосовані в 

різних незалежних між собою завданнях. Звідси множину завдань відображаємо 

множиною структур, що їх виконують. Природно, що під час виникнення нового 

завдання його виконання доручається спорідненої за функціями структурі, в якій 

виділяються деякі сили і засоби (ресурси). 

Звідси ресурси багатофункціональних структур систем можна розподілити 

на постійну (фундаментальну) і адаптивну частину. Постійна частина залуча-

ється для виконання відомих завдань, а адаптивна для нових. Опис такого 

розподілу у тій або іншій мірі надається у [38, 45, 98 та ін.]. Тоді процес реорганізації 

розглядаємо як послідовність дій щодо змін в адаптивній частині структури системи.  

Таким чином, адаптація виконується через зміну інформаційних і 

матеріальних відносин елементів системи із зовнішнім середовищем і взаємодію 

між собою. Місце властивості “організованість” розглянемо через елементи про-

цесу управління, що показані у таблиці 2.17. 

Таблиця 2.17 

Місце властивості “організованість” в процесі управління 

№ 

з/п 

Назва  

положення 

Зміст  

питання 

1. Цілеспрямований 

вплив 

Цілеспрямований вплив управління полягає у розгляді окремих дій, 

які розглядаються, як правило, без урахування того, що передує 

діям або їх наслідкам [110]. 

2. Упорядкування 

(організовування) 

Під час визначення сутності управління під упорядкуванням розу-

міється встановлення у відношеннях заданого порядку (правил) 

[168]. 

3. Регулювання Якщо сутність управління в регулюванні, то розглядаються меха-

нізми регулюючих впливів, які для технічних і “соціо” систем 

відрізняються на природні і штучні [200]. 

4. Оптимізація 

(раціоналізація) 

Виділивши, як суть управління, оптимізацію – визначають кри-

терій та обмеження [106-108, 128-131].  
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Ілюстрацією упорядкування відношень є рис.2.6, який для відображення 

дій адміністратора і виконавців приймає вигляд на рис. 2.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис.2.17 показано, що виконавчий орган управління визначає задачі ви-

конавцям U1(t), U2(t),…,UN(t). Кожна задача вимагає визначення раціональних 

способів розподілу виконавців для його виконання. Звідси управління реоргані-

зацією системи може бути формалізоване таким чином.  

Нехай у системи є мета, яка визначена вищим органом управління. Орієн-

тиром її досягнення є сукупність вимог 𝑊𝑗 ≥ 𝑊𝑗доп, 𝑗 = 1, 𝐽. Об‘єкт управління, 

як сукупність сил і засобів, забезпечує їх досягнення. Виконання є керованим 

процесом. Адміністратор для досягнення мети визначає множину завдань U1(t), 

U2(t), …,UN(t) та організовує для їх вирішення сили і засоби. Його цікавить 

вектор поточного стану об’єкта управління ( )x t , де протікає процес виконання 

завдань і на який він може цілеспрямовано впливати. Контроль за поточним ста-

ном системи виконується за допомогою оцінки фактичного корисного ефекту 

Е(t) функціонування об‘єкта управління [200, 201]. Орган управління отримує 

інформацію Іі(t) про стан об‘єкту управління (процес) по каналах зворотного 

зв‘язку. Під впливом середовища (вектор збурення ( )a t ), величина корисного 

I1(t) 

Орган управління 

 

 

 
𝑊𝑗(𝑡) 

Виконавчий орган (адміністратор)  

Особа, що приймає рішення 

I*(t) 

Рис.2.17 Загальна схема організації відношень в системі 

Об‘єкт управління (сили і засоби для виконання j-ої потреби)  

Виконавець 1 Виконавець 2 Виконавець N  …  … 

I2(t) IN(t) U1(t) U2(t) UN(t) 

G(t) Процеси забезпечення потреб, виконання яких залежить  

від стану системи  

а(t) 
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ефекту Е(t) змінюється, як наслідки зміни стану об‘єкта управління. При цьому 

структура незмінна при можливості корегування процесу за рахунок допусків 

змін параметрів існуючої структури. Якщо немає такої можливості – приймають-

ся заходи щодо реорганізації. Звідси виникає необхідність управління 𝐴𝑗(𝑡) 

структурою системи, тобто визначення впливу ( )u t на структуру, який переведе 

її в потрібний стан за певний час.  

Правомірність такого погляду у тому, що мета є бажаним представленням. 

Орієнтиром її досягнення є вимога. Тоді має місце конструкція «вимога (мета) – 

завдання – засіб (задача) – результат» [107-108]. Згідно із [128, 132, 135, 143, 145] 

структура цілей управління системи повинна включати в себе системну, 

стадійні і локальні цілі. Їх семантичне трактування аналогічне [149].  

Наприклад, загальна мета системи СЗІБ може бути при необхідності роз-

кладена на більш прості цілі і створене ієрархічне дерево цілей. При структури-

зації цілей є можливість застосування принципу багатозначності варіантів їх до-

сягнення [145-149]. Результати аналізу завдань ОСКІ дозволяють зробити 

висновок, що на кожній ланці управління існує типовий перелік завдань. Звідси 

загальний процес функціонування системи можна представити як послідовність 

керованих реакцій певних структур, що приводить до мети. 

Таким чином, показник “організованість” відображає інформаційні стосун-

ки. Для опису циркуляції і перетворення інформації в процесі управління ряд 

авторів [102, 149, 251] вважають доцільним введення поняття повна функція 

управління системою.  

Розглянемо повну функцію управління та її значення для реорганізації. 

Відомо, що процес управління відображається етапами: з’ясування цілей, пла-

нування, організації, активізації, координації, контролю і регулювання. Є інші 

погляди на кількість етапів [122, 126, 135], де активація і координація розгляда-

ються як мотивація. Для відображення інформаційних стосунків на цих етапах 

застосовуємо поняття повна функція управління.  

Повна функція управління – це послідовність дій щодо опису циркуляції і 

перетворення інформації, тобто про: аналіз впливу зовнішнього середовища; 
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прогнозування напряму і ступеня зміни стану об’єкта управління; формування 

вектору цілей управління відносно впливу; формування цільової функції управ-

ління; реорганізацію структури, що забезпечує досягнення даної цільової функ-

ції управління; контроль за діяльністю структури; ліквідацію у разі непотрібнос-

ті або підтримки в працездатному стані створеної структури до наступного 

використання. Вона складається з множини інформаційних модулів. 

Інформаційний модуль – це сукупність даних, відомостей, знань про пара-

метри системи статистично підтверджених в різних ситуаціях, необхідних для 

управління процесами в системі на певний момент часу. Вони складають інфор-

маційну базу органу управління.  

Для урахування в процесі реорганізації змін в інформаційних відносинах 

між елементами системи визначаємо ланцюг: проблемна ситуація – мета – фун-

кція – структура – ресурси. Частину ланцюга “функція – структура –ресурси” 

складає функціонально-структурна організація сил і засобів. Функціонально-

структурна організація сил і засобів характеризується видом структури управ-

ління: лінійна, функціональна, лінійно-штабна, лінійно-функціональна, дивізій-

на, матрична [38, 151-158, 286-290, 313-314].  

Кожний вид структури управління має свої особливості інформаційного 

обміну і побудови інформаційних модулів. Наприклад, системи банківського 

призначення застосовують лінійно-функціональний вид структури. Це пов‘язано 

з традиційно високим рівнем централізації  структур. Для цього виду характерні 

свої порядок документообігу, форм документів і видів повідомлень, донесень, 

наказів та ін. Тому в дослідженні розгляд процесів організації (реорганізації) роз-

глядається відносно заданої лінійно-функціональної структури, яка надається на 

рис.2.18. 

 

 

 

 

 



 

 

158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 2.18 показано організація управління в лінійно-функціональній 

структурі управління, яка є основою побудови  ОСКІ. Природно, що, якщо кіль-

кість завдань велика або їх необхідно оперативне виконувати, то це утрудняє їх 

одночасне розв‘язування органом управління СІ,0 . Отже величина корисного 

ефекту G(t) зменшується. Під час виконання складних завдань зростає невизна-

ченість досягнення цілей. Природно, що це також призводить до зменшення 

величини корисного ефекту G(t). Виникають умови необхідності спрощення 

загального завдання шляхом декомпозиції на більш простіші, що означає 

необхідність введення додаткової ланки управління CІ+2,J. З іншого боку кіль-

кість завдань або їх складність за різними причинами може створити ситуацію, 

коли суміжні ланки управління будуть дублювати одна іншу, тобто зменшувати 

оперативність виконання. Результатом також буде зменшення величини корис-

ного ефекту Е(t). Як бачимо, результатом зміни впливів середовища є зміна вели-

чини загальносистемного корисного ефекту Е(t). Щоб вона не зменшувалася 

нижче припустимої величини необхідно корегувати структуру системи відносно 

мети функціонування системи, яка буде забезпечувати потрібну величину ко-

рисного ефекту Е(t). 

 

CI,0        

CI+1,J-1 
CI+1,1 …….……. …….

…….

…….

а(t) 

CІ+N,j CІ+N,1 …… CІ+N,J CІ+N,j+k  

 

Керований процес відносно досягнення j-ої вимоги  

G(t) 

CІ+2,j CІ+2,1 …… CІ+2,J CІ+2,j+k …

…….

Рис.2.18 Лінійно-функціональна структура управління 
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Таким чином, властивість “організованість” є елементом теорії систем та 

управління ними. Але її необхідно кількісно визначити.  

Розглянемо системну інформацію під час реорганізації. В ОСКІ доцільно 

розглядати трьохстороннє відношення між інформацією, приймаючим рішення 

суб’єктом (органом управління) і метою створення системи. Звідси управлінська 

інформація у вигляді інформаційних модулів під час адміністративної діяльності 

може розглядатися як ресурс і засіб створення більш організованої системи, тоб-

то за допомогою цієї інформації підвищується ефективність системи, згідно до 

висновків в [39-41, 102, 116, 126, 138, 176]. Це відповідає прагматичному аспекту 

розгляду інформації, особливо при розгляді питань управлінської діяльності з 

точки зору властивості інформації – її цінності та корисності, що має вплив на 

процеси організації в системах [39, 102, 125, 138, 146, 202]. 

Особливістю системи зв‘язку є те, що якість інформаційних модулів може 

бути підвищена за рахунок технологічної інформації про стан зразків і мереж-

них елементів системи телекомунікації. Фактично технологічна інформація для 

органів управління системи зв’язку є цією цінною і корисною інформацією для 

прийняття рішення про виконання потреб. Будемо називати таку інформацію в 

системі телекомунікації системною інформацією. В структурі ОСКІ під час 

управління між органами управління циркулюють потоки системної інформації.  

Потік системної інформації – це множина інформаційних модулів, які 

складаються з команд (операцій) щодо збору даних та даних про стан зразків, а 

також дані у вигляді текстів наказів, директив, інструкцій, правил, алгоритмів та 

ін. [205-209]. Ці модулі циркулюють між органом управління та об’єктом 

управління при реалізації заданого циклу управління в певному процесі.  

Практично усередині одного процесу управління паралельно існують де-

кілька потоків відносно подібних об’єктів управління під час їх синфазної робо-

ти, що традиційно для структур. При такому підході переключення між потоками 

не вимагає переключення усього інформаційного контексту процесу, а лише 

вимагає здобуття уточненої інформації і тому використовує істотно менше 

ресурсів пропускної спроможності системи зв‘язку. Це досить добре погоджу-
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ється з поняттям прагматичної інформації в системі зв‘язку, коли потрібно пере-

давати тільки уточнену інформацію в формалізованому вигляді про стан зразків 

зв‘язку. 

Таким чином, циркуляція інформації в ОСКІ носить досить складний ха-

рактер. Але її циркуляція також підпорядкована опису конкретних процесів, на-

приклад, табель термінових донесень має відповідні форми відносно конкретних 

процесів, що виконуються в підрозділах. Тому оцінка кількості системної 

інформації не може бути визначена методами теорії інформації, де обов’язково 

задається «алфавіт» станів, що викликає значні труднощі при описі інформа-

ційного обміну між виконавцями завдань ОСКІ.  

Розглянемо можливість застосування системної інформації для оцінки 

стану системи під час реорганізації.  

Процесорний підхід до представлення системи надає можливість долання 

вказаних труднощів кількісного визначення системної інформації через 

застосування кількості інформаційних модулів в якості необхідної одиниці знят-

тя невизначеності під час вирішення будь-якої задачі або координації дій під час 

вирішення множини завдань. Можна показати, що інформаційний модуль буде 

містити відповідь на питання: що, де, коли, навіщо і чому. Тому корисна і повна 

інформація буде утримуватися не в кожному слові, а в змістовному інформацій-

ному модулі. 

На основі таких роздумів вважається правомірним запропонувати в якості 

мірила системної інформації кількість інформаційних модулів, які характеризу-

ють стан елементів системи відносно виконання переліку завдань, тобто модуль 

практично є довідкою про правила виконання будь-якого завдання. У ньому є 

дані для прийняття рішення. Тоді величина *( , )І A t
s

 системної інформації для пев-

ної структури A  відношень сил і засобів в системі може бути визначена як сума 

інформаційних модулів вирішення визначених 
*( , )I A t
в  і нових 

*( , )I A t
н  завдань, 

для яких невизначені модулі 
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* * *( , ) ( , ) ( , )І A t I A t I A t
s в н

= + .                                  (2.25) 

Якщо перетворимо вираз (2.25) до вигляду  

* *( , ) ( , )
1

* *( , ) ( , )

I A t I A tв н

І A t І A ts s

= − ,                                      (2.26) 

то з виразу (2.26) стає очевидним, що при відсутності нових завдань, які ство-

рюють невизначеність для вирішення, відношення 
*( , )

( , ) 1
*( , )

I A tвI A t
s

І A ts

= → , що рівно-

сильне наявності у системи управління всієї потрібної інформації для вирішення 

завдань, а під час зростання невизначених завдань, відношення 
*( , )

( , ) 1
*( , )

I A tнA ts
І A ts

 = →

. Звідси отримуємо вираз, що характеризує якість організації відносно завдань 

 

( , ) 1 ( , )I A t A tss
= − ,                                     (2.27) 

де ( , )I A t
s

- ступінь організованості системи щодо виконання завдань залежно 

від наявності інформації про порядок їх вирішення; ( , )A ts  - ступінь неоргані-

зованості системи відносно виконання завдань, 0 ( , ) 1A ts   .  

Для визначення кількісного мірила якості організації системи з точки зору 

керівника, як розподільника завдань між підлеглими підсистемами управління, 

розглянемо типову “технологію” виконання задач. Вона полягає у тому, що 

адміністратор виконує декомпозицію завдання на сукупність узгоджених між 

собою простих задач, кожна з яких виконується елементами виконавчої ланки 

системи. Ступінь виконання первинного завдання 𝑃1 пов‘язана з деякою 

імовірністю виконання окремих простих задач 
2i

P , індекс i  відображає номер 

задачі в рамках їх визначеної кількості k (𝑖 ∈ 1, . . . , 𝑘). Простіший випадок 

відповідає незалежності умов виконання простих задач , коли 
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21
1

k

i
i

P P
=

= .                                                       (2.28) 

 

Варіанти розподілу задач між виконавцями складають основу для прийнят-

тя рішення на виконання завдання системою управління. Згідно з цим рішенням 

визначається розподіл ресурсів сил і засобів. Доцільність (раціональність) рішен-

ня визначається величиною 𝑃1, яка досягається внаслідок його прийняття і 

втілення. Невизначеність 𝛺1виконання завдання визначається відхиленням 𝑃1 від 

1: 𝛥𝑃1 = 1 − 𝑃1. Невизначеність тим більша 𝛺1, чим менша величина 𝑃1. 

Враховуючи це, пропонується (постулативно) за міру невизначеності приймати 

величину, зворотну 𝑃1.  

Оскільки значення 𝑃1 повинно бути близьким до 1, для забезпечення ліній-

ного зв‘язку між 𝛥𝑃1 і невизначеністю виконання завдання пропонується 

використовувати логарифмічний масштаб для зворотної величини 𝑃1, тобто 

 

1 1
1

1
log log P

P
 

 = =− ,                                   (2.29) 

 

де  – основа логарифмів. 

Природно, що досягнення мінімальної величини невизначеності 𝛺1 мож-

ливе тільки при величинах 
2

1
i

P → , тобто, якщо 
2 .min 2

1
i i

P P  , де 
2 .mini

P – 

припустима величина для органу управління, при якій забезпечується виконання 

умови лінійності співвідношення 𝛺1 ≅ 𝛥𝑃1. За таку величину пропонується 

прийняти відому умовну боєздатності, тобто 
2 .min

0,75
i

P  . Тоді для оцінки не-

визначеності виконання завдання 𝛺1, що складається з множини одночасно ви-

конуваних незалежних задач  K , отримуємо таке правило 

 

2
1

log
K

ii
i

P
=

 =− .                                         (2.30) 
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Отже, відповідно з приведеними міркуваннями співвідношення (2.30) мо-

же бути визначена форма правила оцінки для ступеня неорганізованості системи 

відносно виконання завдань у вигляді  

 

 

* *
2 2

1

*
2

1

*
2 2

( , ) ( , )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


=

=

 −

=   =

= −

                     (2.31) 

 

Треба підкреслити, що співвідношення (2.31) є штучним правилом оцінки 

рівня невизначеності організованості структури ( , )A ts . Його застосування 

більш докладно розглянуто у [80-83]. Позитивним від застосування цього прави-

ла для порівняння між собою альтернативних варіантів організації системи від-

носно певного завдання є можливість знаходити оцінку розподілу задач між 

виконавцями з урахування сукупності таких обмежень: завдання виконується 

одночасно множиною виконавців, кожен з яких відповідає за виконання певної 

задачі повністю; виконавець може одночасно виконувати обмежену кількість 

завдань, наприклад, не більш двох одночасно; для виконання завдання можуть 

існувати декілька рівноцінних варіантів.   

Таким чином правило (2.31) дозволяє під час вирішення задач вважати, що 

невизначеність виконання завдання дорівнює коефіцієнту неорганізованості 

( , )A ts .  

Визначимо показники реорганізації на основі системної інформації. Згідно 

із постановкою проблеми процес реорганізації в системі має метою визначити 

найбільш раціональну ОШС структурних підрозділів системи відносно існуючо-

го переліку завдань, яка оцінюється оператором ( )rac tФ . Він означає ймовірність 

досягнення потрібного стану системи за рахунок створення раціональної ОШС 

системи. Під час розгляду альтернативних варіантів кожен з них має відповідну 
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ймовірність досягнення мети. Природно, що з всієї множини таких варіантів 

найбільш корисним буде варіант, який має максимальну ефективність, що оці-

нюється оператором ( )rac tФ . Максимальна ефективність досягається за раху-

нок керуючих впливів ( )u t U , тобто керованістю системи. 

З іншого боку раніше було показано, що чим більше організовано виконан-

ня задач, тим більше організована система. Розробка альтернативного варіанта 

організації, як це було показано вище, безумовно зменшує ступінь неорганізова-

ності певної структури А A
j
 , де j=1,2...,N. Кожен А j - варіант структури сис-

теми може бути оцінений величиною системної інформації через ступінь неор-

ганізованості системи ( , )A ts , згідно із виразом (2.29). Звідси мінімальна ве-

личина неорганізованості системи ( , )A ts  певного альтернативного варіанту 

вказує на найбільш раціональний варіант. При ситуації виникнення однакової 

величини системної інформації для різних варіантів є можливість оцінки за 

іншим показником.  

Тут виникає питання: яким чином системна інформація та оператор 

( )rac tФ  між собою пов‘язані. Виконаний аналіз видів зв‘язків між функціями 

показує, що в нашому випадку між оператором ( )rac tФ  і системною 

інформацією з виразу (2.25) є зв‘язок типу логічної еквівалентності 

 

( ) ( , )rac t I A tФ s  .                                         (2.32) 

 

Дійсно, максимум оператора ( )rac tФ  означає, що ймовірність досягнення 

потрібного стану системи за рахунок раціональної ОШС системи наближається 

до 1. Раціональність ОШС під час реорганізації, означає, що всі структурні 

підрозділи системи здатні виконувати певні завдання, а саме максимум 

системної інформації існує при організованості виконання цих завдань. Це не 
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суворий доказ, але в умовах невизначеності потрібні розвідувальні оцінки, а не 

оптимізація.  

Звідси на етапі розвідувальної оцінки виникає доцільність і можливість 

визначення показника ефективності системи через ступінь її організованості, що 

необхідно для логічної заміни показника ефективності. 

Розглянемо положення, що будь-який показник ефективності системи за-

лежить від рівня організованості відносно досягнення цього показника.  

Відомо, що показник ефективності розглядається як мірило ступеня досяг-

нення мети. Згідно із [221] в якості показника ефективності системи може бути 

використана: ймовірність випадкової події; величина ймовірностної гарантії до-

сягнення результату не нижче необхідного рівня, середній квадрат відхилення 

результату від необхідного, середній (байесовський) ризик.  

У залежності від моделі оцінки процесів, що застосовується в системі (од-

но критеріальної або багатокритеріальної) з показників ефективності 

проводиться вибір критерію (критеріїв) для оцінки поведінки системи, а інші, як 

правило, розглядаються як обмеження. Усі ці показники відображають резуль-

тати управлінської діяльності органів управління.  

Як раніше показано, процес управлінської діяльності має етапи, на кожно-

му з яких необхідна певного виду інформація. Наприклад, на етапі планування 

визначаються дані для вирішення задачі цілеспрямованого розвитку, вибору 

стратегії поведінки органу управління. На етапі організації визначаються дані 

для стратегічного управління про майбутні можливості підлеглих, про порядок 

реалізації планів з створення і розгортання сил і засобів для отримання макси-

мальної ефективності їх застосування. На етапі активації виконується надання 

необхідної інформації підлеглим, а на етапі координації вирішуються збір опе-

ративної інформації для узгодження дій підлеглих в процесі виконання заплано-

ваних заходів.  

Однак, якщо акцентувати увагу на значущість інформації відносно можли-

вих наслідків прийнятого рішення, то не викликає сумнівів, що від первинної ін-

формації, яку отримує орган управління на етапі оцінки обстановки, залежить 



 

 

166 

вся подальша його діяльність. При цьому її отримання, аналіз і перетворення в 

необхідні форми, як правило, відбувається після завершення подій, а її викорис-

тання і на основі накопичення досвіду органу управління (індивідуального або 

колективного). Звідси досвід розглядаємо як суб’єктивну оцінку події в формі 

ймовірності досягнення корисного ефекту, як це пропонується у [185].  

Практично це означає, що орган управління може надати імовірнісну оцін-

ку виконанню будь-якого завдання будь-яким елементом системи за рахунок 

його власного досвіду про можливості виконавця. Звідси правомірне зробити 

висновок, що показнику виконання завдання ( )
i

P A


 при застосуванні певної 

структури A


 можна дати суб’єктивну оцінку.  

На основі такого погляду можна передбачити, що етапи планування, ор-

ганізації, активації і координації використовують в якості інформації деякі дані, 

що засновані на суб’єктивній імовірності ( )
i

P A


. Фактично на протязі цих ета-

пів визначається структура побудови системи, її функціонально-структурна 

організація для виконання певних завдань.  

Звідси при такому підході виникає завдання: на етапі організації потрібно 

оцінити вплив суб’єктивної оцінки процесу організації на показники ефектив-

ності системи в доступному для огляду майбутньому, при припущенні, що їх 

величина залежить від показника організованості. Для вирішення даної задачі 

представляється доцільним визначити, що є раціональною стратегією поведінки. 

Відомі три концепції, коли будь-яка стратегія поведінки раціональна [223], що 

надані в таблиці 2.18.  
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Таблиця 2.18 

Види концепцій раціональності поведінки ОСКІ 

№ 

з/п 

Назва  

концепції 

Зміст  

концепції 

Особливість 

1. Придатності Вибраний показник 

ефективності приймає 

значення не нижче зада-

ного рівня. 

Можуть використатися показники, які кіль-

кісно характеризують прийнятний 

результат, ймовірність допустимої гарантії 

або ймовірність допустимого гарантованого 

результату.  

2. Оптимальності Забезпечується вибір 

відносно показника, що 

відображає макси-

мальний ефект функ-

ціонування системи. 

Закладене правило оптимальності вибору 

щодо:  

найбільшого (найменшого) результату; 

найбільшого усередненому результату.  

3. Адаптивності Передбачається 

можливість оперативної 

зміни допустимого рів-

ня показника або його 

заміну, як слідство 

реакції управління на 

умови функціонування 

системи з метою 

підтримки прийнятного 

ефекту її функціонуван-

ня. 

Передбачає: 

поступальне поліпшення варіантів рішень за 

рахунок відбору кращих на кожному кроці 

рішення;  

прийняття неостаточного рішення на найб-

лижчу перспективу з постійним його уточ-

ненням в залежності від поточної інформації;  

удосконалення критерію ефективності на 

основі накопичення досвіду поведінки в 

типових ситуаціях.  

 

 

В таблиці 2.19 надані характеристики показників. 

Таблиця 2.19 

Характеристика показників реорганізації 

№ 

з/п 

Назва  

показника 

Характеристика  

показника 

 

1.  

Показник 

організова-

ності 

В контурі управління цілеспрямованим функціонуванням системи під 

час процесів реорганізації необхідно введення показника ступеня 

організації. За основний показник ефективності, згідно із [31, 48, 238], 

треба прийняти за критерій вищої системи – ефективність системи. На 

основі процесорного підходу структура системи складається з множини 

 A
j  структур, кожна з яких спроможна забезпечувати постійно діючі; 

циклічно повторні; випадкові та епізодичні потреби. 

Тоді правомірне визначити раціональну структуру 
 racA A

jj


 для 

кожного завдання відносно j-ої властивості. Для складних завдань може 

визначатися ієрархічна структура завдань до простих задач. 
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    При наявності відомостей про трудовитрати і матеріальні витрати стає 

можливим визначення організаційно-штатної структури такої ієрархіч-

ної структури. Організація взаємодії усіх таких структур складає 

загальну мету стратегічного управління структурою системи при умові, 

що вища система задає вимоги, які визначають рівень задоволення пот-

реб відносно j–ої властивості, і може бути виконана шляхом об‘єднання 

із прийнятим правилом. Тут треба підкреслити, що поняття “власти-

вість” виражає відношення однієї речі до інших, з якими вона вступає у 

взаємодію. Це якісна ознака, що характеризує особливість речі. Звідси 

кожна властивість володіє відносною незалежністю і стійкістю свого іс-

нування. Тому величину 𝛺𝑠(𝐴, 𝑡) розглядаємо як  

1

( , ) ( , )
J

j
j

A t A t
s =

= 
,                                     (2.33) 

де 𝛺(𝐴𝑗 , 𝑡)– ступінь невизначеності часткової структури по j–ій власти-

вості.  

З урахуванням логічного зв’язку (2.32) правомірне в якості критерію 

оцінки ефективності реорганізації структури застосування показника не-

організованості системи 𝛺𝑠(𝐴, 𝑡) щодо забезпечення заявок потреб 

відносно всіх властивостей за рахунок визначення для кожної з них 

раціональної структури 
 racA A

jj


 забезпечення. Природно, що його 

треба мінімізувати, тобто 

( ) 1

( , ) min ( , )
J

j
u t U j

A t A t
s  =

 = 
,                    (2.34) 

де 1, , 0j J t=    

Цей показник фізично визначає спроможність організувати забезпечен-

ня виконання вимог 𝑊𝑗доп відносно потреб j–ої властивості структур-

ними підрозділами системи, тобто того, що під час управління структу-

рою системи 𝑢(𝑡) ∈ 𝑈 корисний ефект буде досягатися за рахунок 

відповідної організації сил і засобів, а оцінюватися мінімальною 

величиною неорганізованості. 

. Показник 

стійкості 

системи 

В контурі управління станом системи для досягнення заданого 

показника ефективності під час зміни структури системи потрібно 

оцінювати стійкість системи тому, що казати про ефективність стаціо-

нарної системи можливо під час збереження стійкого стану системи. 

Стійкість визначається відносно майбутніх змін в переліку завдань на 

поточний момент часу. Такий показник відрізняється від показників 

відомих з теорії стійкості [117,131], тому що в організаційних системах 

згідно із гомеостатичними уявленнями [117, 136, 224], оцінка стійкості 

може бути виконана органами управління вищої системи. Для цього 

пропонується підхід, суть якого у тому, що на основі критерію Попова, 

визначається відносний коефіцієнт стійкості
,

( )is стk t  для і-го моменту часу 

відносно початкового моменту 0t  і попереднього моменту часу 1it − , 

тобто 

Продовження табл.2.19 
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  0
,

,
, 0

( )
( )

( )

s ст i
is ст доп

s ст

k t
k t k

k t


=  


,                             (2.35) 

де kдоп – задане гранично припустиме значення показника рівня 

стійкості системи, який визначає всю сукупність обмежень на процес 

реорганізації і не повинен бути менший за заданий рівень 

   

  min
0

0,
0

( )
( )

( )

зез зез
s ст

зез

tK К
k t

tK

−
= ,                                (2.36)    

min
0
,

1

( )
( ) .

( )

зез зезi
is ст

зез i

tK К
k t

tK −

−
=                       (2.37) 

Фізично цей показник надає можливість вищому органу контролювати 

динаміку зміни стійкості підлеглої системи, у нашому випадку системи 

зв’язку, з боку повноти забезпечення потреб, оскільки при дефіциті 

запасів система буде у критичному стані. 

 Показник 

ризику 

В контурі управління цілеспрямованим функціонуванням системи під 

час процесів реорганізації необхідно введення показника системних 

збитків, який характеризує ступінь ризику прийнятого рішення щодо 

його помилки. Системні збитки оцінюються показником ( , )C Q t
ij

, який 

має обмеження за такими умовами 

( , )C Q t C
ij ijдоп

 , 1, ,j J=   1, , 0i I t=   ,       (2.38) 

де C
ijдоп

 – задане гранично припустиме значення показника ризику 

щодо прийнятого рішення  відносно процесу реорганізації  і-ої задачі,  j-

ої властивості. 

    В якості показника можна прийняти фінансовий показник або інший, 

що відображає величину помилки.  

 

4

. 

Показник 

оператив-

ності  

Для досягнення заданого показника ефективності в контурі управління 

станом системи під час зміни структури потрібно оцінювати 

своєчасність виконання заявок. Найбільш доцільно це розглядається як 

час ( )T A T
i j jдоп

 , 1,j J= , 1, , 0i I t=   , що потрібний на 

цикл управління виконання і-ої задачі під час створення певної структу-

ри 
j

A  для виконання j-ої властивості. При цьому оперативність розгля-

дається відносно часу, який надається органу управління відносно при-

пустимого часу, що відображає бажання вищої системи переводу підсис-

теми зі стану ( )
0

tx  до стану ( )txk  при прийнятті управляючого рішення 

( )u t , тобто 
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( )T A T
i j jдоп

 при

( )

( ) ( )
0

u tj
t tx xk→ , 1, ,j J=  1, , 0i I t=   , (2.39) 

де T
jдоп

– задане гранично припустиме значення показника 

оперативності, що показує своєчасність задоволення потреб. 

 

Таким чином, вказана в таблиці 2.19 сукупність показників може бути 

використана для оцінки рівня досягнення мети.  

Визначимо організованість вертикальної ієрархії і горизонтальної функ-

ціональної приналежності. Ієрархічну ОСКІ з лінійно-функціональною структу-

рою управління прийнято поділяти на ланки і функціональні підсистеми [21, 22, 

98]. Для ОСКІ така ієрархія розглянута в [52, 159-165]. Для її складових у [103-

105, 120-124]. Кожна така ієрархічна структура може бути розглянута як сукуп-

ність більш спеціалізованих структур, призначених для виконання певних 

завдань.     

Звідси отримаємо, що множина ієрархічних структур утворює деяку за-

гальну структуру, в якій елементи одночасно включені в вертикальні і гори-

зонтальні відносини. Відносини в кожний момент часу можуть бути головні або 

другорядні, на що вказується в [21, 142]. Головні і другорядні відносини пере-

січні. Для формалізації відношень пропонується введення допущень, що 

надаються в таблиці 2.20.  

Таблиця 2.20 

Допущення для формалізації ієрархічної структури 

№ 

з/п 

 

Зміст обмеження 

1. Органи управління контролюють стан кожного елемента і навколишнього середовища 

відносно цілей за допомогою прямих і непрямих ознак.  

2. Орган управління здійснює дії з метою зміни стану в системі в сторону більш стійкого 

стану. Ці дії є поведінкою в конкретній ситуації, що направлена на досягнення 

максимальної ефективності виконання поставлених завдань . 

3. Поведінка органу управління визначається як зовнішніми причинами (наприклад, 

системними цілями, вимогами, впливами навколишнього середовища або поведінкою 

інших елементів системи), так і внутрішніми причинами (наприклад, частковими ці-

лями, наявністю ресурсів, продуктивністю, якістю управління).  

4. Будь-який орган управління приймає рішення (порядок, правила) досягнення цілей під-

леглими йому елементами у вигляді вимог. Кожна вимога має свій ранг (важливість) в 

загальній ієрархії завдань, що виконуються.  
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5. Умови формування вимог визначаються внутрішніми і зовнішніми чинниками. Внут-

рішні чинники пов’язані з синхронізацією виконання сукупності завдань. Зовнішні 

чинники, як правило, задаються вищестоящим органом в формі першочерговості 

виконання завдань. 

6. Виходячи з важливості вимог, кожний орган управління вибирає (або формує) свою 

вимогу до підлеглих і зосереджує на цьому увагу на даний момент часу. Тому ієрархія 

вимог з часом змінюється.  

7. Навколишнє середовище протидіє або сприяє органу управління в досягненні вимоги. 

Щоб подолати ці протидії, органу управління необхідно сконцентрувати увагу на якості 

організації, яка може оцінюватися ступенем конфліктності між взаємодіючими 

елементами системи, між узгодженістю системних і локальних цілей суб’єктів. 

 

З їх урахуванням і на основі положень [21, 142, 223, 240] припускаємо, що 

під час завдання j-ої вимоги 𝑊𝑗 ≥ 𝑊𝑗доп, 𝑗 = 1, 𝐽 створюються умови цілеспрямо-

ваного об’єднання сил і засобів ОС в деяку загальну структуру 𝐴𝑗 ⊂ 𝐴, де j 

функціональна ознака властивості, наприклад, своєчасності управління.  

Звідси введемо на підмножині ієрархічних структур 𝐴𝑗 ⊂ {𝐴} ієрархію Ij, 

яка відображає відносини елементів в структурі системи. Але ці відносини для 

різних структурних підрозділів системи СЗІБ відрізняються. Мова йде про те, що 

в ОСКІ формуються базові і асоціативні ієрархічні структури [166, 170].  

Базова ієрархічна структура визначає сукупність супідрядності різних ла-

нок, елементами яких є штатні органи управління (типова ОШС). 

 

...
Ч З А О
i ij ijk

S S S S    ,                              (2.40) 

де 𝑆𝑖...
Ч

𝑗𝑘
– загальна базова ієрархія системи цілком; 𝑆𝑖𝑗

З , 𝑆𝑖
А, 𝑆О  – відповідні 

часткові ієрархії базових часткових цілей, завдань, задач. 

 Асоціативна ієрархічна структура визначає сукупність супідрядності 

елементів, не як типових ОШС, окремих посадових осіб або органів управління, 

а як групи, що об‘єднані за певною ознакою. Наприклад, технічна підтримка 

засобів автоматизації штабів забезпечується структурою, яка здатна виконувати 

послуги з обслуговування, настройки та ін. Це накладає свій відбиток на 

специфіку цих елементів. Вони придбають колективну значимість. Асоціативні 

ієрархії можуть бути різних ланок 
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...

...a a a a
i ij ijk

I I I I    ,                            (2.41) 

де 𝐼𝑎 – загальна асоціативна ієрархія системи цілком; 𝐼𝑖
𝑎, 𝐼𝑖𝑗

𝑎 , 𝐼𝑖...
𝑎

𝑗𝑘
– 

відповідні часткові ієрархії асоціативних часткових цілей, завдань, задач. 

Між асоціативними і базовими ієрархіями існують відносини, коли базова 

ієрархія більш високого рівня може впливати на розподіл рангів членів ієрархії 

більш низького рівня. Наприклад, керівник фірми може призначити начальника 

майстерні зв’язку без консультації з керівником відділу фірми: ієрархії більш 

високого рівня індукують ранги елементів в ієрархіях більш низького рівня. 

Звідси попередній розгляд вказує на те, що існує необхідність кількісного 

визначення організовування окремих структур в ієрархію. Розглянемо, це на 

прикладі для системи СЗІБ.   

Нехай у відповідність кожній структурі 𝐴𝑗 ⊂ {𝐴} ставиться ранг важли-

вості 𝑟𝑗𝑖, де 𝐴𝑗 – деяка структура, яка створена для виконання вимоги 𝑊𝑗. Ранг 

jir  задається дійсним числом, де j – ознака деякої властивості, а і – ознака 

завдання. Тоді реакцією системи на вплив 𝑎(𝑡0) в момент часу 𝑡0 у вигляді нових 

потреб буде відповідати 𝐴𝑗, якій можна j надати ранг важливості jir , тобто 

�⃗�(𝑡0): 𝐴𝑗 → {𝑟𝑗𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑛, 𝑗 = 1, 𝑚, де {𝑟𝑗𝑖}–множина дійсних чисел рангів. Ранг 

jir ставиться у відповідність кожній структурі з підмножини {𝐴}.  

Визначення рангу елемента системи в ієрархії може бути здійснене шля-

хом експертної оцінки зовнішніх виявів органу управління в базовій ієрархії, що 

розглядається. Фактично, ранжування в ієрархічній системі розглядається як ор-

ганізовування в ієрархію 𝐼𝑗 на множині всіх рангів органів управління функ-

ціональних структур 𝐴𝑗 ⊂ 𝐴. Допускається, що дві різні структури 𝐴𝑥 і 𝐴𝑦 з під-

множини функціональних структур 𝐴𝑗, можуть мати рівні ранги jir їх важли-

вості. Крім того підмножина структур 𝐴𝑗 ⊂ 𝐴 може бути пересічною. Іншими 

словами, один і той же елемент структури в досягненні різних вимог може бути 

елементом відповідних ієрархій. Наприклад, майстерня зв’язку є елементом 
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виробничого ланцюга з експлуатації і відновленню ІТ-техніки в ОСКІ і має в 

кожній з них різні ранги. Мірилом організованості асоціативних і базових 

ієрархічних структур в ієрархії може бути прийнятий ступінь невизначеності 

створення ієрархії. Природне, що для існуючого переліку завдань застосовується 

базова структура, яка визначена. Невизначеність асоціативних структур 

визначаємо на основі виразу (2.12) у вигляді 

 

 

*

1 1

( , ) ( , )
J N

а
jiS

j i

A t H t n
= =

=  
,                                      (2.42) 

де 𝐻𝑗𝑖
а (𝑡, 𝑛) – ступінь невизначеності асоціативної структури по j–ій влас-

тивості для вирішення нової і–ої задачі. 
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,  

 

де r*ji(t) – ранг і-ої структури, як елемента ієрархії Ij. Графік зміни 

надається на рис.2.19.  

Як мірило організованості ієрархічних структур в ієрархію 𝑆О  може бути 

прийняте штучне правило оцінки ступеня невизначеності виконання завдань, що 

показано в (2.44) і проілюстровано на рис.2.19.  
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Ступінь невизначеності створення ієрархії Hj тут і далі відображає не 

імовірність подій, а міру неоднорідності (міру різноманітності) ієрархічних 

рангів структур в системі ієрархічних відносин, що розглядається.  

Права частина виразу – визначає ступінь неорганізованості i-ої структури 

в ієрархії Ij, як частку в сумі структур ієрархії Ij. Іншими словами, частку неорга-

нізованості, що вноситься i-ою структурою в загальну систему, яка без цієї 

структури буде неспроможна виконувати вимогу згідно із [168]. При порівнянні в 

різні проміжки часу як ступінь невизначеності створення ієрархії Hj, незалежно від кіль-

кості її структур, доцільно розглядати відносну величину  

 

0

max

( , )
( )

( )

j

j
j

H n t
H t

H n
=  .                                        (2.45) 

 

Приймаємо, що величина Hj змінюється в інтервалі 0 ≤ Hj ≤ Нjmax, При 

Нjmax=1 відносна величина Hj буде в інтервалі 0 ≤ Н0
j(t) ≤ 1. Аналогічно тому, як 

це робиться в термодинаміці, будемо вважати ступінь невизначеності макси-

мальною, коли неорганізованості всіх структур однакові, тобто при rji=rj0 макси-

мальна величина 
max

1
( ) log

j
H t

n


= . Тоді 
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Рисунок 2.19- Зміна ступеня невизначеності створення ієрархії Ij 
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.                               (2.46) 

Для оцінки необхідності змін в ієрархії Ij впровадимо величину мінливості 

ієрархії D(Hj)  

max

( ) неорганізованість j

j організованість
j j

H
D H

H H
= =

−
,            (2.47) 

 

де (Нjmax – Hj) – мірило організованості ієрархії, при Нjmax=1, (Нjmax – Hj)=1- Hj. 

 

 Аналіз виразу (2.47) показує, що при Hj=0 не існує необхідності змінювати 

структуру, тобто D(Hj)=0. Отже, із зростанням величини Hj деякої ієрархії Ij 

необхідність реорганізації в структурі збільшується. Природно, що оцінкою 

стабільності ієрархії Ij, є характеристика стабільності ієрархії В(Нj) 

 

max

max

2
( ) 1 ( ) j j

j j

H H

j j H H
B H D H

−

−
= − =  .            (2.48) 

 

Аналіз виразу (2.48) показує, що з зростанням невизначеності Нj –>Нjmax 

ієрархії Ij стабільність убуває. Характер зміни стабільності ступеня невиз-

наченості створення ієрархії В(Нj) (Рис.2.20) 
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Рисунок 2.20 - Характер зміни стабільності ступеня невизначеності створення 

ієрархії В(Нj) 
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Введення характеристики мінливості D(Hj) дозволяє оцінити розвиток 

(зміну) всередині системних відносин елементів в ієрархії Ij. Навпаки, функція 

стабільності В(Hj) характеризує збереження всередині системних відносин еле-

ментів ієрархії Ij в тому вигляді, в якому вони є. З точки зору розвитку (зміни) 

ієрархія знаходиться в стані квазірівноваги (нестійкої рівноваги) при 

 

 ( ) ( )
j j

B H D H= =1/2 .                                      (2.49) 

Ідея такого погляду взята на основі аналізу [132-135, 167, 169, 171, 220] при 

розгляді ознак гармонії в самих різних системах: технічних і соціальних. Вирі-

шення рівняння (2.49) показане рис. 2.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.21. Характеристика граничних значень ступеня невизначеності 

створення ієрархії Hj 

 

На рис.2.21 показано, що ОС нормально функціонує, якщо значення показ-

ника, що характеризує її стан, наближається до квазірівноваги, тобто область 

значень 𝐻𝑗
01 < 𝐻𝑗

0 < 𝐻𝑗
02 вказує на переважання в ієрархічній системі стабіль-

ності. Максимальна мінливість в системних відносинах 𝐻𝑗
0 = 1 і 𝐻𝑗

0 = 0. Звідти 

в двох крайніх точках існуюча організація системи перестає існувати і потрібна 

реорганізація для створення нових відносин (поява нових ієрархій).  

Таким чином, оцінка ступеня невизначеності Hj дозволяє розглядати 

ієрархічну структуру ОС в динаміці зміни рангів її окремих структур, які по суті 

є індивідуальними характеристиками структурних підрозділів.  
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Розглянемо застосування показника організованості для визначення 

вимог. Раніше передбачено, що ступінь організованості впливає на вирішення 

будь-яких завдань. Практично це означає, що під час реорганізації при неоргані-

зованому процесі не забезпечується досягнення заданої вимоги 𝑊𝑗 ≥ 𝑊𝑗доп, 𝑗 =

1, 𝐽. При дослідженні неорганізованості нас цікавить швидкість відхилення 

показника 𝑊𝑗 від вимоги, що можна розглянути як похідну від його зміни 

 

( )j

j

dW t
W

dt
= ,                                              (2.50) 

 

де  – постійний коефіцієнт швидкості зміни ступеня організованості, а 

𝑊𝑗|
𝑡=0

= 𝑊𝑗доп, 1,j J=  . 

В наслідок виконання перетворення та інтегрування виразу (2.50) отриму-

ємо штучне правило, яке вказує, що будь-який показник підлеглої системи по-

в’язаний з показником вищої системи через вираз, що подібний (2.12)  

 

 
j jдоп

tW W e −=
,                                              (2.51) 

де  – постійний коефіцієнт швидкості зміни ступеня організованості за час t . 

Для розвідувального аналізу з урахуванням виразів визначення 

неорганізованості пропонується побудувати штучне правило у вигляді 
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j jдоп
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, де    
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( ) ln j

j

E t
B H

t
=

 .            

(2.52) 

 

Функція (2.52) дозволяє орієнтовно визначати досягнення вимоги під час 

реорганізації, починаючи з початку її невідповідності (з нуля). Тут отримуємо, 

що визначення вимоги до підлеглої системи відносно будь-якого показника 

вищої системи будується на основі виразу (2.52).  
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2.7. Визначення логістічної моделі опису процесу реорганізації 

організаційної системи з критичною інфраструктурою під час стратегічного 

управління системою інформаційної безпеки загрозам 

 

Розглянемо принципи стратегічного управління під час реорганізації. Під 

час розгляду можливих впливів загроз в критичній точці виникає необхідність 

розгляду напряму подальшого розвитку. Для цього потрібне стратегічне уп-

равління структурою ОСКІ. Для розуміння змісту стратегічного управління про-

понується схема, що надана на рис.2.22, де показані етапи, кожен з яких 

необхідний для адаптації ОСКІ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цілі вищої системи 

Результат: Визначення нових завдань щодо реорганізації системи 

відносно структури потреб   

3 етап: Узгодження стратегічного і оперативного планування 

Результат: Визначення заходів стратегічного управління структурою 

Рис. 2.22 Зміст процесу формування рішення під час стратегічного  

управління СІБЗ в ОСКІ 

Об‘єкт управління – множина процесів  

1 етап: Діагностування 

 Аналіз зовнішнього 

середовища (тенденцій) 

Аналіз внутрішніх 

можливостей (тенденцій) 

Аналіз тенденцій і визначення  

сильних і слабких сторін 

2 етап: Аналіз потреб та множини напрямів їх забезпечення  

Аналіз життєвого циклу потреб Множина напрямів стратег. розвитку 

Аналіз можливостей розвитку 
системи відносно кожного виду 

потреб 

Стратегія розвитку можливостей 

системи відносно виду потреб 

Оперативне планування функціонування системи  

G(t) – корисний 

ефект 

a(t) – 

впливи 

Результат: Визначення вимог до зрівноваженого поєднання можливостей щодо 

забезпечення потреб, які знаходяться в різних фазах життєвого циклу 
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Під час управлінської діяльності виконується принципи планування орга-

нізаційних змін, результатом яких є розподіл задач між виконавцями. Такі дії 

підлягають розгляду методами стратегічного планування, які були закладені в 

[138-145] і знайшли розвиток в [151-158, 172-173, 175, 190-195, 235, 237, 253, 

254-283]. Але в сучасних наукових працях в галузі економіки багато авторів об-

ґрунтовано вказують на доцільність розглядати одночасно стратегічне плануван-

ня і оперативне управління як поняття “стратегічного управління” [38, 44, 112, 

153-158, 191, 195, 222, 251, 284-288]. Результатом стратегічного планування є 

прийняття рішень про систему управління, її організаційну структуру, розміщення 

елементів системи, зв‘язки між елементами, правові форми, стиль управління. 

Під час оперативного управління визначаються шляхи досягнення вимог 

на певний період часу за рахунок корегування параметрів поточних процесів, 

збір статистичних даних для аналізу поточної ефективності функціонування системи.  

Таким чином, змістовним результатом принципів стратегічного управлін-

ня ОСКІ є зміни в структурі, а саме: створення структур для забезпечення нових 

потреб через реорганізацію структурних підрозділів, проектування і створення 

нових потужностей, ліквідацію нерентабельних структур, злиття і перерозподіл 

повноважень та відповідальності. Під час оперативного контролю за функціону-

ванням таких структур доцільно визначити показники: очікуваний темп росту 

потреб і темп росту можливостей.  

Розглянемо застосування логістичних рівнянь для опису процесу ре-

організації. Визначення показників темпу росту потреб і темпу росту можливос-

тей для систем з критичною інфраструктурою в довгостроковому аспекті доцільно 

здійснювати за допомогою логістичних рівнянь, що надані у таблиці 2.21. 
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Таблиця 2.21 

Моделі розвитку організаційних систем з критичною інфраструктурою 

№ 

з/п 

Назва моделі Характеристика моделі 

1. Модель Мальтуса 

хn+1=qхn 

де q>1 – коефіцієнт, а xn – чисельність популяції в n-му 

році. При q = 1,03 (3%-й приріст) через 24 роки величина 

x0 подвоїться: x24 = (1,03)24·x0=2,032793·x0>2·x0 

2. Логістична модель 

хn+1=(а-bхn) хn 

де a – коефіцієнт приросту можливостей, b – коефіцієнт 

приросту потреб, xn – обсяг задоволення потреб в n-й пе-

ріод часу. Описує насичення і конкуренцію. 

3. Експонентна модель із 

зменшенням на фіксоване 

число (з виловом) 

xn+1 = a · xn – c. 

Де xn – доход в n-й період часу; a – коефіцієнт приросту 

доходу за період часу ( a > 1); с – постійні платежі, що не 

залежні від n и xn. Конкуренція і насичення не врахову-

ються. 

4. Логістична модель із 

зменшенням на фіксоване 

число (з виловом) 

xn+1 = (a – b · xn) · xn -c. 

Де a – коефіцієнт приросту можливостей (a >1), b – кое-

фіцієнт приросту потреб, xn – обсяг задоволення потреб в 

n-й період часу, с – постійні платежі, що не залежні від n 

и xn. Конкуренція і насичення враховуються. 

5. М’ягка логістична модель із 

зменшенням на фіксоване 

число (з виловом) 

xn+1 = (a – b · xn) · xn – k · xn. 

 

Де a – коефіцієнт приросту можливостей ( a > 1), b – кое-

фіцієнт приросту потреб, xn – обсяг задоволення потреб в 

n-й період часу, с – постійні платежі, що не залежні від n 

и xn. Коефіцієнт k – адміністративно призначаємий 

(відрізняється від коефіцієнту a, що визначений 

приблизно). Конкуренція і насичення враховуються. 

6.  

 

 

{ 

 

Логістична модель Лотке-

Вольтерра (хижак – жертва)  

 

xn+1 = (a – e · xn)·xn – c·xn·yn–

g 

yn+1=b · yn + d · xn · yn  

 

де xn – чисельність популяції жертв на n-ому такті спос-

тережень, yn – чисельність популяції хижаків, a – показ-

ник росту популяції жертв, якщо немає ні хижаків, ні 

конкуренції (a > 1), b – показник зменшення популяції 

хижаків при відсутності жертв (b > 1), c характеризує 

можливість загибелі жертви при зустрічі з хижаками. 

Кількість зустрічей жертв з хижаками можна вважати 

пропорційною добутку кількостей жертв і хижаків. Вели-

чина c·xn·yn у першому рівнянні оцінює число втрат жертв 

за один такт спостережень, d – характеризує можливість 

росту популяції хижаків за рахунок їх взаємодії з 

жертвами, e – характеризує жорсткість конкуренції 

жертв проміж собою, g – є квота вилову жертв за один 

такт.  

7.  

{ 

Модель  конфліктів 

 xn+1 = xn -  · yn 

yn+1 = yn - · xn. 

Де xn і yn.- чисельності армій двох протиборчих сторін на 

якомусь n-ому кроці конфлікту. Величини  і  

характеризують озброєність сторін (втрати сторін). 

(xо,yо) – початкові умови, (xn, yn) – кінцеві умови. 

{(xо,yо)→ (xn, yn)}- траєкторія конфлікту. 

8.  Модель динаміки зміни 

чисельності установи 

(мобілізації) 

xn+1 = xn + f · (1-xn) – g · xn, 

або 

xn+1 = (1 – f – g) · xn + f . 

 

де xn – частка прихильників до початку n-го періоду 

установи, (1-xn) – частка прихильників, що примкне, 

0<f<1 – коефіцієнт залучення;. (1-xn) – частка прихиль-

ників, що відлучиться, 0<g<1 – коефіцієнт відлучення. 
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В таблиці 2.21. наведені приклади рівнянь, які відображають різноманітні 

процеси розвитку подій і процесів. Природно, що для вибору типового рівняння 

необхідно зібрати данні для визначення математичної залежності.  

В методологічному плані для вирішення проблеми реорганізації розгля-

немо логістичну модель хn+1=(а-bхn) хn, за допомогою якої будемо відображати 

зміну ступеня неорганізованості системи в критичному стані, як це показано на рис.2.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 2.23 показано, що за допомогою логістичної моделі можливе дос-

лідження поведінки системи в зоні В (критичного стану), де виникає втрата 

керованості процесом розвитку. Наприклад, в системі зв’язку виникли потреби 

щодо нового програмного та апаратного забезпечення. Якщо потреби не пере-

вищують можливості їх забезпечення, що відображається на рис.2.20 зоною А, 

то розвиток процесу забезпечення не викликає занепокоєння. В зоні В потреби 

перевищують можливості і тому система стає критичною. Виникає необхідність 

створення нової структури здатної вирішувати завдання із забезпечення потреб.  

Таким чином, формалізація процесу стратегічного управління через опис 

організаційних змін в системі в результаті управлінської діяльності сприяє роз-

витку положень класичної теорії організації [38, 45, 110-111, 141, 145].  

Розглянемо соціальний аспект організованості під час реорганізації. 

Окремо треба визначити поняття “організованості” з точки зору соціальних наук 

[240-241]. Там організованість розглядається як явище взаємної зв’язаності та 

ієрархічності спрямованості, керованості, лідерства, ступеня узгодженості дій, 
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Рис.2.23. Характер зміни ступеня неорганізованості системи в критичному стані 
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стійкості, міжгрупової єдності. Ці характеристики виступають як орієнтири 

організаційного визначення взаємодії, завдяки чому органи управління здатні в 

умовах невизначеності сформулювати завдання і упорядити дії.  

На основі цих положень у роботі прийнято, що для ОСКІ ступінь органі-

зованості в основному визначається спрямованістю, міжгруповою єдністю і стій-

кістю. При цьому в якості достовірної величини може бути використана вели-

чина ймовірності корисності поведінки виконавця, що відображає успішність 

його діяльності, величину реального внеску ним в успіх виконання завдання. З 

точки зору соціальних наук такі показники відносяться до поведінкових кри-

теріїв, які носять суб‘єктивний характер.  

Звідси непрямо підтверджується, що організованість визначає відносини і 

взаємодію. Відносини стійкі і консервативні, взаємодія – динамічна і мінлива. 

Це дозволяє забезпечити єдність мети, завдання і засобів діяльності, облік її 

ефективності, як з боку технічного результату, так і з боку соціальних виявів. 

Тому модель організованості будується на основі одночасної актуалізації двох 

форм організаційної активності – відношення і взаємодії. Це безсумнівно зба-

гачує модель, але створює складні умови її втілення. Складність у тому, що така 

модель відображає ступінь невизначеності фізичної системи виконувати завдан-

ня певною структурою.  

Таким чином, реорганізація передбачає стратегічне управління і такі пере-

думови: причиною реорганізації системи є невідповідність між потребами і 

можливостями; ефективність управління системою під час її реорганізації 

доцільно розглядати з позиції визначення ефективності організаційних змін в 

ній, для цього застосовується логістична модель; властивість “організованість” 

дозволяє враховувати специфічні ознаки: спрямованість, керованість, лідерство, 

ступінь узгодженості дій, стійкість, міжгрупова єдність. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Методологія направлена на знаходження шляхів реорганізації системи 

для досягнення компромісного рішення під час виникнення загрози. Суть мето-

дології в створенні сукупності взаємопов’язаних моделей між впливом загрози і 

визначення заходів реорганізації. 

2. Особливістю появи загрози є компліментарність, яка розглядається як 

можливість проникнення загрози в уразливі об’єкти. Уразливість проявляється у 

вигляді видимості, доступності і негативної керованості відносно намірів злов-

мисника. Ступінь взаємодії загрози і вразливого об’єкта можна відобразити 

коефіцієнтом кореляції, який при наближенні до 1 буде характеризувати ліній-

ність взаємодії, а до 0 – випадковість. Відображення впливу загрози можливо 

через афінні перетворення, як проекція шкідливих керуючих впливів на уразливі 

об’єкти. Чим більше компліментарність, тим вище афінність.  

3. Загроза проектується на уразливі об’єкти ОСКІ деяким зображенням з 

дотриманням наступних правил: проектується в довільній формі в будь-яке міс-

це системи, де вона розглядається як нова загроза; області, в які проектується 

загроза одного вигляду, не перетинаються; характер прояву загрози, що проек-

тується може мінятися по масштабності і величині шкоди, яка наноситься, і що 

залежить від кореляції по видимості, доступності і негативної керованості 

об’єктів; загроза масштабується в інших об’єктах довільним образом; змінюючи 

характеристики видимості, доступності і керованості уразливих об’єктів, можна 

управляти ступенем прояву загрози.  

4. Існують правила управління параметрами загрози: у процесі ітерацій 

(циклів впливів загрози) отримуємо ступінь прояву загрози, яку вважаємо не-

змінною; ступінь прояву загрози в заданому вразливому об’єкті залежить тільки 

від параметрів управління і не залежить від початкової загрози (в термінах функ-

цій IFS це є атрактор даної системи функцій IFS); існує рівно одна кінцева 

точка прояви загрози для прийнятої системи функцій IFS; будь-яке відображення 

загрози в ієрархічній структурі є таким, що стискується, тому кожне пе-
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ретворення загрози самоподібно. На основі вияву циклічності прояву загрози, 

наявність “кінцевої точки вияву загрози» (атрактор даної IFS) і явища 

самоподоби виникає можливість відображати складну структуру прояву загрози 

як зображення фрактала (суворо самоподібний математичний об’єкт).  

5. Усунення загрози розглядаємо як відповідність бажань і можливостей, 

що базується на забезпеченні потрібної керованості системи під час її реоргані-

зації. В основі керованості взаємодія між властивостями: організованістю, стій-

кістю, оперативністю, ризиком. Загальною базою порівняння цих властивостей 

є системна інформація. Мірилом якості системної інформації є коефіцієнт ор-

ганізованості системи.  

6. Умовами, що необхідно враховувати під час реорганізації ОСКІ є: роз-

в’язання питань реорганізації здійснюється в умовах постійно діючої системи, 

яка продовжує виконання встановленого переліку завдань; параметри і характе-

ристики існуючої системи відомі, вони є початковими, а напрям реорганізації 

задається системними цілями вищої системи; процес реорганізації повинний за-

безпечувати стійке поточне функціонування існуючої системи при зміні завдань 

в рамках існуючих фінансових і матеріальних надходжень та ресурсів в 

наступному і майбутньому; процес реорганізації складається з послідовності дій 

щодо зміни структури системи, в тому числі її функціональної, топологічної і 

організаційно-штатної побудови. 

7. Для виконання реорганізації необхідні вимоги. Процес виконання будь-

якої вимоги пов‘язаний з властивістю “організованість”, яка розглядається від-

носно віртуальної структури, що забезпечує виконання певного процесу, тобто 

система – це сукупність віртуальних структур, кожна з яких забезпечує 

досягнення цільової функції. Ця множина структур може перетинатися, іншими 

словами, один і той же елемент структури в досягненні різних вимог може бути 

елементом відповідних ієрархій.  

8. Ресурси розподілені між процесами. Кожний частковий процес перед-

бачає послідовність дій, які цілеспрямовані на досягнення вимоги шляхом певної 

організації сил і засобів. Рівень організації оцінюється можливістю підсистем 
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розв‘язати вказані завдання існуючими силами і засобами, що об‘єднані в 

віртуальну структуру. Якщо існуюча структура здатна виконати завдання, то в її 

структурі не потрібні організаційні зміни. Якщо ефективність виконання завдан-

ня не задовольняє орган управління, він починає пошук альтернативних ва-

ріантів структур, організація яких дозволяє забезпечити досягнення встанов-

лених вимог. З сукупності таких структур складається система. При такому під-

ході під час усунення впливів загроз головною властивістю стає “організова-

ність”.  

9. Властивість “організованість” є елементом теорії систем та управління 

ними. Вона може застосовуватися для дослідження в складно організованих сис-

темах через штучне правило визначення організованості, яке фізично визначає, 

що під час управління структурою ОСКІ корисний ефект буде досягатися за 

рахунок організації. Але максимальне значення організованості виконання 

одних завдань може призвести до погіршення хоча б одного іншого. Для конт-

ролю за такими подіями визначаэмо показники: стійкості системи; оперативності 

системи у своєчасності виконання завдань; ступінь ризику прийнятого рішення.  

10. В межах близьких до критичного значення параметрів системи в ній 

можуть одночасно існувати як детерміновані процеси, так і хаотичні. Тому тео-

ретичною основою моделювання організованості структур може бути положен-

ня теорії хаосу, тобто перевід системи з невизначеного стану (хаотичного) до за-

даного організованого. Для оцінки ступеня хаосу можуть застосовуватися як по-

казник розмір фрактальності. Мірою співвідношення хаосу і порядку, бажань і 

можливостей структур в ієрархії є ступінь невизначеності ієрархії у вигляді 

відносних рангів, який відображає не ймовірність подій, а міру неоднорідності 

(міру різноманітності) ієрархічних рангів структур в розглянутій системі 

ієрархічних відносин.  
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РОЗДІЛ 3  

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РЕОРГАНІЗАЦІЇ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ЯК 

ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З КРИТИЧНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ 

 

Розділ присвячений розвитку теоретичних основ моделювання 

привабливості загрози для зловмисника, її можливих наслідків та їх усунення 

під час реорганізації ОСКІ, на прикладі інтелектуальної інформаційної 

інфраструктури, яка є у складі СОТС.  

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 ситуа-

цій для формування вимог до ОСКІ під час реорганізації.   

Надається відповідь на питання: яким чином поява нових потреб, що роз-

глядаються як завдання, впливає на зміни структури ОСКІ; що буде з системою, 

яка продовжує виконувати старі завдання, і як це можна оцінювати під час орга-

нізації виконання нових завдань. Обґрунтовуються основні теоретичні питання, 

які складають основу моделювання процесу реорганізації системи, а саме розгля-

даються: метод оцінки властивості “організованість” ОСКІ, визначення змісту і 

математичного вигляду цієї оцінки, а також сукупності характеристик, що з ним 

пов‘язані; модель процесу стратегічного управління структурою  ОСКІ; модель 

прийняття рішення щодо зміни структури системи; модель реорганізації склад-

ної системи і прогнозування тенденцій зміни потреб і запасів.  
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3.1  Моделювання впливу загроз на організаційну системи з критичною 

інфраструктурою 

 

3.1.1 Розробка фрактальної моделі прояви загрози  в 

організаційної системі з критичною інфраструктурою . Для урахування 

можливих впливів загрози ставиться задача побудови її моделі, яка відображає 

характер прояви загрози в елементах ієрархічної структури ОС. Вихідним поло-

женням вважаємо, що в критичній ОС (або її елементах) існують уразливі 

об’єкти, від працездатності яких залежить її функціонування. Негативний вплив 

загрози відображається в кожному уразливому об’єкті. Він може керуватися 

зловмисником. Результатом побудови моделі є отримання можливості виз-

начення параметрів негативних керуючих впливів на уразливі об’єкти.  

Для побудови моделі представимо дію загрози на уразливий об’єкт як 

проекцію зображення загрози, що показано на рис. 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 3.1 показано, що проекція загрози А0 відображається в площині R1 

(область уразливості), де є множина уразливих об’єктів, які входять до складу 

будь-якого структурного елемента системи. Загроза А0 самоподібно може відоб-

разитися у вигляді часткової загрози А1 для об’єктів в площині R1, потім у 

Рис. 3.1 Проекція загрози на підлеглі ланки ієрархічної структури 
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вигляді часткової загрози А2 в площині R2, R3, R4. Бачимо, що головна небезпека 

загрози А0 в її масовій і одночасній прояві в різних площинах. Звідси невеликий 

вплив призводить до критичного стану. У цьому значенні її прояв відносно всієї 

системи є нелінійний. Але в кожному уразливому об’єкті загроза виявляється і 

викликає тільки деяку частку небезпеки. Тому передбачає , що загроза А0 прое-

ктується на вразливий об’єкт як загроза А1, яка має менші наслідки прояви. Про-

екцію представимо системою ітераційних функцій (Iterated Function System). IFS 

передбачає застосування сукупності афінних перетворень, які відображають 

лінійний характер їх перетворень. Покаже , що при природних припущеннях для 

процесу впливу загрози можуть бути умови лінійності. Для цього приймає 

припущення, що характер процесу впливу загрози А0 між площиною R1 і R2, R1 

і R3, R1 і R4 відповідає афінності.  

Афінність (affinis – родинний) передбачає міцність скріплення об’єктів 

зв’язками, взаємну відповідність двох об’єктів (комплементарність між об’єкта-

ми), яка і визначає їх можливу взаємодію, що показано на рис. 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 3.2 показано, що в площини G1 відображена комплементарність, 

як взаємна можливість проникнення загрози в уразливі об’єкти за певним 

параметром, а саме, в площині G1 – з g01 до g11 і g12, а в площині G2 – з g12 до g21 

і g22. Площини G1 і G2 побудовані через три точки G1(g01, g11, g12), а G2(g12, g21, 

Рис.3.2 Площина проекції загрози в ієрархічній структурі 
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g22), які відображають уразливість об’єктів. Фактично показана взаємодія загрози 

і вразливого об’єкта. Вони комплементарні, а саме підходять один до одного як 

ключ до замка. Чим більше комплементарність, тим вище афінність. 

Ступінь взаємодії загрози та уразливого об’єкта в цих площинах між g01–

g11 ; g01–g12; g12–g21 і g12–g22 можна відобразити кореляційною функцією, яка при 

наближенні до 1 буде характеризувати лінійність взаємодії, а до 0 – випадковість. 

Якщо розглядати кореляційну функцію відносно похідної, то можливо отриман-

ня знаку зміни напряму вектору тенденції цієї взаємодії. Для афінних перет-

ворень відомі властивості, що показані в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Властивості афінних перетворень 

№ 

з/п 

Зміст властивості 

1. При афінному перетворенні всякі три точки, що не лежать на одній прямій, 

переходять в три точки, також, що не лежать на одній прямій. 

2.  Перетворення, що зворотне до афінного, є афінним.  

3. При афінному перетворенні площини всяка пряма створює прямою.  

4. При афінному перетворенні паралельні прямі переходять в паралельні прямі, при 

цьому точка перетину прямих переходить в точку перетину образів цих прямих.  

5. При афінному перетворенні внутрішні точки трикутника переходять у внутрішні 

точки образу цього трикутника.  

6. При афінному перетворенні точка с, що ділить відрізок AB, переходить в точку c’, що 

ділить відрізок A’B’, при цьому образи A’ і B’ точок А і В поділені, в тому ж 

відношенні.  

7. Нехай А, В, С – три довільні точки площини, які не лежать на одній прямій, а A’, B’, 

C’ – три інші довільні точки, які також не лежать на одній прямій. Тоді існує, і 

притому тільки одне, афінне перетворення площини, що переводить точки А, В, С 

відповідно в точки A’, B’, C’.  

8. Координати (x,y) точки М і координати (x’,y’) образа цієї точки M’ при афінному 

перетворенні пов’язані співвідношенням: 

1 1 2 2 2 2* ; * ;x x b y c у x b y c = + + = + +     де 
1 1

1 2 2 1

2 2

0
a b

b b
a b

 = −   

 

Відомо , що афінні перетворення включають такі операції: стиснення, мас-

штабування, поворот, паралельне перенесення. Афінні перетворення стискають 

зображення, якщо коефіцієнт масштабування менше одиниці. Їх математичне 

відображення показане в таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Види афінних перетворень  

Вид перетворення Математичне відображення 

Стиснення вздовж координатних осей * , * , 0, 0x x y y   = =    

Поворот навколо початкової точки на кут    * cos sin , * sin cosx x y y x y   = − = +  

Відображення відносно осі абсцис  * , *x x y y= = −  

Паралельне перенесення  * , *x x y y = + = +  

 

Особливим видом афінних перетворень є проекція за допомогою пучка 

прямих. Для отримання проекцій загрози А0 на вразливі об’єкти в площині R1, 

або загрози А2 на площини R2, R3, R4, що показано на рис.3.1, необхідно предс-

тавити загрозу як множину значень її параметрів і перерахувати їх прояви в 

уразливому об’єкті (провести пучок прямих проекцій). Для урахування кореляції 

між параметрами застосовуються центральні проекції, для незалежних пара-

лельні. Математично така операція зводиться до перемноження відповідних матриць. 

Звідси робимо припущення, що на основі афінних перетворень є 

можливість розглядати процес впливу загрози, як проектування шкідливих керу-

ючих впливів на параметри уразливих об’єктів системи. Для цього зображення 

загрози в просторі її можливих впливів позначимо *:iw R R→ .  

З математичної точки зору вплив загрози є перетворення параметрів ураз-

ливого об’єкта в просторі їх можливих станів. Стан уразливості об’єкта може 

задаватися різними параметрами, наприклад, у нашому випадку параметрами 

видимості, доступності, негативної керованості в часі для кожного уразливого 

об’єкта. На основі цих параметрів розглянемо формалізований вигляд впливу 

загрози на уразливий об’єкт із використанням афінних перетворень. Вважаємо, 

що на кожен новий об'єкт загроза може діяти за умови їхнього достатнього 

ступеня видимості, доступності і негативної керованості. Приймаємо їх за вихід-

ні умови успішного впливу загрози на уразливий об'єкт. Їх виконання відоб-

разимо масштабуванням, переносом, поворотом таким чином: 

1. Для отримання необхідної видимості досить отримати частку інформації 

про показники і характеристики даного об'єкта (стиснення (ущільнення) 

початкової інформації під час її вияву).   
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2. Для отримання необхідної доступності досить проникнути в систему до 

необхідної інформації (перенос керуючих впливів зловмисника та їх масштабу-

вання на параметри об’єкту).   

3. Для отримання необхідної керованості потрібна наявність кореляції між 

загрозою та об'єктами (проектування з боку зловмисника своїх бажань у вигляді 

кореляції між ним і уразливим об'єктом). 

Крім того ураховує з афінної геометрії теорему про стискаюче перетво-

рення: нехай : *f X X→  перетворення в повному метричному просторі (Х, d). 

Тоді існує в точності одна нерухома точка fx X  цього перетворення, і для кож-

ної точки x X  послідовність  ( ) : 0,1,2,...nf x n =  сходиться до  .  

Звідси опис процесів впливу загрози дійсно можна здійснювати за допомо-

гою афінних перетворень. Для цього введемо ряд уточнених для нашого випадку 

визначень афінних перетворень, що показані в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Афінні перетворення зображення загрози 

№ 

з/п 

Зміст визначення 

1.    Перетворення 
3 3:iw R R→  називається тривимірним афінним перетворенням в формі 

матричної рівності  

( )w r wr= , 

де 
a b t

w c d u

r s p

 
 

=  
 
 

– матриця стану уразливих об’єктів; 
x

r y

z

 
 

=  
 
 

– вплив загрози; a, b, c, 

d, e, f, p, q, r, s, t, u – дійсні числа. 

2.    Нехай :f X X→  – перетворення в просторі Х. Точка fx X  така, що ( )f ff x x=  на-

зивається нерухомою точкою (мета впливу загрози), яку приймає за атрактор перетво-

рення.  

3(1)    Перетворення :f X X→  в метричному просторі (Х, d) називається стискаючим, якщо 

існує число s: 0 1s  , таке, що  

( ( ), ( ), ( )) ( , , ),d f x f y f z sd x y z  , ,x y z X  .                     (2.15) 

4(2)     Зображенням, що відображає можливий вплив загрози на множину уразливих 

об’єктів, називається функція S(а), що визначена на одиничному квадраті і приймаюча 

значення від 0 до 1 або ( , , ) [0...1],S x y z   , , [0...1]x y z  . Це визначення показує 

наступне. Нехай тривимірне афінне перетворення 
3 *3:iw R R→ , записано у вигляді  

( )w x wr k= +                                                    (2.16) 

fx
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де 
e

k f

q

 
 

=  
 
 

, і визначено на підмножині iD  декартова квадрата [0...1]x[0...1]. Тоді це 

афінне перетворення 
3 *3:iw R R→  переведе загрозу S(а) (її фрагмент) в область  з 

перетворенням k  заданим матрицею w . 

5.    Кінцева сукупність w стискаючих афінних перетворень, визначених на областях , 

таких, що ( )i i iw D R=
 
і i iR R = , i j   називається системою ітераційних функцій 

(IFS), де області  iR  будуть іменувати ранговими, а області iD – доменними.  

6.    IFS може бути однозначно зіставлена нерухома точка, яка є предметом її вияву відпо-

відно до мети впливу загрози.  

7.    Процес пошуку характеру прояву конкретної загрози на сукупність вразливих об’єктів 

полягає в пошуку коефіцієнтів для IFS, а процес її усунення – в проведенні ітерацій IFS 

до отримання нерухомої точки IFS. За кінцеве число ітерацій знаходиться вразливе 

місце впливу загрози.  

Примітка.(1) Формально можна використати будь-яке стискаюче відобра-

ження, але реально використовуються лише трьохмірні афінні перетворення з 

обмеженнями на коефіцієнти IFS на основі теореми про стискаюче 

перетворення.  

(2) Фізично це означає, що функція S(а) розглядається як міра можливої 

загрози для вразливих об’єктів (відповідних вразливих точок системи). 

Внаслідок вияву загрози для цих об’єктів (перетворення типу проектування) 

відображає в зменшеному масштабі вплив в р раз (перетворення типу стиснення) 

і зміниться на зсув q. Це відповідає теоремі про стискаюче перетворення. 

На основі вказаних визначень загроза проектується на уразливі об’єкти ОС 

деяким зображенням з дотриманням таких правил: 

1. загроза проектування в довільній формі в будь-яке місце системи, де 

вона розглядається як нова загроза;  

2. області, в які проектується загроза одного вигляду, не перетинаються;  

3. характер прояву загрози, що проецирується, може змінюватися за масш-

табністю і величиною шкоди, яка наноситься, і що залежить від видимості, дос-

тупності і негативної керованості об’єктів;  

4. загроза масштабується в інших об’єктах довільним чином;  

5. змінюючи характеристики видимості, доступності і керованості уразли-

вих об’єктів, можна управляти ступенем прояву загрози.  

На основі цих правил введе правила управління параметрами загрози: 
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1. У процесі ітерацій (циклів впливів загрози) отримує ступінь прояву 

загрози, яку вважаємо незмінною.  

2. Ступінь прояву загрози в заданому вразливому об’єкті залежить тільки 

від параметрів управління і не залежить від початкової загрози, тому прий-

мається за “кінцеву точку прояву загрози» (в термінах функцій IFS це є атрак-

тор даної системи функцій IFS).  

3. Існує рівно одна кінцева точка прояви загрози для прийнятої системи 

функцій IFS.  

4. Будь-яке відображення загрози в ієрархічній структурі є таким, що стис-

кується, тому кожне перетворення загрози вважається самоподібним.  

На основі вияву циклічності прояву загрози, наявність “кінцевої точки ви-

яву загрози» (атрактор даної IFS) і явища самоподоби виникає можливість 

відображати складну структуру прояву загрози як зображення фрактала (суворо 

самоподібний математичний об’єкт).  

Розглянемо докладніше побудову впливу загрози з використанням афінних 

перетворень. Зображення загрози має три параметри: видимості, доступності, не-

гативної керованості, які відображаються в наступних об’єктах шляхом застосу-

вання штучних правил IFS. 

1. Для одержання видимості достатньо отримати задану величину інфор-

мації про перелік вразливих параметрів об’єкта, при наявності об’єкт побачимо. 

2. Для одержання доступності достатньо отримати задану величину інфор-

мації про кожен вразливий параметр об’єкта, при їх наявності об’єкт доступний. 

3. Для одержання негативної керованості достатньо отримати визначення 

ступеня взаємодії між загрозою і вразливим об’єктом, при достатньому ступені 

кореляції об’єкт керований. 

Тепер можемо знайти систему ітераційних функцій для опису прояву заг-

рози в системі. Для цього зробимо суперпозицію афінних перетворень: масшта-

бування, поворот і перенесення. Розглянемо вплив загрози А0 в площині G1 (g01–

g12) та в площині G2(g12–g22), по одному параметру (рис. 3.3). 
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Для визначення нових значень 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

= − +

= + +
,                           (3.1) 

де 𝑎 = 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑥, 𝑏 = 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑥, 𝑐 = 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑦, 𝑑 = 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑦, 

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. 

Природно, що аналогічно можна розглядати продовження прояву загрози 

в площині G2. Звідси роби висновок, що загроза розповсюджується в ієрархічній 

структурі послідовно зверху до низу, тобто проектується на уразливі об’єкти, як 

це показано на рис. 3.1–3.3. 

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

раметр 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

=  .                                                (3.2) 

Рис.3.3 Проекція загрози на уразливі об’єкти  
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Тоді афінне перетворення з матрицею відображає переведення значень 

параметрів як деяких точок 

 

* * *

1 1 1 1 1 1( , , ) ( , , )i i i i i ix y z x y z→ , * * *

2 2 2 2 2 2( , , ) ( , , )i i i i i ix y z x y z→ , * * *

3 3 3 3 3 3( , , ) ( , , )i i i i i ix y z x y z→ .     (3.3) 

 

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. 

Для цього запропоновані параметри видимості, доступності і негативної 

керованості. 

3.1.2 Модель видимості (прозорості) системи для зловмисника в 

умовах застосування засобів маскування в інформаційному просторі. 

Масове впровадження інформаційних технологій, наприклад, IP-технології, 

зв’язано з появою нової задачі щодо забезпечення безпеки інформаційної системи 

деякої організаційної системи від наявності уразливих місць в об’єктах системи управління 

нею, які можуть бути використані зловмисником для атак, наприклад, DoS–атак 

(«відмова в обслуговуванні»); атак переповнення буфера (Buffer-overflow); введення 

зловмисного коду в недостатньо захищене обладнання та ін. Внаслідок таких атак 

організаційна система може втрачати працездатність. 

Видимість (прозорість) системи для зловмисника – це можливість злов-

мисника бути поінформованим про прояв сутності (ознак) уразливості об’єктів 

організаційної системи (її структури, функцій, показників, характеристик) з ме-

тою нанесення шкоди в умовах проведення власником цієї системи заходів 

маскування. Відрізняється від спостереження тим, що зловмисник посилається 

на отриману інформацію внаслідок суб’єктивного бачення ним ознак уразливості 

системи в умовах заходів її маскування, а саме коли отримання об’єктивних 

даних спостереження стає залежним від заходів маскування. Наприклад, в 

інформаційних системах можливо маскування внутрішньої структури системи 
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управління шляхом застосування різноманітних заходів маскування, а саме 

брандмауерів, Proxy-серверів, режиму невидимості комп’ютера або користувачів 

в мережі та ін., можливо змінювати прозорість структури системи. Звідси видимість 

(прозорість) є функцією структури системи і заходів маскування її об’єктів 

 

( ) { ( ), ( )},
v m

x t f A t k t=                               (3.4.) 

де 𝐴(𝑡) – структура системи управління, 𝑘𝑚(𝑡) – показник ефективності 

заходів маскування об’єктів цієї системи управління організаційної системи. 

При постійній структурі системи управління певної організаційної системи 

видимість (прозорість) об’єктів відображає можливість отримати корисну, сво-

єчасну і достовірну інформацію зловмиснику про уразливість об’єктів для нане-

сення ним шкоди. Наприклад, розкриття зловмисником структури деякого 

органу управління можливо шляхом розкриття адресів мережного ресурсу в 

локальній мережі цього органу управління. Під час маскування цих адресів різ-

номанітними методами у зловмисника буде відсутня інформація про ці адреса, 

що створює складність для атаки ним на цей ресурс. 

Маскування (masquer – від франц. Робити непомітним, невидимим для 

будь-кого) – це вид забезпечення дій, що складається з комплексу заходів, 

спрямованих на введення зловмисника в оману відносно намірів, цілей дій, 

наявності і розташування сил, різних об’єктів, у тому числі їх об’єктів системи 

управління, інформаційних систем тощо, їх стану, готовності до дій, а також 

планів. Маскування сприяє досягненню раптовості дій, збереженню їх 

працездатності і підвищенню живучості об’єктів. Маскувальні заходи розрізню-

ють у залежності від того, проти яких засобів розвідки здійснюються маскування.  

Відомо, що до традиційних відносяться способи маскування: оптичний, 

тепловий, радіолокаційний, радіо і радіотехнічний, акустичний, гідроакустич-

ний та ін. Але в інформаційному (кібернетичному) просторі виникає необхід-

ність застосування нового способу маскування – кібернетичного для забез-

печення системної та об’єктової скритності об’єктів системи управління будь-
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якої організаційної системи. Як і інші він направлений на підвищення стійкості 

уразливих об’єктів системи управління.  

За масштабами застосування і характером задач, що вирішуються, захода-

ми маскування, маскування поділяють на стратегічне, оперативне і тактичне. 

Під час ведення в будь-яких формах інформаційного протиборства на основі ана-

лізу інформації про маскування під час війн другої половини ХХ сторіччя 

доцільно вважати, що системна скритність забезпечується заходами 

стратегічного або оперативного маскуванням, а об’єктова скритність об’єктів 

системи управління може забезпечуватися заходами і засобами маскування. Але 

в інформаційному просторі захист необхідно здійснювати на стратегічному, 

оперативному і тактичному рівнях системи управління одночасно. Аналіз 

сучасних форм і способів маскування на тактичному рівні в інформаційному 

просторі показав засоби маскування, що надані у таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Засоби маскування в інформаційному просторі 

№ 

з/п 

Засіб Зміст  

1 2 3 

1.  Програмний 

на основі 

брандмауерів 

технології 

Stateful 

Inspection 

Firewall). 

 

  Це системи брандмауерів (firewall, міжмережевий екран), які дозво-

ляють розділити мережу на дві або більш зон і реалізувати набір 

правил, що визначають умови проходження інформації з однієї її 

частини в іншу. Вона складається з: програмно-апаратних засобів; 

розподілених (distributed firewall) і локальних (працюючі на одній 

хост-машині) моделй; способів функціонування по рівнях OSI- делі 

на прикладному, транспортному (сполучення) і мережевому 

(пакетному) рівнях. Виконує функції: блокування зовнішніх атак; бло-

кування витоку інформації; контролю додатків, підтримки зонального 

захисту, протоколювання і попередження, забезпечення прозорості 

для роботи. 

  Режими роботи брандмауеру: 

1. Фільтрація активного контента у веб-трафіку. 

2. Фільтрація активного контента в поштовому трафіку.  

3. Підтримка ICS (Microsoft Internet Connection Sharing). 

4. Режим невидимості комп’ютера в мережі за його реакцією на 

запит.  

5. Режим невидимості користувача для онлайнових служб при його 

переміщенні між вузлами мережі і його повторних заходах на веб-

сайты. 

6. Видалення баннерів з веб-сторінок, що завантажують.  

7. Блокування доступу до заборонених вузлів. 
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8. Аутентификація додатків або права доступу в мережу програм, що 

маскуються під легітимні додатки. 

9. Підтримка плагинів для розширення базової функціональності. 

10.  можливість перевірки на наявність нової версії програмного 

забезпечення, його завантаження і оновлення (Auto Update). 

11. Протоколювання роботи програми і мережевих подій (вторгнень, 

що вхідного/вихідного трафіка). 

12. Виявлення сканування портів системи, що захищається.  

13. Виявлення атаки на систему, що захищається.  

14. Видалене адміністрування або управління програ ю, наприклад 

через спеціального клієнта або веб-браузер. 

15. Захист конфігурації по паролю для захисту конфігурації програ-

ми від змін.  

2. Програмний 

на основі 

прокси-

сервера  

  Це сервер, що дозволяє підключатися до різних служб Інтернету. Ви-

користовуються: для підключення при відсутності прямого доступу в 

інтернет; для інтернет безпеки, тобто при роботі в Інтернеті сервера 

будуть бачити не вашу IP адресу, а IP адресу Проксі, через яку 

підключилися. Відрізняють такі види HTTP:  

1. Proxy (transparent, звичайний, що видає IP адреси і практично всю 

інформацію, як не в би підключилися пря );  

2. Anonymous – анонімний, при запиті видає замість вашої адреси 

свій, блокує для зовнішнього сервера деяку вашу інформацію;  

3. Elite (High anonymous, найбільш прихований Проксі, на видає 

вашої адреси, не дає побачити практично ніякої вашої інформації).  

3. Апаратні  

на рівні 

мережі 

Відключення ідентифікатора, тобто вимикання передачі вузлом дос-

тупу «маячкових» сигналів з ідентифікатором мережі, тоді користу-

вач, знаходячись в зоні доступу «скритої» мережі, не отримує «маяч-

кових» сигналів від вузла доступу і не може визначити ідентифікатор 

мережі.  

4. Апаратні  

на рівні 

каналу 

1. Захисті інформації від несанкціонованого знімання інформації за 

рахунок використання мікрофонного ефекту і ВЧ-нав’язування, а 

також контроль стану лінії, що захищається.  

2. Створення маскуючого сигналу ( «білого шуму») в визначеному 

діапазоні частот 10-1000 МГц і маскування інформативних сигналів. 

3. Маскування бесід. 

5. Організаційні 1. Виконання правил переговорів по каналах зв’язку. 

2. Організація маскування об’єктів (оптичне, теплове, радіоло-

каційне, радіо і радіотехнічне, акустичне, гідроакустичне та ін.). 

3. Створення підрозділів, відповідальних за організацію і контроль 

заходів маскування, підготовка персоналу.  

Таким чином, для незмінної структури певної системи є можливість визна-

чити її видимість (прозорість) 

( ) 1 ( )
v m

x t k t= − ,                                      (3.5) 

де 𝑥𝑣(𝑡)– показник видимості системи, 𝑘𝑚(𝑡) =
𝑛𝑣

𝑚(𝑡)

𝑛𝑣
0(𝑡)

 – показник ефектив-

ності заходів маскування в структурі 𝐴(𝑡) ОСКІ; 𝑛𝑣
𝑚(𝑡) – кількість невидимих 

Закінчення табл.3.4 
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об’єктів ОСКІ за рахунок маскування, 𝑛𝑣
0(𝑡) – кількість всіх потенційно видимих 

об’єктів ОСКІ, при 𝑛𝑣
𝑚(𝑡) ≤ 𝑛𝑣

0(𝑡).  

При умові, що структура системи незмінна 𝐴(𝑡) − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 і 𝑛𝑣
0(𝑡) → ∞ 

отримує статистичну оцінку ймовірності видимості системи для зловмисника 

{ ( )} 1 { ( ), ( )},
v m

p x t p A t k t= −                      (3.6) 

де 𝑝{𝐴(𝑡), 𝑘𝑚(𝑡)} – ймовірність захисту системи з незмінною структурою 

заходами маскування, 0 ≤ 𝑝{𝐴(𝑡), 𝑘𝑚(𝑡)} ≤ 1.  

3.1.3. Модель привабливості загрози для зловмисника . Приймаємо, 

що поняття небезпеки пов‘язано з джерелом та об’єктом загрози в просторі не-

безпеки, збитками (шкодою), засобами безпеки. Простір небезпеки має коорди-

нати: просторові, часові, характеристики і ступінь ризику, по яких приймається 

зловмисником рішення про реалізацію загрози. Тому небезпека повинна бути 

ідентифікована, тобто визначена область, де вона знаходиться в просторі не-

безпеки. Для цього розглядаємо  модель привабливості загрози для зловмисника 

(порушника) проти ОСКІ, яка передбачається для нападу. Вона є обов’язковим 

компонентом загальної системи забезпечення безпеки [49, 165]. На її основі в 

узагальненому вигляді модель для ОСКІ надана на рис. 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис.3.4 показано, що привабливість загрози для зловмисника може бути 

оцінено такими змінними: B0 – виграш  зловмисника від реалізації загрози; C0 – 

витрати  зловмисника для підготовки і реалізації 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 умов 

z1 z2 zN zi 

Bi0 
Сi0 

K1U, K2U,…,KіU,…,KNU 

Система, що передбачається для нападу. 

Оцінка зловмисником загрози  і=KіUВі0/Сі0 

   

Множина варіантів загроз Z={zi}, i=1,2,…N 

Рис.3.4 Схема визначення привабливості загрози зловмисника 

Приваблива 

загроза zi 
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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. Тоді показник привабливості має вигляд 
 

 
0

0

i
i iU

i

B
K

C
 = .                                                    (3.7) 

Така  модель є складовою технології управлінням інформаційними ризи-

ками (Risk Management for Information Technology Systems) і призначена для виз-

начення намірів  зловмисника шляхом оцінки з множини можливих впливів 

загроз найбільш привабливої загрози для  зловмисника на поточний момент часу. 

Вираз (3.7) є аналітичною моделлю привабливості загрози для  зловмисника.  

Для визначення показника КіU, розглянемо співвідношення між загрозою і 

захистом системи, що умовно надано на рис. 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 3.5. показано, що ідентифікацією загрози є події а, в, с і d. Події а і 

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.3.5 Визначення подій для організації безпеки ОСКІ 

Так  
 

Подія а 

Загроза 

відвернена. 

 

𝑃А = 𝑃З 

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  𝑝2 = 1 − 𝑃З 

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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в є сприятливими для системи безпеки, а події с і d – сприятливі для  

зловмисника. Тому події с і d доцільно розглядати як нездатність системи до 

захисту, а саме зробити висновок, що показник icd iUP K= . Звідси вираз (3.7) 

приймає вигляд для і-ої загрози 

0

0

i
i icd

i

B
P

C
 = .                                                 (3.8) 

Таким чином, робимо  висновок, що основним чинником, що впливає на 

рішення  зловмисником про реалізацію загрози є відношення виграшу до витрат 

при умові, коли існують канали несанкціонованого доступу до уразливих об‘єк-

тів, що контролюються і використовуються для зловживання.  

3.1.4. Розробка методики аналізу наслідків впливу загрози на 

критичні  об’єкти . Акцентуємо увагу на визначення ступеня кореляційних 

зв’язків між загрозою і уразливими об’єктами. Правомірне вважати, що, якщо 

відома їх ступінь кореляції, то є можливість визначення організаційно-технічних 

заходів з попередження впливів загрози. Але, яка правило, таких даних для виз-

начення ступеню кореляції не існує або їх недостатньо, що і породжує невиз-

наченість. Тому пропонується застосування когнітивних (пізнавальних) методів аналізу 

ситуацій, що можуть мати місце під час впливу загрози, на основі [210, 211, 220].  

 Можливість такого когнітивного моделювання ситуації здійснюємо на 

основі таких положень. У першому розділі було розкрито характер можливого 

впливу загрози. У другому розділі були визначені шляхи відображення прояви 

загрози через афінні перетворення і фрактальні моделі, а також показана доціль-

ність застосування процесорного підходу і віртуальних організаційних структур. 

Це можливо при визначенні ступеню кореляції. Зміст методики когнітивного 

аналізу ситуації [219-220] наданий у таблиці 3.5.  

Сценарії розвитку – це сукупність визначених тенденцій, що характеризу-

ють ситуацію в даний мент, а саме: бажані цілі розвитку; варіанти комплексу 

заходів, що впливають на розвиток ситуації; сукупність показників або парамет-

рів чинників, що спостерігаються та ілюструють поведінку процесів.  

Таблиця 3.5 
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Методика когнітивного аналізу ситуацій впливу загрози  

№ з/п Назва етапу Зміст етапу 

1.  Опис ситуа-

ції в ОСКІ 

1. Формулювання задачі і цілі дослідження загрози для ОСКІ.  

2. Вивчення поточної ситуації з позицій поставленої мети.  

3. Збір, систематизація, аналіз існуючої статистичної і якісної інформації про загрозу 

(задачу), що розглядається.  

4. Виділення основних ознак впливу загроз, що досліджуються, визначення дії 

об’єктивних законів на розвиток ситуації і виділення залежності, тенденцій в процесах, 

що відбуваються в даній ситуації.  

5. Визначення необхідних вимог, умов та обмежень.  

6. Виділення суб’єктів, пов’язаних з ситуацією, визначення їх інтересів в даній ситуації 

для визначення можливих змін в розвитку ситуації, виділення чинників, на які можуть 

впливати суб’єкти ситуації.  

7. Визначення шляхів реалізації інтересів суб’єктів ситуації, їх поведінки і запобігання 

небажаним наслідкам розвитку ситуації.  

2. Структуриза-

ція інформа-

ції про проце-

си в ОСКІ 

 

1. Визначення шляхів руху ресурсів відносно процесів через опис причинно-

наслідкових відносин, що складають наші знання (або припущення) про зміст процесів 
(1).  

2. Опис відповідною сукупністю змінних (чинників) виділених процесів. Об’єднання 

всіх цих сукупностей складає множину базисних чинників, в термінах яких описуються 

процеси в ОСКІ.  

3. Визначення взаємозв’язку між чинниками шляхом розгляду причинно-наслідкових 

ланцюжків, що описують процес(2).  

4. Розкриття до відповідного рівняння для даного чинника впливів всіх чинників, що 

безпосередньо впливають на даний чинник(3). 

5. Створення ієрархічної структури знань із ситуації, що досліджується, починаючи від 

самих загальних понять і законів до відповідних найпростіших правил. 

6.  Визначення інформації про внутрішні і зовнішні причини змін(3). 

3 Побудова 

когнітивної 

(графової) 

моделі 

ситуації 

1. Виділення сукупності базисних чинників, що характеризують ситуацію.  

2. Виділення в сукупності базисних чинників цільових і керуючих факторів (4).  

3. Визначення безпосередніх зв’язків між чинниками.  

4. Побудова когнітивної карти ситуації.  

5. Складання рівнянь когнітивної моделі ситуації.  

4. Етапи -

моделювання  

 

1. Визначення початкових умов, тенденцій, що характеризують розвиток ситуації на 

даному етапі (5).  

2. Завдання цільових напрямів (збільшення, зменшення) і сили (слабко, сильно) зміни 

тенденцій процесів в ситуації.  

3. Вибір комплексу заходів (керуючих чинників), визначення їх можливої і бажаної 

сили та спрямованості впливу на ситуацію.  

4. Вибір комплексу можливих впливів (заходів, чинників) на ситуацію, силу і 

спрямованість яких необхідно визначити.  

5. Вибір факторів (індикаторів), що спостерігаються і характеризують розвиток 

ситуації.  

5. Визначення 

сценарію 

розвитку 

ситуації (5) 

1. Прогнозування розвитку ситуації без всякого впливу на процеси (ситуація 

розвивається сама по собі).  

2. Прогнозування розвитку ситуації з вибраним комплексом заходів (управлінь) (пряма 

задача).  

3. Синтез комплексу заходів для досягнення необхідної зміни стану ситуації (зворотна 

задача). 

6. Визначення 

політики 

захисту  

1. Визначення предмета політики, мети і причин її розробки. 

2. Місце політики в системі загальних вимог керівних документів. 

3. Застосовність, консультанти з питань безпеки і довідкова інформація. 

4. Ролі і обов’язки посадових осіб при виконанні політики. 

5. Порядок дотримання політики і механізм її корекції. 

7. Визначення 

профілю 

захисту (на 

прикладі ) 

1. Опис профілю ризику (загрози, ступеня інтересу зловмисників до системи, 
уразливість, наслідки).  
2. Складання матриці профілю ризику і визначення рейтингу зон. 
3. Облік інформаційних цінностей.  
4. Визначення критичних додатків.  
5. Класифікація даних.  
6. Вибір методів ідентифікації і аутентифікація. 
7. Вибір методів захисту даних. 



 

 

203 

Примітка:  

1. Припущення: процеси в ОСКІ викликаються причинами, поява яких пов’язана з рухом матеріальних ресурсів та 

інформаційної взаємодії.  

2. Взаємо вплив факторів відображається за допомогою когнітивної карти, що є графовою моделлю ситуації в умовах 

невизначеності. При накопиченні даних застосовуються методи кореляційного аналізу, патерн-аналізу, кластерного аналізу, 

регресійного аналізу.  

3. Внутрішні причини піддаються аналізу в рамках інформації, що є і на основі інформації, що отримана на основі 

когнітивних моделей. Зовнішні причини поділяються на передбачувані і непередбачувані. Інформація про наслідки 

передбачуваних причин погіршення стану ОСКІ отримуємо на основі моделювання ситуацій (на когнітивній моделі «прог-

раються» заздалегідь різні сценарії розвитку подій при появі тієї або іншої зовнішньої загрози і оцінюються її наслідки). 

Результуючою інформацією, як правило, вважається якісна оцінка передбачуваних наслідків загроз. Це дає можливість 

вибрати найкращі в тому або іншому значенні стратегії управління для кожної з раптових загроз, що з’являються і тим самим 

зменшити міру негативних наслідків, викликаних реально виниклою зовнішньою загрозою. 

4. Це необхідне для адекватності модельного сценарію реальної ситуації, що посилює довіру до результатів 

моделювання.  

 

В умовах інформатизації органів управління привабливою загрозою для 

порушення ІБ є вплив на ОСКІ. Привабливість у тому, що технічна основа 

системи управління, базується на використанні імпортного апаратно-програм-

ного обладнання в автоматизованих системах. Визначимо такі типи критичної 

ситуації прояви можливих наслідків загрози (позначимо їх А, В, С), що надані у 

таблиці 3.6.  

Таблиця 3.6 

Типи ситуацій впливу загрози щодо застосування імпортного  

апаратно-програмного обладнання  

Тип Зміст  

А Одиничні прояви загроз типу вимикання засобів автоматизації зі складу системи 

управління Іраку, що стала відома після операції «Буря в пустелі». 

В Отримання обмеженої кількості даних (10-20) про відмови систем управління 

критичними об’єктами внаслідок впливів вірусів або помилок в операційних 

системах. За даними в спеціальних фахових виданнях в програмних виробах є по-

милки, для їх усунення випускаються «заплатки» (в термінах Windows – «хотфик-

си»), які виправляються «сервиспаками» [296, 321]  

С Проява загрози у вигляді відмови комплексів і систем зв’язку та автоматизації, що 

отримані внаслідок їх експлуатації, наприклад відомі такі статистичні дані про 

відмови: дисків – 27%, відмови сервера – 24%, відмови в програмах – 22%, відмови 

в комунікаційному обладнанні – 11%, відмови в засобах передачі даних – 10%, 

відмови через помилки персоналу – 6% [321, 296]. 

Таким чином, стисло показане застосування методики когнітивного аналі-

зу ситуацій впливу загрози. Наслідком є визначення додаткових (непрямих) 

даних про характер тенденції розвитку, швидкості зміни показників. На їх основі 

формуються організаційно-технічні заходи політик і профілів захисту.  
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3.2  Моделювання індексу готовності організаційної системи з критичною 

інфраструктурою в інтересах підвищення рівня її безпеки 

3.2.1 Фрактальна модель визначення індексу готовності. У другому роз-

ділі було визначено необхідність введення індексу G(t), як індикатора оцінки 

непрямих даних про ознаки впливу загроз. Тут треба відмітити, що для існуючо-

го переліку завдань, прийнятої періодичності контролю і потрібної величини ви-

бірки даних оцінки індексу G(t) може бути величиною, що визначає ймовірність 

подій. Інша справа, коли оцінка здійснюється за даними про непрямі ознаки 

впливів загроз. Тут головне, щоб індекс відображав процес можливих змін функцій 

або структури. Тому оцінка індексу G(t) може бути на основі показників [43, 74, 104, 

120-124, 225], що відображають стан об’єктів в СОТС.  

З початку для визначення індексу G(t) розгляне характер прояви загрози на 

технічну складову ОСКІ. У другому розділі показана організація відношень під 

час виконання завдань в лінійно-функціональній структурі. Загроза типу А або В 

має прояву в найбільш важливих об’єктах і викликає їх відмову, як це ілюстру-

ється на рис. 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 3.6 показано, що вплив загрози проявляється в окремих об’єктах, 

що складають важливий фрагмент системи управління по всіх ланках управ-

ління, і тому робить їх критичними. Таке деревовидне самоподібне проявлення 

Рис.3.6 Характер прояви загрози в лінійно-функціональній структурі 
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може розглядатися як фрактал. Звідси робимо висновок, що відмова засобів 

автоматизації управління, задіяних в певному процесі управління, може бути не 

загальна, а осередкова по критичних елементах і може мати фрактальні власти-

вості, про що більш докладно буде розглянуто далі. 

Наступним кроком є визначення моделей складових індексу готовності 

G(t) відносно віртуальних структур, з яких складається ОСКІ при процесорному 

підході. Розглянемо їх. 

3.2.2 Модель технічної готовності. Технічна готовність визначає 

властивість готовності до виконання заданих задач технічними засобами ОСКІ в 

даний момент часу. Ця властивість може мати показник, що взагалі визначається 

як відношення середнього часу безвідмовної роботи до суми цього часу і серед-

нього часу непрацездатного стану (відновлення, техобслуговування, настройка 

та ін.) [32]. Для забезпечення єдності методологічного підходу щодо оцінки 

ефективності системи забезпечення, що складають інфраструктуру ОСКІ, пропо-

нується використати 𝐾зез(𝑡)– коефіцієнт збереження ефективності застосування 

ОСКІ (вираз 2.19) , що розглянутий в [43, 67-69, 72]. Нас тут цікавить як визна-

чати його віртуальні структури. Пропонується для j-ої віртуальної структури виз-

начити таким чином 

𝐾𝑗зез(𝑡) =
𝑁𝑗(𝑡)

𝑁0𝑗
≥ 𝐾𝑗зез

доп,                                     (3.9) 

де Nj(t) – загальна кількість працездатних зразків ІТ-техніки у визначеній 

j-ій віртуальній структурі в момент часу t; Noj – загальна кількість зразків ІТ-

техніки у визначеній j-ій віртуальній структурі, 𝐾𝑗зез
доп– допустиме значення. Для 

визначення працездатних і загального числа зразків ІТ-техніки у визначеній j-ій 

віртуальній структурі (рис.3.5) в момент часу t виконується умова  

1

( ) ( )
m

j ji ji
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N t N t
=

=  , 0

1
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m

j ji oji

i

N t N
=

= , при 
1,

0,
i

застосовується

не застосовується



= 


, (3.10) 

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

зразків ІТ-техніки. 

Показник технічної готовності до використання ІТ-техніки ОСКІ, яка скла-
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дається з М процесів буде визначатися як середня величина коефіцієнтів збере-

ження ефективності застосування сил і засобів:  

 

1

Т

( )

( )

M

j j

j

K t

g t
М


=

=



,
   при  𝛽𝑖 = {

1, при𝐾𝑗зез(𝑡) ≥ 𝐾𝑗зез
доп

0, при𝐾𝑗зез(𝑡) ≤ 𝐾𝑗зез
доп

 .      (3.11) 

 

Таким чином, показник індексу G(t) у вигляді (3.11) надає такі можливості: 

визначати окремо загальний і частковий індекс в ієрархічній структурі на будь-

якій ланці для оцінки фрагментів ОСКІ; розглядати його як числову характерис-

тику розподілу ймовірності випадкової величини для використання статистич-

них методів при прийнятих умовах в теорії ймовірності.  

3.2.3 Модель організаційної готовності. Організаційна готовність це здат-

ність структурних підрозділів ОСКІ зберігати готовність до виконання заданого 

переліку завдань на визначений мент часу. На основі [240, 279, 302] вважаємо, 

що організаційна структура готова виконувати завдання, якщо всі її структурні 

підрозділи мають функціональну і операційну працездатність відносно цих зав-

дань, тобто  

( )

( ) ( )

( )

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


 =


      =  =  →              
                

, (3.12) 

 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 

важливих підрозділів, готовність яких повинна бути забезпечена при будь-яких 

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

k  - число гото-

вих допоміжних підрозділів, 
нг

k - число неготових допоміжних підрозділів. 

( )п
оG tm  – організаційна готовність персоналу m-го підрозділу; 

min

OCG  – мінімальне 
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значення готовності для даного переліку завдань.  

У виразі (3.12) показано, що ( ) 1
о

g t =  при умові, що для всіх структурних 

підрозділів, які належать ОСКІ, виконується умова їх організованості щодо ви-

рішення заданого переліку задач. При 
min( )

о ocg t G=  існуюча організованість орі-

єнтована на мінімально допустиме число структурних підрозділів, готовність 

яких повинна бути забезпечена при умовах відносно особливо важливих і допо-

міжних підрозділів. Підрозділ готовий до виконання завдань, якщо він склада-

ється з Пn  одиниць і є 
раб

Пn  працездатних одиниць, де 
раб min

П Пn n . Тут 
min

Пn – міні-

мальна кількість працездатних одиниць (персоналу в підрозділах та ін.) для 

нормальної діяльності. В інших випадках ( ) 0
о

g t = .  

На основі процесорного підходу організаційна готовність відносно j-го 

процесу буде визначатися при умові, що усі особливо важливі підрозділи готові  

 

min

доп

ГПj

OCj доп доп

ГПj НГj

k
G

k k
=

+ ,                                          (3.13) 

де 
доп

ГПjk ,
доп

НГjk  - допустиме число готових і неготових допоміжних 

підрозділів j-го процесу. Тоді допустима організаційна готовність  може 

визначатися як  

min

min 1

( )

( )

m

ji OCji

i
OC

G t

G t
M


==


 , при 
1,

0,
i

застосовується

не застосовується



= 


 ,       (3.14)            

 

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

особового складу структурного підрозділу. 

Вираз (3.14) також надає можливість: визначати окремо загальний і част-

ковий індекс в ієрархічній структурі на будь-якій ланці для оцінки організова-

ності фрагментів ОСКІ і розглядати його як числову характеристику розподілу 

ймовірності випадкової величини для використання статистичних методів для 

незмінного переліку завдань.  
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Для оцінки організаційної готовності до використання окремого підрозділу

( )
п
оG t , що входить до складу організаційної структури, пропонується застосу-

вання підходу, що наданий в [240], а саме   

 

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

доппри S G t G nj
j


 =  
 =

= 


=  
 =

,                      (3.15) 

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), по-

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

готовності.  

Тут оператор 
0

S  вказує потужність пересічних підмножин працездатних 

готових до виконання своїх функцій) одиниць підрозділу. Його розрахункове 

значення відповідає числу працездатних структурних підрозділів раб
п

n , для якого 

можна задати норму min
пn . Тоді розгляд організаційної готовності ( )

п
G t

j
 j-го 

підрозділу відносно працездатних структурних підрозділів раб
п

n  викликає 

необхідність розгляду складових: функціональної і операційної готовності на 

кожний момент часу, тобто  

ф ор

п п( ) ( ) ( )
п j jG t G t G t

j
= .                                    (3.16)  

3.2.4 Модель функціональної готовності персоналу. Функціональна 

готовність персоналу – це здатність структурних підрозділів виконувати в 

процесі професійної діяльності поставлені перед ними задачі. Показником 

ф

п ( )G t  може бути ймовірність функціональної готовності, що враховує 

специфіку підготовки оператора через ймовірність його помилок  
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( ) 1 ( )Ф
П

G t p t
пом

= − ,                                     (3.17) 

де ( )
пом

p t  - імовірність появи помилок в період роботи. 

3.2.5 Модель операційної готовності персоналу. Операційна готовність 

персоналу визначає здатність особового складу своєчасно і безпомилково 

виконувати задачі щодо зміни режиму роботи в заданих задачах. Показником 

пропонується вважати 
ор

пG , який складається з алгоритмічної і ситуаційної 

готовності 

ор аг сг

п п п( ) ( )G G t G t= .                                    (3.18) 

 3.2.6 Модель алгоритмічної готовності. Алгоритмічна готовність – це 

здатність особового складу виконувати наказані йому дії і вибирати один з  мож-

ливих алгоритмів управління. Вважаємо, що показник 
ал

п ( )G t  залежить від: 

ймовірності вибору оператором правильного алгоритму управління 𝑃(𝑎пр𝑖); 

ймовірності своєчасного виконання вибраного алгоритму   

 

ал( ) ( ) ( )
п

свG t P a P a
прi прi

=  .                                 (3.19) 

 

3.2.7 Модель ситуаційної готовності. Ситуаційна готовність – це 

здатність особового складу здійснювати вибір (або пошук можливих дій) і реа-

лізацію певних дій, що забезпечують приведення керованої системи в заданий 

режим роботи в аварійних ситуаціях при обмеженому часі реакції. Показником є 

сг

п ( )G t , що являє собою імовірність того, що протягом обмеженого часу 

оператор знайде управління Ui, за допомогою якого об’єкт управління не 

перейде в критичний стан за допустимий час, тобто  

сг

п

0,

( )
1 1

ав РА РП

ав
ОП ав РА РП

РА РП

при t t t

G t t
еxp k при t t t

t t

 +


 =  
− − −  +   +    ,       (3.20) 

( )свP a
прi
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де tав – час виникнення небезпечних ситуацій в об’єкті управління, РАt - час 

реакції оператора на ситуацію; РПt  - час реакції приладів, що необхідне для зміни 

стану обладнання відповідно до керуючого впливу оператора. 

Таким чином, визначення індексу G(t) дозволяє провести аналіз організа-

ційних і технічних структур ОСКІ на будь-якій ланці управління. Подібні моделі 

можуть застосовуватися для оцінки можливої зміни стану різних елементів ОСКІ 

при заданому і змінному переліку завдань. Тому отримані на поточний момент 

значення індексу G(t) можна вважати індикатором для спостереження за пове-

дінкою ОСКІ, як це запропоновано в виразі (1.3). Для ситуації, коли в результаті 

когнітивного аналізу можливого впливу загрози отримуємо дані про його змен-

шення за межі допустимого рівня  ІБ, виникає необхідність визначення показ-

ника Ф(𝑡), що характеризує адаптацію ОСКІ до вирішення нових завдань. Тому 

для цього необхідно розглянути інші засоби.  

3.2.8 Особливості поведінки індексу готовності під час появи нових зав-

дань. Для визначення непрямих ознак і часткових завдань для інфраструктури  

ОСКІ відносно загроз для ІБ пропонується застосувати метод створення сукуп-

ності поступово породжених множин задач. Розглянемо цей метод на основі 

аналізу можливих впливів загрози типу С. Для збереження спадкоємності до іс-

нуючих показників технічного забезпечення, які розглянуті в [43, 74, 120], 

доцільно використати коефіцієнт збереження ефективності застосування ОСКІ 

[121-124]. Його застосування передбачає, що при незмінному переліку завдань і 

виконанні умов наявності запасів будуть виконуватися вимоги до процесів уп-

равління (якість, безперервність, стійкість та ін.) [165]. Звідси визначений і не-

змінний в часі перелік завдань може бути записаний 

 

 1,..., ,...,с с сc
заб забn забNзаб

D d d d= ,                     (3.21) 

де 
.

с c
заб n заб

d D – завдання забезпечення структурного підрозділу ОСКІ 

конкретним n –м видом ІТ-техніки, індекс с – constant. Завдання поступають до 
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органів управління у випадковий  момент часу і в умовах, що склалися, їх 

виконує віртуальна структура ОСКІ.  

Індекс G(t)  може розглядатися відносно всього переліку завдань, як ймо-

вірність збереження ефективності застосування сил і засобів за рівнем забезпе-

ченості їх ресурсами на момент часу  

 

𝑃заб[𝐷заб
𝑐 , 𝑡] ≥ 𝑃заб

𝑚𝑖𝑛 ,                                              (3.22) 

де 𝑃заб
𝑚𝑖𝑛– мінімальний рівень ймовірності забезпечення, наприклад,    

ОСКІ, що задається з розумінь (бажань) вищої системи.  

Але вагомим недоліком цього підходу є те, що він орієнтований на розгляд 

ОСКІ з постійною структурою. Зміну переліку завдань відобразимо  

 

 v v v v( ) ,..., , ,..., ,...,1 ( 1) ( )
с сD t d d d d dзаб забN заб N заб N m забMзаб

= + + , (3.23) 

де індекс с – constant, індекс v – vary, кількість завдань ( )M t  множини 

v ( )D t
заб

 та їх зміст залежить від часу.  

В таких умовах вираз (3.23) правомірне розглядати у вигляді 

 

 𝑃заб[𝐷заб
𝑣 (𝑡), 𝑡] ≥ 𝑃заб

𝑚𝑖𝑛  .                                        (3.24) 

 

Приймаємо  його за критерій ефективності функціонування ОСКІ щодо ви-

конання змінного переліку завдань множини 𝐷заб
𝑣 (𝑡) за черговістю їх надход-

ження. Вважаємо, що кожне завдання 𝑑заб.𝑚
𝑣 ∈ 𝐷заб

𝑣 (𝑡) пов‘язане з забезпеченням 

потреб 𝑎(𝑡) системи зв‘язку наявністю запасів 𝑄(𝑎(𝑡), 𝑡) в потрібному місці, в 

потрібний час і в достатній кількості. Практично це визначається нерівністю 

𝑄(𝑎(𝑡), 𝑡) ≥ 𝑄доп, де 𝑄доп – мінімально припустиме значення запасів в наявності. 

Появу нових або зміну існуючих потреб вважаємо причиною заходів стратегіч-

ного управління структурою ОСКІ, тобто зміни потреб сил і засобів щодо забез-

печення працездатності ІТ-техніки, яка застосована в процесах управління, є 

причиною появи, змін і відмирання завдань для структурних підрозділів системи.  
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Така причинно-наслідкова конструкція дозволяє урахувати загрозу як по-

рушення рівноваги між потребами в працездатності ІТ-техніки і можливістю її 

забезпечення запасами. Звідси критерій (3.24) приймає вигляд 

 

𝑃заб[𝑄(𝑎(𝑡), 𝑡) ≥ 𝑄доп] ≥ 𝑃заб
𝑚𝑖𝑛

,
                                   (3.25) 

 

де 𝑃заб[𝑄(𝑎(𝑡), 𝑡) ≥ 𝑄доп] – ймовірність своєчасного задоволення запасами 

на рівні не нижчому заданих потреб ( )a t  системи зв‘язку по мірі надходження 

відповідних заявок.  

Вираз (3.25) є відправним моментом для оцінки ефективності функціону-

вання ОСКІ по слабким сигналам, де під слабким сигналом розуміє появу перших 

заявок на забезпечення зв’язку та автоматизації.  

3.2.9 Метод створення сукупності поступово породжених 

множин задач . Для переходу від показників, що характеризують постійний 

перелік завдань, до показників, що характеризують змінний перелік завдань, 

розглянемо метод створення сукупності поступово породжених множин задач. 

Природно, що показником ефективності системи управління є ймовірність 

v( )
Б Б

Ф D  успішного вирішення задач Бm із змінного переліку V по черзі їх 

отримання. 

 

  v c c v v v,..., , ,..., ,...,1 1D d d d d dБ БN Б Бm БFБ
= ,                       (3.26) 

 

Тут треба провести логічний зв’язок між оператором Ф(𝑡)– ступенем 

досягнення потрібного стану системи з виразу і ФБ(𝐷Б
𝑣) – ймовірністю успішного 

вирішення задач Бm із змінного переліку завдань V. Покаже це. Відомо, що для 

оцінки успішного вирішення задач управління за допомогою засобів 

автоматизації можна застосувати підхід, що наданий у [32]. Тоді отримує   

v( )v , ,
v( )0

Ф DБ БP D tБавт
Ф DБ Б

  =
  

                              (3.27) 
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де ФБ(𝐷Б
𝑣) – ймовірність успішного вирішення завдань 𝑑Б𝑚

𝑣 ∈ 𝐷Б
𝑣 після їх 

надходження, але припускається, що завдання поступають у систему в випад-

ковий  момент часу і вирішуються в умовах, що склалися до цього  моменту, 

тобто це реальне значення введеного нами показника ефективності замкнутої 

системи управління;  ФБ0(𝐷Б
𝑣) –  значення того ж показника, але визначене при 

умові, що система автоматизованого управління функціонує найкращим чином, 

тобто забезпечує виконання усіх вимог, що пред’являються до неї. 

Як обґрунтовано в [32], достоїнством показника ефективності (3.27) є те, 

що всі чинники, діючі на якість системи, входять до чисельника і знаменника 

дробу, що його визначає, в однаковому ступені. В той же час він аналітично 

пов’язаний з показником ефективності замкненої системи управління v( )
Б Б

Ф D

. Але такий підхід має істотний недолік – у зв’язку зі складністю визначення 

значень показників ефективності v( )
Б Б

Ф D  і v
0
( )

Б Б
Ф D  безпосереднє застосуван-

ня співвідношення (3.27) для отримання оцінки ефективності критичного об‘єкту 

зі складу ІІТ-інфраструктури практично неможливо.  

Для того, щоб обійти ці труднощі пропонується заміна однієї множини 

завдань відповідною іншою, тобто множина завдань 

 v c c v v v,..., , ,..., ,...,1 1D d d d d dБ БN Б Бm БFБ
= , F Z

            
(3.28)  

завжди породжує однозначно пов’язану з нею змінну множину  

 v v vv
1,..., ,...,yБ yБz yБZyБ

D d d d=
                              

(3.29)  

завдань управління, що підлягають вирішенню в системі управління 

процесами або діями (більш докладно можна ознайомитися у [83]). При цьому 

задача управління v v
yБz yБ

d D може характеризуватися низкою властивостей. 

Позначимо множину кількісних показників цих властивостей як 𝑊𝑗,𝑗 = 1, 𝐽. Для 

кожного показника існує вимога. Звідси слідує, що завдання 𝑑𝑦Б𝑧
𝑣 , 𝑧 = 1, 𝑍 по-

роджують множину типових завдань  v

1
,..., ,...,W W WyБm j J

d d d d→ , 𝑚 = 1, 𝑀 забез-
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печення вимог по показниках 𝑊𝑗,𝑗 = 1, 𝐽. Тут 𝑑𝑊𝑗
– завдання управління 

процесом з j-ої властивості. Бачимо, що змінному переліку завдань v
yБ

D  можна 

поставити в однозначну відповідність множину типових завдань 

 
1

v ,..., ,...,
j J

D d d d
W W Wj

= , що повторюються під час вирішення кожного завдання 

з множини 𝐷𝑗
𝑣.  

Перевагою підходу є те, що для багаторазових повторних завдань є виз-

начені в керівних документах вимоги. Це вилучає необхідність прямих вираху-

ваних значень ефективності під час оцінки ефективності автоматизованої 

системи управління і дозволяє сконцентрувати увагу на вирішенні завдань з мно-

жини vD .  

Таким чином, організовується сукупність поступово породжених множин 

задач однозначно пов‘язаних між собою 

 

v v vD D D
Б yБ
→ → ,                                             (3.30)  

де 
vD
Б  

– змінна у часі множина завдань, вирішуваних системою, яка по-

роджує однозначно пов’язану з нею множину 𝐷𝑦Б
𝑣

 
завдань управління, що підля-

гають розв‘язанню в системі управління в процесі дій, 𝐷𝑣 – множина завдань за-

безпечення необхідних властивостей 𝑊𝑗, 𝑗 = 1, 𝐽 процесів управління (стійкості, 

безперервності та ін.) та зв‘язку (своєчасності та ін.).  

Вирішення завдань з множини vD  пов’язано зі збереженням 

працездатності засобів ІТ-техніки, тобто підтримується наявністю в потрібний 

час і місці певної кількості запасів, яка відносно j-ої властивості повинна 

задовольняти вимозі 𝑄𝑗(𝑎(𝑡), 𝑡) ≥ 𝑄𝑗доп. Звідси виконання вимог 𝑊𝑗 ≥ 𝑊𝑗доп, 

1,j J=  до процесів управління і зв‘язку досягається при інших рівних умовах під 

час застосування працездатної ІТ-техніки.  
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При такому підході критерій ефективності функціонування системи, при 

умовах розгляду питань підтримання працездатності ІТ-техніки, може бути 

розглянутий відносно кожної властивості з множини вимог 𝑊𝑗доп, 𝑗 = 1, 𝐽 до 

процесів управління і зв‘язку і відносно до завдань з множини vD , тобто 

приймає вигляд 

v min( ), , 0P D t t P tзабjзез jзез
     
  

 .                      (3.31) 

 

Відносно виразу (3.25) він  може бути представлений у вигляді 

 

min( ( ), ) , 0 , 1,P Q a t t Q P t j Jдопjзез jзез
      =
  .

     (3.32) 

 

Таким чином, метод визначення сукупності поступово породжених мно-

жин завдань, однозначно пов‘язаних між собою дозволяє: математично обґрун-

тувати, що ефективність складної системи залежить від ефективності реалізації 

властивостей, що належать цій системі; розглядати процес досягнення корисного 

ефекту, як сукупність виконання типових завдань; розглядати процес реор-

ганізації ОСКІ відносно змінного переліку завдань управління процесом по j-ій 

властивості, яка задається у вигляді вимоги 𝑊𝑗 ≥ 𝑊𝑗доп, 𝑗 = 1, 𝐽.   

 

3.3. Моделювання фрактальної розмірності для визначення критичності 

ситуації у організаційній системі з критичною інфраструктурою 

 

3.3.1 Визначення фрактальної розмірності. У першому розділі показано, 

що проблема  ІБ пов’язана з управлінням кризами. З математичної точки зору 

під кризою розуміється такий стан системи, коли вона знаходиться біля або 

прямо у точці біфуркації. У другому розділі показано, що основою кризи є 

загрози. При цьому виникли питання: що призводить систему в кризовий стан, 

коли вона втрачає стійкість (наближається до точки біфуркації) і знаходитися в 
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нестійкому стані. Тоді мистецтво управління полягає в тому щоб знайти методи: 

передбачення такого стану і найшвидшого його усунення з мінімальними зусил-

лями.  

На основі такого погляду на критичність ОСКІ правомірне вважати, що на 

зміну методам збереження стану необхідно використати методи управління кри-

зами. Для цього змінимо погляд на процес оцінки стану ОСКІ таким чином.  

Вважаємо, що під час реорганізації важлива не оцінка ефективності систе-

ми, яка з теорії систем та управління ними пов’язана з постійним переліком задач 

і відповідною структурною організацією, а важлива оцінка доцільності виз-

наченої з альтернатив стратегії розвитку з критичного стану, коли визначається 

що і як реорганізовувати. Для цього приймаємо, що для передбачення 

критичного стану в умовах невизначеності єдиним методом отримання даних є їх збір 

та узагальнення непрямих даних на основі циклічності процесів. З теорії ди-

намічних систем відомо , що циклічність поведінки властива будь-якій складній 

системі внаслідок наявності в ній зворотних зв’язків. При цьому сувора постій-

ність циклів  може не дотримуватися, тобто розглядається квазіперіодичність.  

Треба відмітити, що квазіперіодичність штучно обмежує коло явищ, що 

вивчаються, але і сприяє в умовах невизначеності розумінню справжньої при-

роди структурної адаптації ОСКІ. Головне, що квазіперіодичність дозволяє ак-

центувати увагу на дві принципово важливі речі, які складають основу отриман-

ня первинних даних, а саме: на природу зовнішнього середовища, що раптово 

змінюється і на загальну картину їх наслідків в ОСКІ.  

Для її усунення пропонується застосування уявлень фрактальності. Звідси 

для оцінки розміру самоподібності застосовують фрактальну розмірність, яка ві-

дображає приріст числа фрагментів (об’єктів), що покривають форму (ієрархію) 

при нескінченному зменшенні їх розміру. Для нашого випадку фрактальність вказує на 

характер проникнення впливу загрози і трактується наступним чином  

 

dN r= ,                                                                                  (3.33) 
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де N – кількість самоподобних елементів в ієрархії ОСКІ, що можуть бути 

піддані впливу загрози; r – масштаб проникнення впливу загрози, d – фракталь-

на розмірність для даної загрози. Звідси правомірне, що уявлення про фрактали 

є інструментом дослідження нерегулярних процесів і форм [312].  

Такий акцент спільно з урахуванням ієрархічної структури ОСКІ дозволяє 

перейти до представлення j-го впливу загрози на ОСКІ, як певного вигляду 

фрактала, що має свою фрактальну розмірність j-го впливу загрози як показник 

ступеня проникнення впливу загрози в структуру ОСКІ  

log
, 1,

log

N j
d j J

j rj

= =  .                              (3.34) 

Для відображення форми проникнення загрози можливо застосування з 

фрактальної геометрії геометричних фігур, наприклад, губки Серпінського, мно-

жини Кантора та ін.  

Наступним кроком є визначення допусків зміни фрактальної розмірності. 

З теорії самоорганізації відомо [303], що при збільшенні фрактальної розмірнос-

ті до 2,5 відбувається наближення до непередбачуваності поведінки, а при 2,71 

виникає критичний цикл або стан нестійкої рівноваги, який є ознакою біфуркації 

[312]. Наприклад, розглянемо ОСКІ в межах ієрархії: ОСКІ вид: «О» –«З» – «Ч». 

Тоді поява загрози у вигляді вимикання системи управління внаслідок закладень 

в програмні продукти імпортного виробництва для  ОСКІ (верхній рівень «О») 

буде тиражуватися (поява збоїв) на «З», на «Ч» рівнях, результатом чого буде 

різний рівень загрози. Якщо промоделювати ширину тиражування можливих 

виявів загрози на N об’єктах, оснащених такими програмами на кожному рівні, 

відносно зміни фрактальної розмірності d, то отримує графіки на рис. 3.7. 
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З рис.3.7. бачимо, що критичний стан різко наближається при зменшенні 

масштабу проникнення загрози (рівнів), коли для поразки потрібно менше число уражених 

об’єктів. Фізично це означає, що завантаження операційної системи імпортного 

виробництва в засоби автоматизації управління вищих ланок є самою могутньою 

загрозою на сьогоднішній день не тільки з боку ІБ, але й національної безпеки 

держави. Звідси отримання показника фрактальної розмірності дозволяє оцінювати 

ступінь загрози на окремі структури, що складають об’єкти ураження. 

Таким чином, представлення можливих впливів загрози на структуру 

ОСКІ фракталом надає можливість оцінки ступеня впливу за допомогою 

фрактальної розмірності. Критичним його значенням є значення критичного 

циклу. Отримання даних про його величину дозволяє визначити прояви загрози, 

які треба в подальшому більш детально досліджувати для реорганізації ОСКІ. 

3.3.2 Діагностування поточної ситуації на основі аналізу трендів. Отри-

мані дані на основі аналізу фрактальності надають можливість акцентувати 

увагу на найбільш небезпечні наслідки загрози. Звідси виникає можливість 

контролювати деяку організаційно-технічну структуру через частковий індекс 

Gj(t), що відображає j-у віртуальну структуру, яка характеризується критичною 

величиною фрактальної розмірності.  

При отриманні поточних даних індексу G(t) виникає можливість побуду-

вати часовий ряд. При його аналізі отримуються дані про зменшення величини 

Gj(t), виникає питання: це тенденція до критичного стану чи ні; які напрями 

важливіші для виходу з критичної точки; які вимоги до вибору позитивної 
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d 
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Рис.3.7 Характеристика зміни фрактальної розмірності 
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ситуації.  

Для відповіді на них доцільно розглянути ситуацію розвитку конкретного 

процесу. Вважаємо, що в критичний момент ключем до розуміння майбутнього 

ОСКІ є введення таких постулатів: індекс готовності, як загальний показник 

вищої системи, враховує всі зміни в ОСКІ; існує циклічність в управлінні проце-

сом (квазіперіодичність); існує три загальних види розвитку тенденцій: збіль-

шення, зменшення, рівновага.  

Ці постулати нагадують постулати з технічного аналізу [157, 158, 261, 313, 

314], що застосовуються в економіці для оцінки ринків.  

Для визначення альтернатив у технічному аналізі пропонуються правила, 

що дозволяють на основі окремих точок, які характеризують поточні дані про 

індекс готовності, визначити тренди [157, 158, 261, 313, 314]. Наприклад, під час 

отримання первинної інформації про вплив загрози на певну структуру ОСКІ, 

визначеної на основі аналізу наслідків ситуації, можна отримати часовий ряд, що 

був наданий раніше. Використовуючи правила, в таблиці 3.7 будується тренд, що 

надає дані про напрям тенденції (висхідна, низхідна), швидкість зміни (кут 

нахилу лінії тренду) і силу тенденції (кількість значень індексу, що 

підтверджують тенденцію).  

Таблиця 3.7 

Діагностування поточної ситуації на основі правил побудови трендів 

№ 

з/п 

Назва правила Зміст правила 

1. Правило висхідного тренду Максимуми і мінімуми повинні підвищуватися 

2. Правило низхідного тренду Максимуми і мінімуми повинні знижуватися 

3. Зміна тренду Зміна, коли немає зростаючих / падаючих 

екстремумів 

4. Підтвердження висхідного 

тренду 

Подальше значення повинно дати новий максимум 

5. Підтвердження низхідного 

тренду 

Подальше значення повинно дати новий мінімум 

6. Зміна напряму висхідного 

тренду 

Сигнал визначається відсутністю нового 

максимуму 

7. Зміна напряму низхідного 

тренду 

Сигнал визначається відсутністю нового мінімуму 

8. Умова рівноважного стану Якщо не виконується збільшення або зменшення 

9. Характерні лінії тренду Визначення лінії підтримки або опору 

10. Швидкість тенденції  Визначається кутом нахилу лінії тренду 
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11. Сила тенденції  Визначається кількістю підтверджень зміни ліній 

тренда (числом періодів, де спостерігається 

збільшення або зменшення тренду) 

12. Побудова лінії тренду Будується по одній точці і швидкості тенденції 

(кута нахилу). 

Критична точка показана на рис. 3.8. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис.3.8. показано, що в критичній точці треба визначати причини змен-

шення індексу G(t) шляхом розгляду альтернатив усунення загрози і визначати 

траєкторію досягнення вимоги через процедуру реорганізації. 

Таким чином, при використанні наданих правил діагностування поточної 

ситуації, на основі принципів побудови трендів ситуація не прогнозується, а виз-

начається раціональна альтернатива. Тут виникає необхідність розгляду питан-

ня: яким чином визначати непрямі ознаки, як можна сформувати часткові 

завдання для інфраструктури ОСКІ відносно загроз для ІБ, яка вважається кри-

тичною.   

 

3.4 Розробка методики формування вимог до інформаційної системи під 

час її реорганізації  

 

3.4.1 Модель формування вимог до системи. Для обґрунтування такої 

моделі розглянемо можливість формалізації процесу формування вимог через 
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Рис.3.8 Тенденція зміни індексу готовності до використання ОСКІ 
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статистичну модель забезпечення потреб на прикладі системи СЗІБ. Для цього 

визначимо фізичний зміст ймовірності 𝑃𝑗заб[𝑄(𝑎(𝑡), 𝑡) ≥ 𝑄доп], яка відображає 

зміни завдань v
W j

d D , відповідних їм потреб a  в запасах і можливостей r  

системи щодо їх забезпечення запасами. Природно, що можна визначити такі 

випадки співвідношення потреб 𝑎 в запасах і можливостей 𝑟  

 

r a ; r a= ;  r a .                                  (3.35)  

Розглянемо їх. 

Випадок r a , ілюструється на рис. 3.9, де показаний дефіцит z . 

 

 

 

 

 

 

 

Нехай в системі управління завдання 𝑑𝑊𝑗
 з вимогою 𝑊𝑗 ≥ 𝑊𝑗доп виникало 

𝑛 разів. Вважаємо, що причиною невиконання такого завдання в розглянутій 

моделі може бути тільки відсутність запасів 𝑟 < 𝑎, які потрібні для його вико-

нання. У такому разі можливі дві ситуації: 𝐻1 – під час вирішення завдання запа-

си не потрібні; 𝐻2 – під час виконання завдання виникли потреби 𝑎 в запасах. 

Події 𝐻1 і 𝐻2 є гіпотезами відносно стану системи, що складають повну групу 

несумісних подій.  

Як бачимо з рис. 3.9, гіпотеза 𝑯𝟏 реалізовувалась в (𝒏 − 𝒂) випадках. Від-

повідно оцінка ймовірності 𝑷(𝑯𝟏) її реалізації є 𝒑∗(𝑯𝟏) =
𝒏−𝒂

𝒏
. В рамках прийня-

тих припущень умовна ймовірність вирішення завдання під час справедливості 

цієї гіпотези 𝑷(𝒅𝑾𝒋
|𝑯𝟏) = 𝟏. Аналогічно оцінка ймовірності 𝑷(𝑯𝟐) реалізації 

гіпотези 𝑯𝟐 дорівнює 𝒑∗(𝑯𝟐) =
𝒂

𝒏
. Практично система здатна задовольняти 

n-a а 

r 

Рис.3.9 Випадок перевищення потреб 𝑎 в запасах над можливостями 𝑟. 
n 

z 
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запасами 𝒓 потреб. Вважаємо, що величина можливостей 𝒓 не залежить від 

виникнення в системі управління 𝒏 завдань і 𝒂 потреб. Звідси випливає, що 

оцінка умовної ймовірності вирішення задачі 𝒅𝑾𝒋
 в цьому випадку визначається 

у вигляді 

, ;*( )2
1, .

r
r a

p d H a
W j r a




= 
 

                                      (3.36) 

 

Таким чином, ймовірність 𝑃(𝑑𝑊𝑗
) виконання завдання 𝑑𝑊𝑗

 при умові, що 

причиною невиконання такого завдання в розглянутій моделі може бути тільки 

відсутність запасів, визначається по формулі повної ймовірності 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 21 2
P d P H P d H P H P d H

W W Wj j j
= + .             (3.37) 

Під час переходу до оцінок отримуємо 

1 1 , ;

( )

1 1 1, .

n a a r a r
r a

n n a n
p d

W n a aj r a
n n

− −
+ = − 

= 
− + = 



                           (3.38) 

Природно, що при 𝒓 < 𝒂 в 𝒛 = (𝒂 − 𝒓) випадках органи управління цікав-

лять причини невиконання завдань 𝒅𝑾𝒋
, тому що їх невиконання за різних причин 

пов‘язано з статистично підтвердженою відсутністю запасів в потрібному місці, 

в потрібний час, в потрібній кількості.  

Щодо змісту теорії управління запасами, яка надається в [42-43, 225], це 

можливо розглядати як результат виникнення нових завдань для органів управ-

ління з організації взаємодії між елементами СЗІБ, тобто розгортання нових 

структур 𝑨𝒋(𝒛, 𝒕) для зміни можливостей системи. Тому показником ймовірності 

виникнення завдань, які не були забезпечені запасами в 𝒛 випадках (актуаль-

ності створення нових структур) є оцінка 𝒑∗(𝑨𝒋) =
𝒛

𝒏
.  



 

 

223 

Випадок 𝑟 = 𝑎. Це ситуація функціонування системи, коли потреби задо-

вольняються без дефіциту і залишків запасів, тобто 𝑝(𝑑𝑊𝑗
) = 1. Безумовно, що 

такому значенню відповідає раціональна структура системи. 

Випадок 𝒓 > 𝒂. Тут виникає інша ситуація, коли потреби скорочуються, а 

непотрібні запаси накопичуються (нерентабельно), що показано на рис. 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це розглядається як виникнення завдань щодо зменшення збитків за раху-

нок зберігання запасів, які вже не використовуються, що викликає необхідність 

згортання потужності непотрібної існуючої структури 𝑨𝒋(𝒗, 𝒕). Природно, що в 

даному випадку органи управління не будуть цікавити причини зменшення 

обсягу потреб під час виконання завдань 𝒅𝑾𝒋
 в ( )v r a= −  випадках, а будуть 

цікавити збитки, що можуть виникнути під час зберігання запасів. Тому 

показником ймовірності виникнення завдань на згортання (актуальності 

скорочення структур) є оцінка **( )
v

p A
j r
=  цієї й вірності, де 0 v r  . Звідси 

оцінка ймовірності ( )P d
W j

 виконання завдання d
W j

має вигляд 

 

* *1 ( ), ( ) ;

( ) 1, ;

**1, , ( ) , 0 .

z
p A p A r a

j j n

p d r a
W j

v
r a p A v r

j r


− = 


= =

  =  


                    

             (3.39) 

Таким чином, згідно з описаною статистичною моделлю і прийнятим при-

пущенням, що вимоги з j-ої властивості 𝑾𝒋 ≥ 𝑾𝒋доп, 𝒋 = 𝟏, 𝑱 до процесів управ-

Рис.3.10 Випадок перевищення  можливостей 𝑟 над потребами 𝑎 

в запасах 

n-a а 

r 

n 

v 
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ління і зв‘язку задовольняються тільки при умовах застосування боєздатної ІТ-

техніки і що її працездатність підтримується наявністю в потрібний час і місці 

певної кількості запасів, яка відносно j-ої властивості повинна задовольняти 

вимозі 𝑸𝒋(𝒂(𝒕), 𝒕) ≥ 𝑸𝒋доп, виникає можливість розглядати ефективність функ-

ціонування системи незалежно від інших факторів, які мають вплив на досяг-

нення потрібного значення цієї вимоги по j-ій властивості, наприклад, від 

кваліфікації персоналу та інших факторів. Отже, вимога по j-ій властивості 𝑾𝒋 ≥

𝑾𝒋доп,𝒋 = 𝟏, 𝑱 під час урахування l -го незалежного фактору 𝒍 = 𝟏, 𝑳 буде розгля-

датися як 

( ) ( )

1

L

P d P dl WW jj
l

=

=

  .                                    (3.40) 

Але умова незалежності факторів досить сильна і вимагає визначення ко-

реляційних зв‘язків, а ця процедура доволі складна. Разом з тим у будь-якому 

випадку значення ймовірності 𝑷(𝒅𝑾𝒋
) виконання завдання 𝒅𝑾𝒋

буде знаходитись 

в межах  

( ) ( ) ( )
min max

P d P d P d
W W Wj j j

  .              (3.41) 

Тому з деякою величиною помилки пропонується прийняти постулат: 

вимоги до системи можна розглядати відносно вимог виконання завдань 𝒅𝑾𝒋
 

щодо j-ої властивості; за кількісне значення вимоги до системи приймається 

величина вимоги по j-ій властивості, яка є мінімальною межею.  

На підставі цього постулату для оцінки ефективності функціонування сис-

теми вважається справедливим нерівність (3.23) у вигляді 

 

( ( ), ) ( ), 0 , 1,
min

P Q a t t Q P d t j Jдопjзез W j
      =
   ,   (3.42) 

 

де ( )
min

P d
W j

 – значення заданого мінімально припустимого значення j-ої 

властивості 𝑊𝑗доп, 𝑗 = 1, 𝐽, що надаються у [16].  
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Таким чином, формування наближених вимог до ОСКІ робиться так. 

Наприклад, для своєчасної передачі певної категорії повідомлень необхідно 

забезпечити запасами ІТ-техніки процес не гірше вимог𝑃𝑗заб[𝑄(𝑎(𝑡), 𝑡) ≥ 𝑄доп] >

𝑃св(𝜏 ≤ 𝜏доп), які задані до цього процесу, де “j” представляє властивість 

“своєчасність”. Природно, що це є нижня межа вимог. Причина у тому, що 

значення показників з [16] визначаються як інтегровані і ураховують кваліфі-

кацію особового складу і працездатність ІТ-техніки. Але згідно з раніше накладе-

ними припущеннями, це враховує тільки працездатність ІТ-техніки. Це є недо-

ліком. Взагалі евристичну діяльність особового складу органів управління до-

сить складно формалізувати. Одним з кроків в формалізації управлінської 

діяльності є створення моделі прийняття рішення щодо зміни структури ОСКІ. 

3.4.2 Модель прийняття рішення щодо зміни структури 

системи . З попереднього розгляду випливає, що прийняття рішень щодо 

реорганізації на основі середньостатистичних оцінок ймовірностей потреб і 

можливостей системи СЗІБ можливо при умові їх подальшого уточнення. Тому 

для прийняття достатньо достовірного рішення застосуємо метод теорії розріз-

нення статистичних гіпотез у вигляді схеми гіпотез, що надана на рис. 3.11. 

 

 

 

 

 

 

Тут оцінки 𝒑∗(𝑨𝒋) і 𝒑∗∗(𝑨𝒋) є фактично показниками-провісниками щодо 

прийняття рішень. Множина їх значень (апостеріорних даних про потреби і 

можливості) створює підмножини 𝑺𝟎𝒋 і 𝑺𝟏𝒋 
, що використовуються у схемі роз-

різнення статистичних гіпотез про необхідність розгортання або згортання 

структур. В якості правила, згідно з яким на основі конкретних значень 𝒑∗(𝑨𝒋) 

і 𝒑∗∗(𝑨𝒋) приймається гіпотеза 𝑯𝟎 або гіпотеза 𝑯𝟏, що конкурує з 𝑯𝟎, засто-

z=a-r 

𝐻0: 𝑃(𝑣|𝐴𝑗) ≥ 𝑃𝑗здv 𝐻0: 𝑃(𝑧|𝐴𝑗) ≥ 𝑃𝑗𝑝д 𝐻1: 𝑃(𝑧|𝐴𝑗) < 𝑃𝑗𝑝дv 𝐻1: 𝑃(𝑣|𝐴𝑗) < 𝑃𝑗зд 

a=r 

Рис.3.11 Схема гіпотез 
 

v=r-a 

𝑃𝑗зд 𝑃𝑗𝑝д 

𝑝∗(𝐴𝑗) 
𝑝∗∗(𝐴𝑗) 

𝑆0𝑗 𝑆1𝑗 

(3.39) 
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совується нерандомизований критерій 𝑷𝒋𝒑д для початку розгортання і 𝑷𝒋зд для 

початку згортання структурних підрозділів. При цьому передбачається зада-

ними їх мінімально припустимі рівні, перевищення яких визначає необхідність 

реорганізації. Природно, що завдання їх значень є прерогативою вищого органу 

управління. 

Такий підхід надає можливість передбачення наявності: 

а) алгоритму, що дозволяє за обмеженими статистичними даними про ре-

зультати експлуатації (або моделювання) системи оцінювати для кожного -

моменту t будь-який з варіантів виразу (3.35); 

б) алгоритму, що забезпечує, у разі невиконання нерівностей (3.35), зна-

ходження керуючих впливів, що переводять систему з фактичного стану в бажа-

ний. 

Звідси алгоритм прийняття рішення про необхідність розгортання нової 

структури має вигляд задачі розрізнення гіпотези 

 

0
: ( )j jpд

H P z A P                                 (3.43) 

проти альтернативи 

1
: ( ) .j jpд

H P z A P                                  (3.44) 

Відповідно, необхідність згортання існуючої структури визначається за 

схемою 

0
: ( )j jзд

H P v A P                                    (3.45) 

проти альтернативи 

1
: ( )j jзд

H P v A P .                             (3.46) 

 

По суті, справедливість виразу (3.46) показує, що у системі відсутня пот-

рібна структура, тобто відсутні потрібні зв’язки між структурними підрозділами 

системи або відсутні самі підрозділи. Аналогічно справедливість виразу (3.46) 

відповідає події, що у v  випадках потреби не виникають, а запаси для їх 
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забезпечення є. Тому потрібне згортання структури, тобто існуючі зв‘язки між 

структурними підрозділами системи або самі підрозділи не потрібні. 

Алгоритм для вирішення цієї задачі наведений в роботі [239]. Його вико-

ристання дає органу управління (керівнику) інструмент, що забезпечує 

можливість прийняття обґрунтованих керуючих рішень в процесі реформування 

та експлуатації систем управління та зв‘язку.  

Неважко бачити, що використання даного підходу робить процес розвитку 

структури керованим, оскільки всі рішення, що приймаються в цьому напрямі, 

базуються на безперервно здійснюваному контролі ефективності системи. Але 

такий підхід надає можливість під час стратегічного управління структурою в 

часі застосувати тільки апостеріорну інформацію про існуючу величину 

виконання потреб. На підставі такої інформації можна прогнозувати величину 

подальших змін потреб і можливостей забезпечення, але визначати шляхи 

розвитку структури системи без оцінки процесів організації всередині системи 

досить проблематично.  

Таким чином: 

1. Вирази (3.39) і (3.42) є загальною імовірнісною моделлю, яка відображає 

зв‘язок параметрів потреб ( )a t , можливостей ( )r t  і залишків ( )v t . Одночасно ви-

рази (3.43)–(3.44) і (3.45)–(3.46) є іншою формою виразу (3.39) для прийняття 

рішень щодо зміни структури системи.  

2. Негативним моментом задачі розрізнення гіпотез є можливість помилок 

першого або другого роду і необхідність їх перевірки.  

3. Позитивним є застосування простих гіпотез відносно j-ої властивості, 

тому що певної гіпотезі відповідає лише один розподіл випадкових величин 

можливостей ( )r t  або залишків ( )v t  запасів.  

4. Застосування запропонованої моделі прийняття рішення щодо зміни 

структури системи дозволяє наочно відображати: причини реорганізації систе-

ми, якими є 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 на під-
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ставі використання показників-провісників у вигляді оцінок *( )p A
j

 і **( )p A
j

 ймо-

вірностей необхідності змін в структурі; оцінки ймовірностей можна поступово 

уточнювати за рахунок накопичення даних про виникнення, збільшення, задово-

лення і зменшення потреб; можливість побудови логістичної моделі [94] для 

стратегічного управління структурою системи у вигляді стохастичної моделі 

обслуговування, яка відображає процес “зародження та гибелі” потреб певного 

виду запасів, відносно яких виконуються зміни в організації структури системи 

забезпечення.  

5. За допомогою інформації про можливості системи може бути оцінений сту-

пінь раціональності її структури з альтернатив. Для переходу до такої моделі потрібно 

перейти до розгляду конструкції “потреби – організація – можливість”. Звідси виникає нове 

завдання: визначення методів оцінки процесів організації всередині системи. 

 

3.5 Метод оцінки показника організованості нових елементів структури 

організаційної системи з критичною інфраструктурою  під час її реорганізації 

 

В основу методу оцінки властивості “організованість” пропонується -

модель на основі уявлень, які надані у [23, 39-40, 182, 222]. В ній віддалення 

стану системи від точки a=r, де a – потреби в запасах системи управління і 

зв‘язку, r – можливості системи щодо задоволення цих потреб, для органу управ-

ління рівносильне зростанню ступеня невизначеності системи відносно вирі-

шення завдань, як це ілюструється на рис. 3.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

z=a-r a=r v=r-a 

𝑃зд 𝑃𝑝д 

𝑝∗(𝐴𝑗) 𝑝∗∗(𝐴𝑗) 

𝑆0 𝑆1 

Область раціональної 

(потрібної) організації 

𝑃𝑐(𝐴𝑖𝑗) → 1 

Залишки запасів  за раху-

нок низької організації 

щодо їх ефективного вико-

ристання    𝑃𝑐(𝐴𝑖𝑗) → 0 

Відсутність запасів z за 

рахунок низької організації 

щодо їх створення 
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Тут показано, що існує j -а, 1,j J= , вимога у вигляді ймовірності розгор-

тання або згортання структур 𝑃𝑝д, 𝑃зд, для досягнення якої виконується перелік i

-іх, 1,i I=  завдань. 

Під час зміни цього переліку завдань, перед органом управління виникає 

деяка невизначеність щодо організації їх виконання (якими силами і засобами, 

що потрібно для забезпечення та ін.). Тому в основі організації виконання зав-

дань (створення будь-якої структури для виконання завдань) існує проблема усу-

нення невизначеності за рахунок застосування інформації про можливості під-

леглих сил і засобів або прогнозування їх можливостей. Дійсно, для виконання 

будь-якого завдання, як складної події, орган управління системи на основі по-

переднього досвіду – інформації про можливості виконання підлеглими елемен-

тами більш простих подій, створює певну віртуальну структуру (організовує 

виконання завдання). В якості такої інформації приймається суб’єктивна ймовір-

ність 𝑃𝑐(𝐴𝑖𝑗) виконання і-го завдання 𝑑𝑊𝑖𝑗
∈ {𝑑𝑊𝑗

}, деякою структурою 𝐴𝑖𝑗 ∈

{𝐴𝑗} для розв‘язування і-го завдання, де {𝑑𝑊𝑗
}– множина вимог, {𝐴𝑗} – множина 

альтернатив структур, які запропоновані експертами. 

Бачимо, що фактично суб’єктивна думка аналітика (експерта) є основою 

для прийняття рішення. Методи суб’єктивної оцінки подій надаються у [18, 36, 

44-48]. В нашому випадку ця думка викладається у вигляді суб’єктивної оцінки 

𝑝𝑐(𝑑𝑊𝑖𝑗
|𝐴𝑖𝑗), яка оцінює відносну правдоподібність можливостей кожного ви-

конавця (ефективного виконання їм завдань), як елемента структури системи на 

досвіді його попередніх дій. Невизначеність виявляється у тому, що існуюча 

структура не здатна виконувати отримані нові завдання. Природно, що під час 

застосування суб‘єктивних оцінок виникає необхідність визначення припус-
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тимого ступеня ризику прийнятих рішень, як це запропоновано у [177]. Це 

питання вимагає окремого розгляду. 

При такому погляді стратегічне управління зводитися до завдання визна-

чення стратегії управління структурою в межах деякої множини {𝑨𝒋} варіантів 

структур, щодо організації сил і засобів для виконання вимоги по j-ій властивості 

через ймовірність 𝑷𝒄(𝑨𝒊𝒋)– виконання і-го завдання структурою 𝑨𝒊𝒋 ∈ {𝑨𝒋} для 

забезпечення потреб завдань j-ої властивості (суб‘єктивно враховує можливості 

потенційного виконавця). В межах цієї множини можна визначити якщо не опти-

мальний варіант, так раціональний.  

Дійсно, сукупність таких структур орієнтована на максимізацію корисного 

ефекту. Але оптимальний варіант може вимагати перетворення існуючої струк-

тури системи через повне її розформування і побудови знову. Відомо, що для 

постійно діючих систем таке перетворення недопустиме. Треба знаходити ево-

люційні шляхи послідовної реорганізації та критеріїв оцінки дій під час 

реорганізації. Для цього вводимо поняття раціональної структури 𝑨𝒊𝒋
𝒓𝒂𝒄 ∈ {𝑨𝒋} 

відносно і-го завдання з j-ої властивості системи з множини альтернатив. 

Таким чином, показник ступеня організованості структури щодо вико-

нання завдання повинний враховувати корисність Е(t) для чисельної оцінки пе-

реваг виконавців, об‘єднаних в певну структуру для виконання завдання. У 

випадку системи СЗІБ фактично функція корисності розглядається відносно 

величини запасів, яка буде увігнута, як показано на рис. 3.13.  
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Рис.3.13 Функція корисності 
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На рис. 3.13. показано в яких напрямах змінюється ступінь організованості. 

Функція корисності правомірна тому, що вищий орган управління прагне до 

раціонального застосування підлеглих сил і засобів. Тому ступінь невизначенос-

ті структури відносно і-го завдання по j -ій властивості доцільно розглядати як 

ймовірність використання раціональної структури 𝑃𝑐(𝐴𝑖𝑗
𝑟𝑎𝑐). Але для її виз-

начення потрібно вирішити задачу розрізнення гіпотез, де виникають помилки 

першого або другого роду і необхідність їх перевірки. У зв‘язку з тим, що пот-

рібно зробити оцінку альтернатив виконання і-го завдання n-м виконавцем, де 

n=1,2,…,N, що може бути оцінено суб‘єктивною ймовірністю 𝑃𝑐𝑛(𝐴𝑖𝑗), пропо-

нується ступінь організованості оцінювати виразом 

 

( ) 1 ( )
j j

I A A= − .                                  (3.47)  

 

де 𝛺(𝐴𝑗) – показник неорганізованості в складній системі під час 

об‘єднання сукупності завдань по j -ій властивості. 

Звідси ступінь організованості сукупності структур ОС, що забезпечує усі 

вказані властивості, буде визначатися кількістю інформації про організованість 

в певній структурі.  

Вважаємо, що неорганізованість в складній системі під час об‘єднання 

сукупності завдань має вигляд 
 

2
11

( ) ( ) log ( )
NI

cn ij cn ijj
ni

A P A P A
==

 =−  .                       (3.48) 

 

Коефіцієнт неорганізованості виконання i -ого завдання по j -ій властивос-

ті визначає виразом 
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2
1

( ) ( ) log ( )
N

cn ijij cn ij
n

A P A P A
=

 =− .                         (3.49) 

 

Якщо провести паралель між показниками-провісниками 𝑝∗(𝐴𝑗) і 𝑝∗∗(𝐴𝑗), 

що розглянуті раніше, і ступеню організованості 𝐼(𝐴𝑗), то бачимо, що вони 

відображають одне і теж, але вимірювалися різними мірилами.  

Звідси для якісної оцінки виникаючих тенденцій правомірне прийняти, що 

характер змін має однакові тенденції і можна говорити про логічну еквіва-

лентність  

( ) ( )jP z A I A
j

   і  ( ) ( )jP v A I A
j

 .                 (3.50) 

При цьому отримана корисна інформація про стан структури з j-ої власти-

вості, яка більш або менш підтверджує або не підтверджує корисність певної 

структури 𝐴𝑖𝑗 ∈ {𝐴𝑗}, для особи, що приймає рішення, має однакову величину. 

Тим самим замість двох показників отримуємо один. Крім того правомірне вва-

жати, що на основі цієї інформації критерієм про необхідність зміни структури 

можна вважати вимогу у вигляді 

 

( )
j jдоп

A  .                                                (3.51) 

 

Фізично це показує, що потрібна певна ступінь організованості виконання 

завдань. Це надає можливість з урахуванням опису ймовірності 𝑃(𝑑𝑊𝑗
) виконан-

ня завдання 𝑑𝑊𝑗
, що запропонована раніше, отримати правомірну зміну на 

ентропійну оцінку 𝐼(𝐴𝑗) організованості  

 ( ) ( )P d I A
W jj

 .                                           (3.52) 

Звідси введення показника організованості дозволяє застосування конст-

рукції “потреби–організованість– можливості”, в якій є припущення, що досяг-
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нення максимальної організованості характеризує структуру з найкращим показ-

ником ефективності системи СЗІБ відносно j-ої властивості. Якщо вважати 

незалежними властивості процесів управління і зв‘язку, то отримуємо загальну 

ступінь неорганізованості системи через суму оцінок неорганізованості під час 

об‘єднання сукупності неорганізованості її властивостей  

 

1

( ) ( )
J

j
j

A A


=

 =   ,                                       (3.53) 

а організованості відносно усіх властивостей (див. вираз 3.6) 

 

( ) 1 ( )I A A
 
= − .                                         (3.54) 

 

Тут виконується основний принцип ОСКІ, що чим більше ціле 

відрізняється від суми самих частин, тим більше воно організоване. У неоргані-

зованих ОСКІ ціле менше суми своїх частин. І нарешті, в нейтральних ОСКІ ціле 

дорівнює сумі своїх частин [33]. Запропонований підхід оцінки процесів реор-

ганізації дозволяє прийняти в якості мірила ступінь організованості, тобто 

зробити перехід до коефіцієнту організованості, як штучного мірила, тобто при 

( ) ( , )I A I A ts=
  

v ( ), ( , )P D t t I A tsзабзез
  
  

.                                  (3.55) 

 

Таким чином, використання такого показника дає ряд переваг: кожна ви-

мога може бути розглянута, як сукупність незалежних задач, виконання яких 

оцінюється організованістю віртуальної структури; за допомогою інформації про 

виникаючі потреби і можливості елементів системи дозволяє оцінювати ступінь 

раціональності структури з альтернатив, які можуть бути розроблені експертами 

з урахуванням вимог вищої системи; ефективність управління системою під час 
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її реорганізації можна розглядати з позиції визначення ефективності 

організаційних змін в ній через оцінку організованості. 

 

3.6  Моделювання процесу розвитку структури організаційної системи з 

критичною інфраструктурою під час її реорганізації 

 

3.6.1 Загальна  модель стратегічного управління структурою 

ОСКІ. Розглянемо побудову моделі на прикладі системи СЗІБ. Для побудови 

моделі вважаємо відомими початкові дані: задані показники якості управління 

або зв’язку, відносно яких розглядаються вимоги до ефективності функ-

ціонування системи 𝑊𝑗доп,𝑗 = 1, 𝐽; відома статистична оцінка потреб системи у 

вигляді інтенсивності отримання заявок 0 ≤ 𝜆(𝜏𝑖) ≤ 1, 𝑖 = 1, 𝐼, яка визначається 

кількістю заявок за одиницю часу; відомі виробничі можливості структурних 

підрозділів у вигляді інтенсивності виконання заявок 0 ≤ 𝜇(𝜏𝑖) ≤ 1, 𝑖 = 1, 𝐼. При 

таких початкових даних потрібно визначити керуючі впливи для побудови раціо-

нальної структури системи, яка здатна виконувати нові потреби на певний 

момент часу і рекомендувати зміни в її ОШС, щоб своєчасно і повно 

забезпечувати потреби в запасах системи зв’язку.  

Для аналізу структури системи забезпечення пропонується модель страте-

гічного управління структурою, яка відображає процес її переходу з одного стану 

до іншого, що показано на рис. 3.14.  
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На рис. 3.14 показано, що вищий орган управління задає вимоги 𝑊 ≥

𝑊𝑗доп,𝑗 = 1, 𝐽 підлеглим. Для їх виконання (організації взаємодії елементів 

системи) необхідна управлінська інформація: про взаємодію системи із зов-

нішнім середовищем, а саме про характер зміни потреб а(t), що визначаються 

інтенсивністю їх отримання заявок 𝜆(𝜏𝑖); про процесі взаємодії всередині сис-

теми, а саме про зміни можливостей, що визначаються інтенсивністю їх 

виконання .  

Інформація про зовнішнє середовище містить відомості про: цілі; поста-

чальників запасів, споживачів послуг, посередників, результати взаємодії з ни-

ми. Потреби а(t) у вигляді заявок поступають до органів управління елементами 

системи, де залежно від інтенсивності отримання заявок ( )
i

  , формуються 

завдання щодо їх забезпечення. Приймає , що кожне завдання відображає або 

постійно діючі, або циклічно повторні, або випадкові, або епізодичні потреби з 

різною інтенсивністю.  

Внутрішня інформація про систему передбачає наявність відомостей про 

можливості структурних підрозділів системи, наприклад, для системи СЗІБ – баз, 

майстерень, в тому числі про кваліфікацію персоналу, про наявність запасів 

сировини і готових виробів, про обсяги продукції у виробництві, в ремонті, на 

складах, в експлуатації, про фактичні терміни постачання і отримання запасів, 

про транспортування та ін. Заявки виконуються ними з інтенсивністю . 

Природно, що при збільшенні інтенсивності заявок ( )
i

   виробничі 

можливості  відповідних структурних елементів системи потрібно збіль-

( )
i

 

( )
i

 

( )
i
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шувати, а при їх скороченні – зменшувати. Тому для отримання інформації про 

характер змін потреб доцільне введення нового елементу моделі – аналізатора 

вхідної інформації АN1. Задачею аналізатора АN1 є визначення інформації І1 про 

характер зміни інтенсивності заявок ( )
i

  . На основі інформації І1 формуються 

відомості про потреби, які враховуються в моделі процесу розвитку. По каналах 

зворотного зв‘язку надається інформація І2 про стан об’єкта управління та якість 

виконання заявок, яка враховується для оцінки якості виконання завдань ( 

можливостей системи). Для цього оцінюється корисний ефект Е(t) на виході 

моделі внутрішніх процесів за якістю виконання заявок постійно діючими; цик-

лічно повторно використовуваними; використовуваними випадково та епізодич-

но структурами системи. Для цього застосовується аналізатор вихідної інфор-

мації АN2.  

Таким чином, одночасний збір та узагальнення інформації І1, І2 дозволяє 

зменшити невизначеність стану системи, отримати початкову інформацію про 

організацію процесів задоволення заявок. При цьому вважаємо, що, чим менше 

невизначеність характеру потреб, тим вище якість виконання заявок, тому що 

керівні впливи U точніше. Крім цього дана інформація дозволяє прогнозувати 

майбутній стан (апроксимувати) та ухвалювати цілеспрямовані рішення за стра-

тегічним управлінням структурою системи. Переходи до розгляду складових 

моделі. 

3.6.2 Модель аналізатора вхідної інформації про потреби щодо 

нейтралізації загрози.  Вважаємо, що задачею аналізатора АN1 є визначення 

інформації І1 про характер зміни інтенсивності заявок ( )
i

   різноманітних 

потреб. Для цього будується часовий ряд значень показника і визначається його 

тенденція розвитку.  

Для опису динаміки змін (тенденції) використовує Н показник Херста 

(Hurst) або статистику R/S [235, 303]. Роль показника Херста повідомляти про 

зміну показників бути незалежними або постійними. За його допомогою можна 

розуміти про збереження (не збереженні) тенденції. Практично він вказує на на-
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явність або відсутність зміщення в ряду значень показника, що розглядається. 

Дійсно, таке зміщення генерується зовнішнім середовищем випадково, а учасни-

ки будь-якого процесу фактично реагують на поточну обстановку. Це зміщення 

продовжується доти, поки не з’явиться нова випадкова інформація і не змінить 

це зміщення по величинах, напрямах або і в тому і іншому плані. Тому 

вважається, що показник Херста дає дві важливі характеристики часового ряду: 

середню довжину циклу, необхідну для оцінки інерції руху (під середньою вели-

чиною циклу системи розуміється тривалість, після закінчення якої втрачається 

пам’ять про початкові умови); показник Херста є стійким, містить мінімальні 

припущення про процес, що вивчається, може класифікувати часові ряди, 

відрізняючи випадковий ряд від невипадкового. В таблиці 3.8 показані випадки 

показника Херста. 

Таблиця 3.8 

Характеристика показника Херста для аналізу трендів 
№ 

з/п 

Назва правила Зміст правила 

1. У загальному вигляді закон Херста «зміщених випадкових блукань» має емпіричний 

вигляд  

𝐶 = 22𝐻−1 − 1,                                         (3.54) 

де С –  ступінь кореляції, а Н – показник Херста.  

2. при Н=0,5  

(випадкове 

блукання) 

  Характеризує істинно випадковий ряд чисел, тобто події випад-

кові, не існує кореляції. Права частина рівняння (3.54) зверта-

ється в нуль і поточний час не впливає на майбутнє. Немає ніякої 

вираженої тенденції процесу і немає у в вважати, що вона 

з’явиться в майбутньому. Прикладом є одномірний узагальнений 

броунівський рух, що підкоряється нормальному розподілу з 

показником Херста Н=0,5. Якщо він відхиляється від цього 

значення, залежність між минулими і майбутніми приростами 

існує незалежно від часу. 

3. при 0,5<Н<1 

(персістентність 

ряду, 

збереження 

тенденції)  

  Отримує стійкі тенденції (трендостійкі ряди). Трендостійкість 

тим більше, ніж більше кореляція між процесами. Якщо ряд почав 

зростати, треба чекати, що він буде зростати і далі, якщо він 

убуває, то і далі також буде убувати. Чим більше Н, тим сильніше 

тенденція. Чим ближче Н до 0,5, тим менш зміни тренду на 

виході. 

4.  при 0<Н<0,5 

(антіперсістент-

ність ряду) 

Показує, що, чим ближче Н до нуля, тим стійкіше коливання. Від-

бувається так зване «повернення до середнього», тобто, якщо 

показник процесу зростає в якийсь період, то в наступний період 

треба чекати спаду. Якщо в минулому йшло зниження показника, 

то в майбутньому чекайте його підвищення. Зростання в минуло-

му означає зменшення в майбутньому, а тенденція до зменшення 

в минулому робить й вірною збільшення в майбутньому, чим 

менше Н, тим більше ця ймовірність. 
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В нашому випадку за допомогою значення показника Н можна розуміти 

про організованість виконання процесів. Чим ближче Н до одиниці, тим краще 

організоване виконання задачі. Якщо Н ближче до нуля, то сили і засоби являють 

собою набір розкиданих точок, незалежних і не згрупованих, що є ознакою 

неорганізованості.  

Для кількісного визначення Херст вивів емпіричний закон у вигляді: 

 

lg( / ) / lg( / 2)H R S n= ,                                (3.56) 

 

де: R –  максимальний розмах ряду, що досліджується; S – середнє квадратичне 

відхилення спостережень; n - кількість спостережень. 

Практично показник Херста оцінюється за допомогою R/S статистики, 

перероблений для нашого випадку відомий алгоритм розрахунку Н (в Microsoft 

Excel) надається в таблиці 3.9.  

Таблиця 3.9 

Алгоритм розрахунку R/S статистики Херста  
№ 

з/п 

Назва дії 

1. дані про потреби (наприклад, на кожну дату) 

2. логарифми відносин потреб (поточного до попереднього) на кожну дату  

3. середнє значення по всьому стовпцю логарифмів (одне по всіх значеннях) 

4. стандартне відхилення по всьому стовпцю логарифмів (одне по всіх значеннях) 

 

5. відхилень на кожну дату 

6. накопичених відхилень 

6.1 перший елемент = перший елемент стовпця відхилень 

6.2 поточний елемент = поточний елемент стовпця відхилень  

плюс попередній елемент стовпця накопичених відхилень 

7. максимуми по підстовпцям накопичених відхилень 

 k-й елемент стовпця = максимальний елемент з підстовбца накопичених відхилень, 

довжиною від початку стовпця накопичених відхилень до k включно 

8. мінімуми по підстовпцям накопичених відхилень 

9. різниця максимумів і мінімумів на кожну дату 

10. відносина R до S 

11. малюється крапкова діаграма за всіма (N-1) даними стовпця R/S 

12. в діаграмі виконати побудову лінії тренда – статичного вигляду з виведенням і 

квадрата помилки R2 
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13. якщо R2 достатньо точно близький до 1, то показник ступеня в рівнянні = оцінка 

експоненти Херста 

 

Особливістю застосування показника Херста є те, що в [303] надається 

формальне рівняння Н = 1/D, де D показник фрактальної розмірності. Там по-

казано, що це правомірне у випадку 0,5<Н<1.  

З урахуванням даних таблиці 3.4 при Н=1, D=1 отримує, що поява зміни 

викликана кореляцією між процесами. При Н=0,5, D=2 – це означає, що події 

випадкові і не мають кореляції (Мандельброт назвав при D=2 – броунівський 

рух). Звідси, якщо Н>0,5, то для подальшого аналізу можна: або відмовитися від 

незалежності із збереженням нормального розподілу, що призводить до вико-

ристання теорії броунівського руху; або відмовитися від нормальності із збере-

женням незалежності, що приводить до процесів Леві. Звідси фізичне значення 

показника Херста у тому, що детермінована система збурюється випадковими 

подіями, а реакція має фрактальну природу прояву у змінній структурі системи. 

Тут фрактальність виявляється в існуванні довжини циклу. Він показує, що  

маємо не випадковий часовий ряд, а детерміновану систему, збурену випадковими 

подіями. До речі, великі величини Н означають менший ризик, оскільки при них 

відбувається передбачуваний тренд.  

Таким чином, отримані дані про потреби класифікуються на три типи зая-

вок потреб: виникають нові види потреб, потреби існують (можливе їх збільшен-

ня або зменшення), даного виду потреб не існує.   

 3.6.3 Модель внутрішнього процесу виконання завдань з нейт -

ралізації загроз . Для опису указаних видів особливостей руху запасів та ін-

формації між елементами всередині системи розгляне модель внутрішнього 

процесу, яка розглядалась раніше, а в загальному випадку описана у [39-50, 235]. 

Задачею цієї моделі є адекватне відображення якості процесу виконання заявок 

з урахуванням наявності запасів та їх перерозподілу при виникненні дефіциту 

або залишків запасів, тобто моделювання продуктивності окремих структур 

системи щодо своєчасного і повного забезпечення запасами.  
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В основу моделі для постійного переліку завдань покладається теорія сис-

тем масового обслуговування, яка дозволяє описати випадковий процес задо-

волення потреб через визначення необхідної пропускної спроможності узагаль-

неного каналу обслуговування заявок [96-108, 128, 240]. Тут під пропускною 

спроможністю каналу обслуговування заявок системою розуміємо: у вузькому 

значенні (абсолютну пропускну спроможність) як середнє число заявок, яке 

система  може обслужити за одиницю часу, а в широкому значенні (відносну 

пропускну спроможність), як середнє відношення числа обслужених заявок до 

числа поданих. Пропускна спроможність системи в загальному випадку 

залежить не тільки від параметрів системи, що характеризують можливості з 

обслуговування потоку заявок, але і від характеру регулярності їх надходження. 

Регулярність надходження може бути розглянута відносно виду або типу 

заявок. Це дозволить визначати в будь-якій структурі постійно діючі елементи, 

елементи періодичного використання та елементи, які використовуються з 

великим періодом повторюваності.  

Вважаємо, що реально заявки сортуються за кожним видом і типом виро-

бів і надходять послідовно одна за іншою до органів управління і характеризу-

ються своєю інтенсивністю відносно їх обслуговування. Багатоканальна модель 

задоволення потреб  може бути представлена як модель, яка описується в [220], 

і показана на рис. 3.15. 
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На рис.3.15 показані канали забезпечення потреб. Стисло розглянемо 

характер потоку заявок виникаючих з j-ої властивості управління або зв’язку. 

Кількісною мірою цього потоку буде інтенсивність заявок на обслуговування 

ji(t) і=1,2,…,N, де і-ий вид потреб по j-ій властивості. Продуктивність каналу 

буде характеризуватися інтенсивністю задоволення заявок ji(t) і=1,2,…,N пот-

реб j-ої властивості. У разі появи нових завдань за задоволенням потреб з інтен-

сивністю заявок на обслуговування j(N+1)(t) в даній моделі повинний бути 

сформований новий канал. У разі припинення заявок і при умові, що це не по-

в’язано з елементами періодичного використання або елементами використання 

з великим періодом повторюваності, непотрібний канал розформовується. У цій 

моделі стан системи зв’язуємо з наявністю певної величини запасу Qjі(t), призна-

ченого для задоволення потреб. При цьому інтенсивність заявок на обслуго-

вування ji(t) на вході є величиною змінною. Вона залежить від характеру потреб 

в різні етапи життєвого циклу виробів цього виду або типу і змінюється на вході 

каналу обслуговування в межах 0  ji(t)  jimax (t). Крім цього, вона залежить від 

зміни величини запасу (динаміки запасу) матеріальних засобів за цикл управ-

ління, що розглянуто в [42-43, 225]. 

Вважаємо, що характер зміни величини запасу дискретний. Це пов’язано з 

рухом запасів в кожному каналі обслуговування. Рух їх розглядається на протязі 

двох фаз: накопичення і споживання, що створюють цикл управління запасами, 

як на це указано в теорії управління запасами. Задоволення потреб може бути 

тільки в фазі споживання. Цією умовою підкреслюється, що один і той може елемент 

системи забезпечення  може бути почергово джерелом і споживачем запасів.  
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Таким чином, можна зробити висновок, що процес управління структу-

рою, пов’язаний з організацією структури відносно зміни інтенсивності вхідного 

потоку (i) і зміни інтенсивності потоку обслуговування заявок (i). Їх 

співвідношення визначає ступінь пристосованості системи до виконання пос-

тавлених задач під час наявності раціональної структури 𝐴𝑗
𝑟𝑎𝑐 ∈ {𝐴𝑗}. Для оцінки 

продуктивності каналів обслуговування пропонується використання методу контурів.  

3.6.4 Оцінка продуктивності каналів виконання завдань з нейт-

ралізації загроз методом контурів  для стаціонарних процесів. Віртуальна 

структура може бути представлена деяким каналом обслуговування заявки, який складається з 

вузлів (виконавців) і дуг (організаційні зв’язку), що їх з’єднують. Для визначення 

функціональних характеристик віртуальної структури необхідно визначити 

середній час 
s

qt  виконання заявки, середній час відгуку ,

d

i qt  на заявку, коефіцієнт 

i  завантаження. Вихідними даними є параметри заявок: інтенсивність 

надходження ji(t) і=1,2,…,N, де і-ий вид потреб по j-ій властивості та інтенсив-

ність задоволення заявок ji(t) і=1,2,…,N потреб j-ої властивості, що показано 

на рис. 3.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис.3.16 показано, що канал при обробці заявок характеризується: ін-

тенсивністю надходження ji(t) заявок та інтенсивністю обслуговування ji(t) за-

явок у каналі. Характеристики каналів надані у таблиці 3.10. 

Таблиця 3.10 
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Рис.3.16 Модель каналу обслуговування заявки 
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Характеристики каналів задоволення потреб 

№ 

з/п 

 

Назва параметру 

 

Зміст  

1.  Час обслуговування заявок вузлом 0 1/ jit =                              (3.54) 

2. Час затримки виконання заявки у каналі 1/( )i ji jit  = −                    (3.55) 

3. Коефіцієнт завантаження  каналу /ji ji  =                                (3.56) 

4. Кількість заявок у каналі за виразом Літтла /( )i ji ji ji ji in t   = − =     (3.57) 

5. Кількість заявок у черзі на обслуговування 2 / ( )i ji ji ji jil    = −          (3.58) 

 

 Модель, що розглядається, враховує стаціонарний, сталий процес надход-

ження та обслуговування заявок. Для оцінки продуктивності віртуальної струк-

тури використовуємо метод контурів, що складається з етапів: 

• опис віртуальної структури та її функціональних властивостей, як 

каналу обслуговування заявки, для представлення її графовою 

моделлю контуру, що включає виконавців (вузли) і дугу (зв’язки); 

• складання лінійних рівнянь балансу в контурі та його рішення; 

• складання нелінійних рівнянь балансу в контурі та його рішення; 

• визначення функціональних характеристик. 

Опис віртуальної структури припускає визначення основних характерис-

тик: кількість виконавців N і зв’язку між ними відносно виконання задачі (пот-

реби), що задані матрицею зв’язків // // . 

На функціональному рівні відбувається визначення вимог до ступеня де-

талізації моделі щодо сил і засобів ОСКІ, що при виконанні задачі, як заявки, 

вносять істотні затримки часу при їхній обробці. Результатом є визначення кон-

турів  і фаз потоків заявок, що надходять на обслуговування , а також інтен-

сивності їх обслуговування в заданій віртуальній структурі.  

Тут треба підкреслити, що в реальних структурах в стаціонарному режимі 

заявки з виходу одного вузла можуть надходити на входи різних вузлів (перехід 

=S jis ,

q i
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з одного процесу до іншого). При моделюванні такі переходи від вузла ki до вузла 

kj оцінюються імовірністю  переходу повідомлень, що показано на рис. 3.17. 

 

 

Імовірності ijp  переходу дозволяють для розімкнутих контурів отримати 

інтенсивність  потоку заявок будь-якого переходу через базову інтенсивність 

 потоку заявок і коефіцієнт  базової інтенсивності. Базову інтенсивність  

потоку заявок звичайно представляє потік заявок, що надходить на вхід вузла. 

Коефіцієнт  базисної інтенсивності, показує, яка частина базисної інтенсив-

ності переходить від вузла ki до вузла kj, тобто 0ij ija = . 

В ОСКІ можна виділити потоки заявок, кожний з який у сталому режимі 

обслуговується віртуальною структурою і має свої параметри обслуговування. 

Тому умовно виділимо обслуговування у віртуальній структурі як контур , де 

. Контури мають вигляд рис.3.18. 
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Рис. 3.17 Переходи від вузла ki до вузлу kj 
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На рис.3.18 показано, що контур q = 1 містить в своєму складі вузли: k1–k3–

k4–k3–k1; перша фаза  = 1 обслуговування містить вузли k1–k3–k4; друга фаза  = 

2 містить вузол k3. Контур q= 2 містить в своєму складі вузли: k2–k3–k4–k3–k2; 

перша фаза  = 1 містить вузли k2–k3–k4.; друга фаза  = 2 містить вузол k3. 

Кожний вузол при обробці заявки здійснює затримку заявок і тому моделюється 

одноканальною системою масового обслуговування M/M/1/ . Кожний контур є 

замкненою системою, де інтенсивність потоку заявок є невідомою величиною, 

що залежить від параметрів віртуальної структури (рис.3.19). 

 

 

Модель для замкнутої системи типу M/M/1/  при невеликих кількостях 

заявок (n=1-10) призводить до значних помилок. Для зменшення погрішності 

при розрахунку характеристик замкнутих систем необхідно використовувати 

коефіцієнт  обмеженості черги =( — )/ ; де = 0| ; = 1| . Тоді 

отримуємо: 

1

2

k1

k2

k3 k4

Рис. 11
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Рис.3.18 Контури обслуговування у віртуальній структурі 

Рис.3.19 Контур обслуговування замкнутої системи типу M/M/1/   
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а) кількість заявок  в замкнутій системі обслуговування (у вузлі і у черги 

на обслуговування) /( )i i i in t   = − = – формула Літтла; 

б) кількість заявок  в черзі на обслуговування до вузла i в замкнутій сис-

темі обслуговування 
2 / ( )i il    = − . 

Для формалізованого представлення віртуальної структури будується гра-

фова модель, що дозволяє визначити всі параметри і характеристики для їх ма-

тематичного опису в моделі. При наявності каналів, що мають ідентичні інтен-

сивності  обслуговування, вводяться типи  каналів обслуговування. 

Лінійні рівняння дозволяють для потоків кожного контуру q визначити 

коефіцієнти  базової інтенсивності. В основу складання лінійного рівняння 

покладена умова, що для організованого (сталого) процесу в контурі  канал 

обслуговування буде складатися із заданих вузлів і дуг, що їх з’єднують. При 

цьому кількість заявок, що надійшли виконавцю (у вузол) ki дорівнює кількості 

обслугованих заявок, що покидають його і, що надходять на вхід наступного 

виконавця (вузла) kj , що показано на рис. 3.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тоді для кожного контуру , кожного вузла  і для кожної дуги  можна 

записати 

1

N

ijq ijq kiq

k

p 
=

=  .                                            (3.57)  

 

Рішення системи лінійних рівнянь балансу спрямовано на визначення кое-

фіцієнтів  базисної інтенсивності для чого, у залежності від розмірності 

in

il

i m

ija

q

q qi ij

jia ,

Рисунок 3.20- Обслуговування заявок в вузлі 

Від вузла 

Рис.3.20 Обслуговування заявок в вузлі 
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структури можуть використовуватися різні методи рішення (підстановки, ітера-

тивні методи). 

Нелінійне рівняння балансу складається для одного контуру. Складання і 

наступне їхнє спільне рішення дозволяє для потоків усіх контурів виконання 

процесів визначити базові інтенсивності  . Основу складання кожного нелі-

нійного рівняння складає умова, що для сталого процесу руху заявки одного кон-

туру  кількість заявок у контурі не змінюється і дорівнює сумі математичних 

очікувань заявок розглянутого контуру у всіх вузлах і дугах. Тоді для кожного 

контуру можна записати  

1

q iq

k

n n= , де ik q .                                    (3.58) 

Система нелінійних рівнянь для каналу на рис. 3.12 на основі формули 

Літтла і (3.60) може бути записана в наступному вигляді 
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;
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                 (3.59)    

 

де       . 

 

Рішення системи нелінійних рівнянь балансу ставить своєю метою обчис-

лення базисної інтенсивності для замкнених контурів. Для систем невеликої 

розмірності доцільно використати метод дихотомії. Вибір методу рішення для 

мереж великої розмірності вимагає додаткового аналізу специфічних особливос-

тей кожної структури, що досліджується.  

Метою рішення системи нелінійних рівнянь є обчислення базисних інтен-

сивностей  для кожного контуру . У якості базисної звичайно вибирається 
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дуга контуру , що виходить з вузла ki з найменшим номером i. Кожне нелінійне 

рівняння в області припустимих рішень являє собою монотонно зростаючу 

функцію. Вигляд залежності (  ) представлений на рис. 3.21. 

 

 

 

На рис. 3.21 номера «1», «3», «4» — відповідають номерам вузлів першого 

контуру, які описуються доданками в співвідношенні (3.61). Знаком  позна-

чена уся права частина нелінійного рівняння. 

3.6.5 Фрактальна  модель процесу розвитку системи . Задачею цієї 

моделі є надання органу управління можливості своєчасно визначати характер зміни потреб 

і формувати керуючі впливи щодо зміни структури системи забезпечення і визначення 

організаційно-штатних змін в структурних підрозділах цієї системи.  

Раніше було показано, що виявлення фрактальної залежності в динаміці 

процесів впливу загроз є перспективним у зв’язку з тим, що вони похідні від уп-

равлінських процесів, яким властива циклічність. Геометричним відображенням 

циклічності є спіраль еволюції, яка інтерпретує поведінку і суть системи уп-

равління, що досліджується в ОС під час реорганізації. Тобто фрактальний аналіз 

дозволяє виявити і сформувати механізми управління процесами самоор-

ганізації з метою отримання раціональної структури ОСКІ. Розглянемо це на 

прикладі складової інфраструктури  СОТС – на системі СЗІБ. 

q

n 

4 13

n

Рис. 12



4 3 1





Рис.3.21 Результати обчислення базисних інтенсивносте   q0
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Як показано раніше, причиною зміни структури системи є зміни в потре-

бах. Ці зміни в часі будемо розглядати відносно виду виробу і характеризувати 

життєвим циклом потреб, під яким будемо розуміти послідовність виникнення 

потреб з етапів: зародження, розвитку, згасання, загибелі потреб, що ілюстру-

ються на рис. 1.16. Відносно цих етапів зміни потреб і виконується процес 

реорганізації системи забезпечення щодо зміни її можливостей виконання заявок 

на задоволення цих потреб. Процес реорганізації має етапи (рис. 3.22).  

 

 

 

 

 

 

Тут показано, що з початку виникає проблемна ситуація між потребами 

зв‘язку і можливостями їх забезпечення запасами. Проблемна ситуація дослід-

жується на основі когнітивного і фрактального аналізу, вищим органом фор-

мулюється вимога до виконавчого органу. Для його досягнення формуються 

віртуальні структури, що практично уточнює або визначає ОШС підрозділів, 

задіяних під час вирішення нової задачі.  

Для відображення процесу розвитку застосуємо спіраль Архімеда, яка 

фізично відображає ступінь задоволення потреб ( )
i

   (рис. 3.23)  

  ( )
i i

  = ,                                                      (3.60) 

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

а

в
 = , а – параметр 

зміни потреб, в – параметр зміни  можливостей. 
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Рис.3.22 Схема формування умов реорганізації 
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На рис. 3.23 показано, що кожній точці на витку спіралі відповідає ступінь 

задоволення потреб, яку забезпечують певні структури системи. Органи 

управління постійно уточнюють перелік завдань забезпечення, величини потреб 

і можливостей забезпечення. На основі такої інформації визначається якість 

задоволення потреб і плануються заходи для наступного витка спіралі. Наприк-

лад, за час контрольного циклу управління структурою системи приймаємо 

місяць. На протязі минулого циклу були отримані дані про інтенсивність потоку 

заявок ( )
1i

 
−

 і виконана оцінка інтенсивності їх виконання ( )
1i

 
−

. На протязі 

поточного циклу виконується оцінка інтенсивності потоку заявок ( )
i

   та 

оцінка інтенсивності їх виконання ( )
i

  . Для наступного циклу прогнозується 

інтенсивність потоку заявок ( )
1i

 
+

 та інтенсивності їх виконання ( )
1i

 
+

. От-

римуємо ряд даних, отриманих в попередніх ітераціях задоволення потреб, і 

експертні оцінки з досвіду органів управління.  

Природно, що при оцінці можливих наслідків впливу загрози, що отримані 

під час когнітивного аналізу, виникає ситуація неспроможності виконання 

заявок з потрібною інтенсивністю. Це є критична точка, що надана на рис.3.1. 

Для оцінки  моменту її виникнення для системи  може бути застосований пара-

метр Фейгенбаумана, що розглянутий в [157, 174 ], де показано, що на кожному 

Рис.3.23 Фазовий портрет розвитку і граничний цикл (фрактал) 
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наступному циклі управління будуть збиратися ряд даних про інтенсивність 

потоку заявок, у нашому випадку ( )
1i

 
−

; ( )
i

  ; ( )
1i

 
+

, і створюватися ряд 

оцінки можливостей їх виконання, у нашому випадку ( )
1i

 
−

; ( )
i

  ; ( )
1i

 
+

. Ці 

ряди можуть розглядатися як точки на розрізі Пуанкаре (відображення 

Пуанкаре) [174].  

Тоді відносно цих даних можуть плануватися заходи щодо зміни структури 

системи або її структурних елементів. При цьому можна отримати різницеві рів-

няння суміжних інтенсивностей, які відображають швидкість зміни потреб та їх 

забезпечення, тобто ( ) ( )
1i i

   −
−

; ( ) ( )
1i i

   −
+

; ( ) ( )
1i i

   −
−

; 

( ) ( )
1i i

   −
+

. Головне тут можливість визначення параметра зміни “потреби- 

можливості” як параметр Фейгенбаумана 
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Тоді вираз (3.60) приймає вигляд різницевого еволюційного рівняння для 

постійно еволюційної системи, що і є моделлю процесу розвитку 

 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1
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1 1

( ) i i i i
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+ −   

   − −
− +   

= = ,              (3.63) 

1,2,...0 , i
i сп

T =   

де 
сп

T – період стратегічного планування розвитку  ОСКІ. 

 

Особливості моделі (3.63) у тому, що будь-який процес забезпечення пот-

реб у часі може бути розглянутий як процес досягнення очікуваного і можливого. 

При цьому у разі перевищення швидкості зростання очікуваного над швидкістю 
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досягнення можливого спіраль розгортається від центра, при їх порівнянні вхо-

дить в режим «насичення», який можна розглядати як граничний цикл, а при 

перевищенні можливого над бажаним спіраль наближається до центру. Ця 

модель дозволяє контролювати швидкість розвитку процесу впливу загрози на 

інфраструктуру ОСКІ.  

Таким чином, на основі контролю невідповідальності забезпечення потреб 

отримуємо дані про швидкість розвитку процесу впливу загрози на інфра-

структуру ОСКІ. Для оцінки розвитку негативних процесів виникає необхідність 

розгляду моделі процесу впливу загрози, як процесу втрати організованості. 

 

3.7  Логістична модель визначення організованості нових структур під час 

реорганізації організаційної системи з критичною інфраструктурою 

 

Раніше було показано, що під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників в 

системі змінюється перелік задач. Приймаємо, що поява нової задачі пов‘язана з 

недоліком інформації про стан системи, що вносить невизначеність в процес 

управління. Ця інформація про кожну підсистему може розглядатися як інфор-

маційний  модуль (див. п. 2.5), кількість яких а. При появі цієї інформації про 

нову задачу орган управління приймає рішення, що може також розглядатися як 

умовний інформаційний модуль, кількість яких в. Для оцінки невизначеності про 

структурні зміни системи використовуймо коефіцієнт неорганізованості 𝛺(𝐴𝑗), 

аналогічно показнику невизначеності ентропії, яку тлумачимо як ступінь упо-

рядкування системи по ознаках відповідності її можливостей цілям, що стоять 

перед системою в різні моменти часу її функціонування аналогічно [39-41, 102, 

126, 138, 146, 181-182, 204, 222, 230, 243, 272].   

Звідси процес розвитку системи може бути відображений  моделлю, яка 

описує динаміку отримання інформації про характер задач і способи їх вирішен-

ня. В даній моделі розглядаємо тільки два динамічних процеси: зростання числа 

інформаційних модулів в системі а (потреб) і пов’язаних з ними дій в 

(можливостей) по їх обробці і прийняттю рішень. При таких вихідних даних 
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покладемо, що ( )A
j

 є функцією, яка характеризує стан системи. Припустимо, 

що ця функція безперервно диференціюється.  

Передбачимо, що новий стан системи в момент часу t+t є функцією стану 

системи в момент часу t, і що зміна параметра, який характеризує стан неорганізо-

ваності за час t, пропорційне значенню цього параметра в момент часу t з коефі-

цієнтом пропорційності k 

 

( )
( )jd A

k A
jdt


=  .                                   (3.64) 

 

Коефіцієнт пропорційності k відображає співвідношення величин задово-

лення потреб і можливостей, тобто 

 

( )
( ) ( )jd A

A
jdt

 


= −  ,                                  (3.65) 

 

де 𝛼 – інтенсивність зростання інформації про число потреб в системі у 

вигляді заявок; 𝛽– параметр, який характеризує процес реорганізації, як інтен-

сивність прийняття рішень щодо формування нових структур і координації дій в 

старих структурах для адаптації до нових задач (характеризує процес управління 

реорганізацією). 

З попереднього розгляду механізму організації виконання завдань слідує, 

що чим інтенсивніше зростання збурень в системі, тим швидше порушується ор-

ганізованість системи. Тоді 𝛺(𝐴𝑗) в такому випадку виступає як оцінка розход-

ження функціональних властивостей системи із зовнішнім середовищем. Це  

може відображати параметр, що характеризує процес організації. Він може бути 

виражений таким чином 

( )A
j

 =  ,                                              (3.66) 

де   – інтенсивність включення нових структур в існуючу систему. З 
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урахуванням цього виразу отримуємо модель процесу розвитку системи таким 

чином: 

( ) 2( ) ( )jd A
A A

j jdt
 


=  −  .                            (3.67) 

 

Аналіз (3.44) вказує, що це нелінійне диференціальне рівняння. Вирішу-

ючи його, отримуємо вираз  

 

0

1
( ) , ,

( )
11 (1 )

( )j

A t T
j t t

oe
A


 



 = 
−

− −


         (3.68) 

 

де 𝛺0(𝐴𝑗) ≠ 0- початкова організація, 𝑡𝑜 − 𝑡1 – інтервал часу спостереження за 

розвитком.  

Таким чином, отримали можливість розгляду характеру розвитку подій 

залежно від інтенсивності зміни тенденції.  

Результати моделювання надаються на Рис. 3.24 – 3.26.  
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Рис. 3.24. Відображення хаотичності розвитку процесу 

Рис. 3.25. Відображення аперіодичності розвитку процесу 

Рисунок 3.26. Відображення переходу від аперіодичності до хаотичності 

         розвитку процесу 

Примітка. 1. На рис. 3.23 і 3.24 по осі абсцис – час, по осі ординат – величина коефіцієнта 

неорганізованості, по Z – зміна величини інтенсивності потреб.  

2. На рис.3.26 по осі  Z – зміна величини інтенсивності потреб. Графік відображає вигляд 

зміни величини коефіцієнту неорганізованості залежно від часу і зміни величини 

інтенсивності потреб з двох кутів зору. Він наочно демонструє, як може виникати 

хаотичність процесу при перевищенні можливостей системи забезпечення.        
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Висновки до розділу 3 

 

Обґрунтовані основні теоретичні питання, які складають основу 

моделювання процесу реорганізації системи, а саме: 

1. Розроблена математична модель когнітивного моделювання наслідків 

загроз, що надає можливість в умовах зростання невизначеності (невизначеність 

проявляється у тому, що показники системи змінюють взаємовідношення між 

собою за рахунок нестабільності зовнішнього оточення і невизначеної реакції 

внутрішнього середовища) виконати: оцінку ступеня нестабільності зовнішнього 

оточення, на основі якої вибирається стратегія реорганізації системи, адекватної 

завданням. 

2. Розроблена математична модель фрактальної оцінки наслідків можливих 

впливів загрози на структуру ОСКІ та для визначення ознак (показники-провіс-

ники) критичного стану. 

3. Розроблена методика побудови моделі тенденції розвитку та визначення 

їх показників: напряму і швидкості, що необхідні для визначення напрямків змін 

в структурі ОС. 

4. Показана взаємозалежність ефективності складної системи ступеню 

організованості і на цій основі показано, що треба розглядати процес досягнення 

корисного ефекту, як процес виконання вимог до окремих організованих 

процесів при змінному переліку завдань.  

5. Обґрунтована модель формування вимог до системи на основі сукупнос-

ті поступово породжених множин задач 𝐷Б
𝑣 → 𝐷𝑦Б

𝑣 → 𝐷𝑣 , однозначно пов‘язаних 

між собою і на основі цього створити:  модель для оцінки дій стратегічного 

управління структурою системи, у вигляді моделі обслуговування потреб 

певного виду, відносно яких виконуються зміни в організації структури системи;  

моделі прийняття рішення щодо зміни структури системи. 

6. Обґрунтований метод оцінки організованості процесів реорганізації, в 

основі якого штучне мірило визначення ступеня організованості будь-якого 

процесу в системі. Використання такого показника дає ряд переваг: кожна ви-
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мога може бути розглянута, як сукупність незалежних задач, виконання яких оці-

нюється організованістю віртуальної структури; за допомогою інформації про 

виникаючі потреби і можливості елементів системи оцінювати ступінь раціо-

нальності структури з альтернатив, які можуть бути розроблені експертами з 

урахуванням вимог вищої системи; ефективність управління системою під час її 

реорганізації можна розглядати з позиції визначення ефективності організа-

ційних змін в ній через оцінку організованості; якщо ступінь досягнення вимог 

буде оцінюватися ступенем організованості системи, то кількість рівнів ієрархії 

системи при організації процесу може бути менш ніж при існуючій лінійно-

функціональній структурі. 

7. Обґрунтована модель стратегічного управління структурою системи, яка 

складається з часткових моделей внутрішнього процесу і процесу розвитку. В їх 

основі зміни інтенсивності вхідного потоку (i) і зміни інтенсивності потоку 

обслуговування заявок (i). Їх співвідношення визначає ступінь пристосо-

ваності системи до виконання поставлених перед нею задач під час наявності 

раціональної структури 𝐴𝑗
𝑟𝑎𝑐 ∈ {𝐴𝑗}. Це дає можливість на кожному циклі уп-

равління збирати дані про інтенсивність потоку заявок для порівняння і ство-

рюватися дані для оцінки можливостей їх виконання. 

8. Удосконалено метод виявлення загроз в інтелектуальній інформаційній 

мережі, який складається з декількох модулів: модуль збору трафіку і 

формування статистики, модуль навчання, модуль виявлення кіберзагроз і 

модуль оповіщення, що дозволяє мережі самонавчатись на протязі всього часу 

технічного обслуговування. 

9. Удосконалено метод виявлення кіберзагроз в інтелектуальній 

інформаційній мережі, який на відміну від існуючих, ґрунтується на рекурсивних 

алгоритмах розподіленого мережевого самонавчання та вибору контрзаходів у 

залежності від виду загрози. Наукова новизна удосконаленого методу полягає у 

можливості визначати варіанти рішень про необхідний вид та рівень захисту на 

основі інформації різнорідних джерел в умовах динамічної зміни цілей 

управління інтелектуальною мережею у реальному часі. 



 

 

258 

  

РОЗДІЛ 4  

ОЦІНКА СТІЙКОСТІ, ОПЕРАТИВНОСТІ І РИЗИКУ  

ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З КРИТИЧНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРОЮ МЕТОДАМИ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  

 

Розділ присвячений завданню щодо створення математичних моделей для 

оцінки стійкості, ризику та оперативності системи з критичною інфраструк-

турою під час її реорганізації в умовах можливих впливів загроз. Ці завдання 

розглядаються на прикладі існуючої ОСКІ, яка є об’єктом захисту СЗІБ.  

Вирішення завдання виконується для умов передбачення можливих впли-

вів загроз, які характеризуються невизначеністю даних для прийняття рішення 

щодо заходів захисту ОСКІ. Результатом є закономірності, які розглядаємо як 

об’єкти пізнання. Вони визначаються на основі удосконалених методик: 

визначення показника стійкості критичної інфраструктури ОСКІ та його 

похідних на основі удосконалення методики визначення потреб, розподілу та об-

сягів постачання матеріально-технічних засобів для існуючої структури системи 

зв’язку, яка складається з інформаційно-розрахункових задач; 

визначення показника ризику щодо прийняття рішення для усунення нас-

лідків загрози на основі удосконалення методики управління ризиками (стандарт 

NIST 800-30) шляхом застосування фрактальних властивостей організаційних 

структур, що надає можливість визначення закономірності зменшення цього 

ризику; 

визначення показника оперативності управління під час реорганізації на 

основі удосконалення методу мережного планування та управління, що надає 

можливості визначення закономірностей структурної реорганізації для зменшен-

ня можливих прояв загроз.  
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4.1. Розробка методологічних основ визначення стійкості організаційної 

системи з критичною інфраструктурою під час її реорганізації  

 

4.1.1. Уточнення змісту поняття «стійкість» під час реоргані-

зації організаційної системи з критичною інфраструктурою. З урахуванням 

впливу загроз і процесу реорганізації проблема стійкості ОСКІ уточнимо поняття 

“стійкість” незважаючи на те, що стійкості присвячено багато різнопланових робіт 

[131, 133, 136-137, 172, 176, 178-179, 189, 196, 222, 231, 244, 250-252]. Це пов‘язано з тим, що для 

ОСКІ виникає необхідність розглядати поняття “стійкість” в поєднанні з поняттям 

«організованість». В сучасних роботах з гомеостазу [136, 179, 224, 250-253] пропо-

нується розглядати стійкість в значенні прогнозованої поведінки системи. 

Визначені два акценти поглядів на це поняття: стійкість стану об‘єкта управління 

в роботах [245, 251] і стійкість якості управління в [117, 251], рис. 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Покажемо, що під час реорганізації необхідно застосування поняття стій-

кості з точки зору якості управління. Така стійкість розглядається з позиції, що 

об‘єкт повертається в початковий або близький до нього стан після припинення 

дії збурення, яке вивело його з цього стану. В основу такого змісту закладені 

уявлення теорії стійкості [244], де головним є положення: стійкість не вимагає, 

щоб точка стану системи обов’язково поверталася до первинного стану – важли-

во, щоб після початку руху точки в області () вона не досягала межі , тому 

що можливі такі стійкі стани системи, коли рух точки коливається біля первин-

ного стану і не затухає. Однак амплітуда цих коливань повинна бути тим 

Стійкість (з точки зору стану 

об'єкта управління) –  це властивість 

системи повертатися в початковий або 

близький до нього стан після припинення 

дії збурення, яке вивело її з цього стану. 

 

Стійкість (з точки зору якості управління) 

–  це її здатність зберігати у часі значення 

ефективності функціонування на 

необхідному рівні в умовах заданого 

факторного простору 

 

Стійкість ОС –  це властивість системи в процесі розвитку зберігати ціліс-

ність і здатність до самоорганізації цієї системи, забезпечувати розвиток без 

криз, прагнення до са збереження. 

 

Рис.4.1 Види стійкості 
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меншою, чим менші початкові відхилення. Звідси історично поняття стійкість 

стану об‘єкта управління розглядається, як правило, для фізичних систем в тео-

рії зв‘язку, регулювання, управління технічними об‘єктами. Наприклад, в теорії 

регулювання є методи, що дозволяють забезпечити постійність заданого пара-

метра при зміні зовнішнього навантаження за рахунок деякого запасу ресурсів, 

тобто задача побудови оператора зворотного зв’язку, що забезпечує заданий 

режим або запрограмований рух системи [247-249]. В теорії управління розроб-

лені варіаційні методи розрахунку програмних траєкторій і забезпечення асимп-

тотичної стійкості технічних систем, тобто задача оптимізації досягнення по-

ставленої мети з мінімальними витратами або обмеженнями на ресурс [42-43, 

120, 225]. Є методи визначення достатніх і необхідних умов стійкості (критерії 

оцінки стійкості Рауса-Гурвіца, Міхайлова, Найквіста, Ляпунова [107-108, 128-

131]. В теорії оптимального управління створені методи визначення якості уп-

равління [152, 179, 195, 226-227, 237, 247-248, 259, 264-285].  

З урахуванням поняття суперсистема застосування поняття “стійкість” має 

свої особливості, що ілюструє схема на рис. 4.2., де надаються основні елементи 

стійкості ОСКІ і запропоноване головне положення під час оцінки якості 

управління, що така оцінка виконується вищим органом управління відносно 

підлеглого йому об’єкта управління, який на своєму рівні може розглядатися 

також як система. Дійсно, з боку гомеостатичних уявлень про структурну орга-

нізацію ієрархічних систем [35], поняття “стійкість» розглядається вищим ор-

ганом управління відносно конкретного показника (параметра) ОСКІ. При 

цьому під час забезпечення стійкості систем один і той може її об’єкт (або вся 

система)  може бути стійкою відносно одних параметрів і нестійкою відносно 

інших. Тут стає важливим, що орган управління контролює поточний стан стій-

кості системи за допомогою певного показника, який об‘єднуємо сумісно мету 

функціонування системи, систему (суб’єкта) управління із засобами управління, 

об’єкт управління і впливи навколишнього середовища.  
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Для ОСКІ доцільно розглядати поняття стійкість якості управління. Для 

цього розглянемо рис.4.3.   

Стійкість  

(з точки зору якості управління) 

Умовна суперсистема,  

для якої розглядаються 

вимоги щодо стійкості  

 

Ознаки об’єктів 

керування 

Первинний 

(неподільний) 

елемент-система 

Якість управління 

оцінюється величи-

ною помилки управ-

ління: підсистемою; 

системою; супер-

системою 

 
Засоби 

 

 
Сили 

Є основою для: 

- завадостійкості; 

- керованості; 

- здібності; 

- самоорганізації 

Функція  

управління структурними 

підрозділами системи. 

 

Вектори: 

- цілей управління; 

- стану об’єкта; 

- помилки управління; 

- керуючого впливу. 

 

Засіб управління: 

- структурний; 

- без структурний; 

- хаотичний. 

Схема управління: 

- програмна; 

- програмно-адаптивна; 

- предиктор-коректор; 

- інтелектуальна 

 

Режим управління: 

- балансування; 

- маневр 

Параметри: 

- контрольні; 

- вільні 

Види маневрів: 

сталий; коливальний; 

стійкий, безумовно або  

умовно стійкий 

Контрольні 

 параметри, що: 

- спостерігаються; 

- регулюються. 

Види балансування: 

стан рівноваги,  

стійкого балансування, 

нестійкий 

Матеріальні (енерго-

речовинні) ресурси щодо 

забезпечення досягнення 

цілей системи 

 

Виробничі ресурси ( 

можливості) щодо 

забезпечення досягнення 

цілей системи 

Інформаційні ресурси щодо 

забезпечення процесів 

управління у системі під час 

досягнення цілей 

Рис.4.2 Впливи на стійкість в організаційної системі 

Матеріально-

технічне забезпе-

чення: 

- запасами, 

- відновлення, 

- обслуговування 
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Рис. 4.3. ілюструє, що поняття “стійкість якості управління” базується на 

синергетичних уявленнях розвитку систем, коли для кожного конкретного ви-

падку потрібне уточнення змісту стійкості з практичної точки застосування ме-

тодів її оцінки. Прикладом можна вважати теоретичні основи оцінки стійкості 

якості управління ОСКІ, що викладені в [250-252], де у самому загальному виг-

ляді на прикладах екологічних систем показано, що стійкість, як життєздатність 

системи, визначається параметрами: обсягом (масою речовини системи), продук-

тивністю (швидкістю самовідтворювання ресурсів в системі) і структурною 

гармонічністю. В заданих умовах існують групи показників, які надані в 

табл.4.1. 

Гомеостатичне 

уявлення про 

структурну 

організацію  

систем 

 

Кібернетичне  

уявлення про 

циркуляцію 

інформації у 

системі 

 

Енерго-речовинне 

уявлення про 

динаміку руху 

ресурсів у 

системі 

 

Функціонально-

структурне 

уявлення про 

функції елементів 

системи 

 
Мета:  

Раціональне 
використання ресурсів 

системи (адаптація 
структури до реальних 
впливів зовнішнього 

середовища) 

Мета:  
Забезпечення 

ресурсами процесів 
досягнення цілей при 

заданій структурі 
шляхом управління 

запасами 
 

Мета:  
Забезпечення 

самоорганізації 
шляхом визна-
чення помилки 

управління 
об‘єктом в заданій 

структурі 

Мета:  
Зберігання 

цілісності струк-
тури при певних 

цілях шляхом 
розподілу ресурсів 

системи між її 
функціями 

Місце використання: 

1) Забезпечення стійкого стану функціонування системи. 

2) Забезпечення своєчасного поповнення ресурсів елементів системи. 

 

Засіб 

досягнення: 

Механізм адаптації 

структурної 

організації 

системи 

 

Засіб 

досягнення: 

Механізм 

перетворення 

ресурсів в 

необхідні форми 

застосування 

Засіб 

досягнення: 

Принцип 

зворотних 

зв'язків 

 

Засіб 

досягнення: 

Принцип 

деструктуризації 

системної функ-

ції на стадійну  і 

локальну 

Рис.4.3 Підходи до визначення методів стійкого функціонування 

організаційних систем 

Концептуальні основи системного підходу до визначення 

методів стійкого функціонування організаційних систем  
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Таблиця 4.1 

Характеристика груп показників стійкості 

№ 

з/п 

Назва групи 

показників 

Характеристика  

1. Група, що характеризує 

ресурси, необхідні для функ-

ціонування системи  

 Характеризує ресурси через обсяг матеріальних 

запасів і трудових ресурсів.  

2. Група, що характеризує 

виробничі можливості системи, 

необхідні для виконання 

поставлених завдань 

Характеризує виробничі можливості системи або її 

елементів. Виробничі можливості ОС оцінюються 

параметрами, наприклад, продуктивністю праці, 

працевитратами, виробничими фондами та ін.  

3. Група, що характеризує якість 

управління системою 

Характеризує ефективність системи управління 

складної системи. В теорії гомеостазу природних 

систем трактується як гармонічність організації цих 

систем (організованість для нашого випадку).  

З аналізу груп показників можна зробити висновок, що для дослідження 

стійкості необхідні різноманітні методи. Це підтверджується таким явищем, що 

для перших двох груп є методи, які добре відпрацьовані в літературі, наприклад, 

в роботах [49, 107-109, 128-130, 237, 247-248, 259, 264-285]. Це викликане 

розвитком теорії стійкості в межах теорії систем для технічних потреб, де 

об’єктом управління були пристрої, комплекси і системи зв’язку без урахування 

організаційних моментів. З появою потреби оцінки ОСКІ виникає необхідність 

оцінки стійкості відносно якості управління, як це показано на рис. 4.4 [254].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Звідси доцільно вважати правомірність розгляду стійкості з точки зору 

якості управління, що відображає вплив дій органів управління на значення по-

казників ефективності системи. Така стійкість має свою класифікацію. 

Види стійкості  ОСКІ 

Стійкість  стану об‘єкту 

управління 
Стійкість процесів  

управління (якість) 

 

Абсолютна 
Допустима (умовно, 

безумовно) Гранична 
Нестійка (умовно, 

безумовно) 

Області стійкості 

Рис.4.4 Види стійкості  
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4.1.2. Уточнення ознак класифікації видів стійкості під час 

реорганізації інформаційної  системи. В результаті аналізу різноманітних 

джерел, що стосується особливостей поняття “стійкості» ОСКІ були визначені 

особливості, що надані в таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2  

Характеристика особливостей стійкості ОСКІ під час реорганізації 

№ 

з/п 

Назва  

особливості  

Характеристика  

1. Оцінка повинна 

враховувати  

1. Мету функціонування ОСКІ.  

2. Систему (суб’єкта) управління із засобами управління.  

3. Об’єкт управління і впливи навколишнього середовища. 

2. Вид втрат стій-

кості  ОСКІ  

1. Повна втрата. 

2. Наступає раптово. 

3. Поступово наростаюча у часі. 

3. Причини втрати 

стійкості  ОСКІ 

1. Лежать в ній самій (непомічений перехід системи в якісно 

інший режим, порушення її встановлених параметрів).  

2. Пов’язані із впливом навколишнього середовища (не 

можливість протистояти зовнішнім впливам).  

3. Пов’язані з органом управління (з помилками управління з 

боку особи, що зайнята прийняттям рішень, її перевтома).  

4. Рівень стійкості 

(рис. 4.5) 

1. Абсолютне стійке управління – оптимальна точка. 

2. Допустиме стійке управління (безумовно стійке) – область 

найбільш раціональних значень параметрів стійкості.  

3. Допустиме стійке управління (умовно стійке) – область 

бажаних значень параметрів, що мають вплив на стійкість. 

4. Граничне стійке управління – область граничних значень 

параметрів, що мають вплив на стійкість.  

5. Нестійке управління. 

5. Види стійкості 

відносно збурення 

стану (рис. 4.6) 

1. Стійкість відносно величини діючого збурення. 

2. Спостережена стійкість відносно збурення. 

3. Стійкість відносно кількості діючих збурень одночасно. 

6.  Стійкість розгля-

дається  

Відносно кожного контрольованого параметру з сукупності, що 

характеризують: запаси; виробничі можливості; ефективність дій 

органів управління системи управління.  

7. Спосіб скорочен-

ня розмірності 

простору пара-

метрів для оцінки 

стійкості 

  Визначення параметрів-провісників кризового стану, тобто 

значення параметрів яких знаходяться у граничній області або в 

області нестійкого стану. В нашому випадку це можуть бути пара-

метри дефіциту запасів або їх надлишків.  

 

8. Компенсаційні 

механізми 

стійкості  ОСКІ 

(рис. 4.7)  

1. Спостерігання за стійкістю. 

2. Групова стійкість. 

3. Адаптивна стійкість. 

4. Відкладена стійкість. 

9. Оцінка стійкості 

відносно (рис. 4.8) 

Матеріальних процесів, процесів функціонально-структурної 

цілісності, інформаційних процесів. 

Рис. 4.5, 4.6, 4.7 і 4.8 ілюструють пункти таблиці 4.2.  
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Нестійке управління 

Граничне стійке управління – область граничних значень параметрів, що мають вплив на стійкість  

Допустиме стійке управління (умовно стійке) – область  бажаних значень параметрів, що мають вплив на стійкість  

 

 Допустиме стійке управління (безумовно стійке) – область найбільш раціональних значень параметрів стійкості 

А б с о л ю т н е  с т і й к е  

Рис.4.5 Області стійкості управління відносно величини помилки управління 
 

Види стійкості відносно збурення стану 

Постійно 

 діючого  
Циклічно 

 діючого  

Епізодично 

 

діючого  

Спостережена стійкість відносно збурення Стійкість відносно величини 

діючого збурення 

Стійкість відносно кількості діючих 

збурень одночасно 

Сильно 

 діючого  

Слабко 

 діючого  

Групової 

 дії  

Одиночної 

 дії  

Рис.4.6 Види стійкості відносно збурення стану 
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Адаптація – це динамічний процес, завдяки якому система, 

незважаючи на зміну у в, підтримує стійкість, необхідну для 

існування, розвитку і продовження виконання основної функції 

 

С т і й к е  

п о р у ш е н н я  

а д а п т а ц і ї  

Н е с т і й к а  

а д а п т а ц і я  

Е ф е к т и в н а  

а д а п т а ц і я  

Адаптивна стійкість – це реакція системи у 

вигляді процесу перебудови її структури у 

відповідь на несприятливі зовнішні зміни.  

 

  

 

Компенсаційні механізми реалізації стійкості системи 

це набір правил (алгоритмів) пристосування до змін у в функціонування, за допомогою яких виконується 

зміна структури під час зміни значення параметрів керуючого впливу 

 

Стійкість за рахунок відмови 

від компенсації 

будь-якого впливу 

Стійкість відносно сильних, 

постійних, циклічних,  

епізодичних впливів 

Одночасне відносно 

і постійного, і циклічного, та 

епізодичного впливу за рахунок 

резервування 

Відносно параметрів постійного, 

циклічного епізодичного впливу 

середовища 

Відкладена стійкість Адаптивна стійкість Групова стійкість Спостерігання за стійкістю 

Рис.4.7 Компенсаційні механізми реалізації стійкості системи. 

 

Оцінка стійкості відносно 

Матеріальних процесів, що 

пов'язані з динамікою зміни 

ресурсів в середині системи. 

Процесів функціонально-структурної цілісності, що 

пов'язані із збереженням цілісності існуючої струк-

тури системи при поступовому досягненні постав-

лених локальних, стадійних і системних цілей. 

 

Інформаційних процесів цілес-

прямованої організації, яка забезпечує 

організацію елементів системи в нову 

структуру для виконання нових завдань. 

 

Рис.4.8 Види оцінки стійкості процесів 
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Таким чином, робимо висновок, що під час реорганізації ОСКІ необхідне 

збереження стійкості якості управління. Це є першою закономірністю, яка доз-

воляє сформувати зміст вимог до стійкості ОСКІ, а саме оцінювати наслідки 

реорганізації системи відносно загрози через: 

урахування, що ОСКІ, як об’єкт управління, може втратити стійкість внас-

лідок причин, які пов’язані із зовнішнім середовищем, з внутрішнім станом ре-

сурсів, з діями органів управління щодо організовування процесів в системи;  

відображення кризового стану (бути провісником), а саме характеризува-

ти: ресурси, які необхідні для функціонування системи; виробничі можливості 

системи або її елементів, які необхідні для виконання поставлених завдань; до-

сягнення якості управління під час реорганізації. 

4.1.3. Розробка методики визначення показника стійкості   

організаційної системи з критичною інфраструктурою. Пропонується як 

показник стійкості ОСКІ використовувати коефіцієнт стійкості 
,

0 ( )
s ст ik t  

стосовно s-го параметра ОС. Для наочності визначення розглянемо його на 

прикладі інфраструктури системи зв’язку. Він має вигляд  

 

min
0
,

1

( )
( )

( )

зез зезi
is ст

зез i

tK К
k t

tK −

−
=  ,                                  (4.1) 

де ( )зез i
tK – коефіцієнт забезпечення ефективного застосування ІТ-тех-

нікою на поточний  момент часу, 1( )зез itK − – теж на попередній момент часу, 

min
зезК – мінімальне допустиме значення того ж показника.  

Фізично цей показник надає можливість вищому органу контролювати ди-

наміку зміни стійкості, у нашому випадку системи зв’язку, з боку повноти забез-

печення потреб, оскільки при дефіциті запасів система буде у критичному стані. 

Він відрізняється від відомих показників з теорії стійкості, тому що в його теоре-

тичною основою вважаємо критерій Попова [131], що визначається як віднос-

ний коефіцієнт стану рівноваги.  
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Тут відмічаємо наступну закономірність в ОСКІ, що оцінка стійкості під-

леглих підсистем здійснюється органами управління вищої системи, яких 

цікавить стан рівноваги під час виконання прийнятих ними рішень. Визначимо 

поняття стану рівноваги для ОСКІ.  

На основі поняття «стійкості», що надане на рис. 4.2 пропонується вважа-

ти, що стан рівноваги ОСКІ буде стійким, якщо для множини її  можливих станів 

є така множина початкових відхилень від первинного її стану, коли цей стан, що 

відображається функцією забезпечення ефективного застосування IT-техники 

( )зез tK , після збурення під час реорганізації не досягає небезпечної межі цієї 

області min
зезК , а саме min ( ) 1зез зез tК K  . Отже, правомірне вважати, що 

стійкість якості управління системою в різних умовах  може розглядатися як 

ступінь забезпечення її ресурсами, виходячи з умови min( )зез зезitK К . 

Залежність стійкості ОСКІ від наявності ресурсів є загальна закономірність 

ОСКІ з теорії гомеостазу [117,136, 224].  

Для його визначення стисло розгляне послідовність обчислювання. З по-

чатку визначимо показник коефіцієнт ( )зез tK , що характеризує стан системи на 

основі математичної моделі [42-43]. Більш докладно модель для нашого випадку 

розглянуто в п.4.3.  

Відносно завдань щодо організації сукупності інформаційних напрямів 

зв’язку відповідним органом управління системи зв‘язку задається величина об-

меження min
зезК  і контрольована величина 

1( )зез itK −
 в попередній  моменту часу 

1it − . Шаг квантування проміжку 0,t  дорівнює t . Далі визначаємо показник за 

допомогою виразу (4.1.). Доцільно пронормувати вираз (4.1) відносно 

0
0,

( )
s стk t , тому отримує  

( )
( )

min0
0,

, 0 min
, 0 1 0

( ) ( )( )
( ) ,

( ) ( ) ( )

зез зез зезis ст i
is ст

s ст зез зез зезi

t tK K Кk t
k t

k t t tK K К−

−
= =
 −

             (4.2) 
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де 
min

0 0
0,

0

( )
( )

( )

зез зез
s ст

зез

tK К
k t

tK

−
=  – нормований показник.  

За даними розрахунку функція ( )зез tK  має коливальний характер, як це 

показано на рис. 4.9.  

( )зез tK  

 

 

min
зезК  

, ( )s ст tk  

 

           0t   1t    2t      3t      4t       5t           6t        7t          8t    9t        𝑡10  t  

 Рис. 4.9 Графік зміни показника стійкості відносно ефективності ОСКІ 

 

На рис. 4.9. показано, що при прийнятих обмеженнях показник стійкості 

ОСКІ має зміну величини ефективності внаслідок втрати стійкості хоча б одного 

параметру. 

Таким чином, запропонований показник стійкості ОСКІ відображає забез-

печення якості управління через розподіл запасів. Його особливість у тому, що 

він дозволяє використати параметри-провісники, які відображають дефіцит запа-

сів, що не дозволяє здійснювати реорганізацію. Його перевагою є можливість 

оцінювати варіанти рішень щодо стійкості на етапі планування системи тому, що 

зміна величини мінімального значення коефіцієнту min
зезК  дозволяє регулювати 

величину запасу. На основі цього показника стійкості можуть бути отримані 

додаткові параметри сталого стану, перехідного процесу функціонування сис-

теми і рівні стійкості системи.  

Відомо, що для наочності відображення стійкості поточного стану систе-

ми Вишнеградським І.О. введено геометричний образ залежності стійкості від 

параметрів з простору параметрів системи, який складається з множини точок 
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зображення її станів. Врахувавши, що організаційні системи мають багато конт-

рольованих і спостережених параметрів, які мають вплив на величину загаль-

ного показника ефективності, вважається доцільним введення понять “рівень” і 

“область стійкості”, які надані на рис. 4.4., а їх зміст у таблиці 4.3.   

Таблиці 4.3 

Характеристики рівнів стійкості 

№ 

з/п 

Рівень 

стійкості 

Характеристика 

1 2 3 

1. Рівень стійкості 

 
 Геометричне відображення ( )зез tK , як ступеня задоволення 

потреб користувачів на певний мент часу функціонування і розвитку 

системи. Кожному рівню стійкості відповідає значення, що надає 

органу управління відомості про запас стійкості та право вибору і 

застосування необхідних заходів щодо підтримання або досягнення 

потрібної ефективності системи. Сукупності рівнів стійкості 

визначать області стійкості, в межах яких діє найбільш раціональний 

певний спосіб (або сукупність заходів) підтримання або досягнення 

потрібної ефективності системи. Природно, що кожному рівню (об-

ласті) стійкості відповідає наявність певного запасу ресурсів, за 

допомогою перерозподілу якого між елементами системи орган уп-

равління же забезпечувати певну стійкість системи у цілому. Кожна 

область стійкості характеризується сукупністю (системою) кількіс-

них та якісних параметрів, наприклад, обсягом та структурою видів 

потреб, можливістю та у вами їх забезпечення у певні терміни, 

пріоритетом забезпечення та ін.. 

2. Абсолютна (по-

тенційна, проек-

тована) стійкість 

об’єкта управ-

ління 

 Область (рівень) стійкості максимальної величини, яка є у 

відповідного об’єкта управління до початку його функціонування. 

Вона закладається під час розробки та створення системи з ураху-

ванням постійно діючих відомих впливів зовнішнього середовища 

при заданих цілях і завданнях, параметрах структури та її елементів, 

обсягах необхідних матеріальних засобів та ін., тобто згідно з 

виразом (4.1) та умовою (4.2) 

 
01( ) ( )зез зезiзез

t consttK K K−= = − , де 
0зезK - початкова 

величина. 

3. Рівень абсо-

лютно стійкої 

системи 

min

) 1( зез
a ст

зез

К
kR

K
= − .                 (4.3) 

4. Область припус-

тимої стійкості 

(безумовна або 

умовна) 

  Область стійкості об’єкта управління системи, яка визначається на 

певний час з урахуванням впливу найбільш й вірних факторів 

зовнішнього середовища під час конкретних у в існування для усієї 

системи або її найбільш необхідної частини. 

5. Область припус-

тимої 

безумовної 

стійкості 

 Припускає, що система цілком або частина системи при будь-яких 

умовах може бути забезпечена без порушення вимог своєчасності й 

всебічності необхідною кількістю ІТ-техніки. 
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6. Область припус-

тимої умовної 

стійкості 

 Припускає, що система  може виконувати завдання, якщо частина 

її елементів не забезпечена своєчасно або всебічно необхідною кіль-

кістю техніки та майном зв’язку. Умовно стійкий стан системи 

спостерігається, коли після її збурення, певний параметр, що харак-

теризує її стан, досягає кордону цієї області й коливається біля нього 

в межах певної величини.  

7. Припустима 

стійкість 

системи 

min

1

( )
( ) 0

( )

зез зез
доп ст

зез i

tK К
kR

tK −

−
=     (4.4) 

8. Гранична 

область 

стійкості 

  Область критичної стійкості об’єкта управління системи, яка виз-

начає на певний час межу між стійким і нестійким станом з ура-

хуванням впливу найбільш вірогідних факторів зовнішнього сере-

довища під час конкретних у в існування для усієї або найбільш 

необхідної частини системи. Гранична (критична) стійкість об’єкта 

управління дозволяє визначити точки зривів управління відносно 

контрольованих параметрів. 

9. Рівень граничної 

стійкості 

системи  

min

1

( )
( ) 0

( )

зез зез
гр ст

зез i

tK К
kR

tK −

−
= =        (4.5) 

 min( )зез зезtK К=  

10. Коефіцієнт 

запасу стійкості 

в області при-

пустимої 

стійкості під час 

виконання 

умови 
min( )зез зезtK К  

 

( )
( )

( )

гр ст
ст

доп ст

kR
kZ

kR


=



 .                      (4.6) 

 

11. Область 

нестійкості 

  Область, яка визначає на певний час нестійкий стан системи (або її 

частини), коли рівновага системи або найбільш необхідна її частина 

після впливу деяких факторів виходить за межу граничної області 

стійкості і потрібне її відновлення. В межах області нестійкості існує 

дефіцит ресурсів, що відображається умовою min( )зез зезtK К . 

12 Коефіцієнт 

нестійкості 

min

1

( )
( ) 0

( )

зез зез
нест ст

зез i

tK К
kR

tK −

−
=            (4.7) 

 

Таким чином, запропоновані показники призначені для всебічного розгля-

ду стійкості параметрів відносно введених областей, що створює умови для 

розробки найбільш раціональних заходів для досягнення потрібної ефективності 

функціонування під час певних впливів зовнішнього середовища. 

4.1.4. Розробка методики розподілу обсягів ресурсів під час 

реорганізації організаційної системи з критичною інфраструктурою. Метою 

методики є визначення потреб, розподілу та обсягів підвезення матеріально-тех-

нічних засобів для існуючої структури системи зв’язку. Вона забезпечує збір, 

Закінчення табл.4.3 
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обробку, збереження, відображення та доведення інформації до відповідних 

користувачів інформації під час вирішення завдань. 

Ставиться завдання: відносно кожного завдання потрібне вирішення таких 

інформаційно-розрахункових задач: управління технологічним процесом 

виконання виробничої функції; управління процесом визначення, розподілу і 

обсягів підвезення матеріально-технічних засобів. Методика складається з ін-

формаційно-розрахункових задач на основі методики з [74, 78]: визначення вит-

рат ІТ-техніки; визначення потреб запасів на кожен період життєвого циклу сис-

теми зв‘язку для забезпечення завдань; організації матеріально-технічного забез-

печення та ін.  

Задача управління технологічним процесом пов’язана з вирішенням таких 

задач оцінки: кількості працездатних зразків ІТ-техніки, рівня забезпеченості 

підприємств зразками та майном зв’язку в будь-який  момент часу; величини 

ремонтного фонду (РФ) ІТ-техніки та його структури; реальних виробничих 

можливостей ремонтних органів (РО), залучених для відновлення пошкоджених 

зразків з урахуванням забезпеченості РО ремонтними комплектами (ЗІП), 

величини середньодобової продуктивності певного РО та ін. Вирішення цих 

завдань в плані прогнозування важливе для спостерігання ключових змін показ-

ників-провісників кризового стану системи. За їх допомогою можна визначити 

оптимальний час і тривалість керуючого впливу (кількість ресурсів у потрібний 

час і потрібному місці). Приклади рішення таких задач надаються у [42-43, 225, 

259, 272-274]. Їх сучасне подання розглядається у [38, 120-124, 284-290]. Стисло 

розберемо їх для наших умов. 

Задача управління процесом визначення потреб, розподілу та обсягів під-

везення матеріально-технічних засобів. Суть полягає у тому, що на основі даних 

про склад ОСКІ, що створюються для вирішення певних задач, характеру і 

розмаху задач, що вирішуються, характеру і масштабу впливу зловмисником і 

можливих втрат, норм утримання запасів та їх фактичної наявності у ремонтно-

відновлювальних частинах об’єднаннях, а також даних про розміри запасів, що 
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створюються до початку, на кожний період та на кінець операції проводиться 

розрахунок потреб об’ємів підвезення матеріально-технічних засобів.  

Задача вирішується на основі відомої моделі процесу матеріально-

технічного забезпечення й підвозу [56-65, 291, 307] з урахуванням особливостей 

сучасного матеріально-технічного забезпечення ОСКІ.  

Під час реорганізації системи нас цікавить прогнозування майбутніх пот-

реб, які визначаються новими цілями ІТ-системи. Цілі можуть бути довгостро-

ковими, середньостроковими або поточними.  

При організації взаємодії між об‘єктами управління в виробничо-еконо-

мічній системі виникає питання визначення загальної одиниці для взаємних роз-

рахунків між учасниками процесу матеріально-технічного забезпечення. На-

приклад, відносно фірм є потреба в прогнозі потреб ІТ-техніки в одиницях на 

кожний виріб і по запасних частинах. Для взаємодії з іншими спорідненими 

системами виникає необхідність прогнозу фінансових витрат з загального 

бюджету.  

Таким чином, ця методика дозволяє виконувати розрахунки конкретних 

технологічних процесів забезпечення в масштабі існуючої інфраструктури. Основною 

формою отримання даних є прогнозування стану ІТ-техніки. 

 

4.2. Розробка методики визначення рівня ризику під час реорганізації 

організаційної системи з критичною інфраструктурою 

 

4.2.1 Розробка методу оцінки ризику від загрози . В першому розділі 

показано, що загроза може нанести шкоду (втрати, збитки) внаслідок порушення 

режиму безпеки ОСКІ. В другому розділі показано, що перед початком реорга-

нізації важливо оцінити з єдиних методологічних позицій не тільки можливу 

ступінь прояви загрози, а також ступінь адекватності рішень, що приймаються 

для запобігання цієї загрози шляхом реорганізації.  

Для оцінки можливої шкоди (втрат, збитків) внаслідок впливів загрози 

вводимо поняття ризик. Загально визначеного поняття ризик не існує. Воно роз-



 

ОТ/ЗВ/17 
 

274 

глядається в кожній галузі окремо [278-279, 293-294, 317-320, 322, 325-326]. Нез-

важаючи на різні формулювання йому приписують такі характерні риси, як аль-

тернативність і невизначеність. Класичним математичним визначенням 

вважається баєсовський ризик [298, 299]. Уточнити його для нашого випадку 

можна таким чином. 

Ризик – це властивість, яка характеризує шкоду (втрати, збитки), що вик-

ликані неправильним або неточним рішенням органу управління щодо усунення 

можливих впливів загрози. Ступінь ризику визначаємо  величиною  можливих 

втрат, які можуть бути викликані в уразливих місцях ОСКІ конкретною загрозою 

(її проявами). Для визначення ризику розглянемо характер його прояви. 

Виникнення шкоди (втрати) є випадковою подією 𝐴, величина якої залежить від 

кількості уразливих об’єктів в ОСКІ, тобто 

( )
m

P A
N

=
,                                           (4.8) 

де 𝑃(𝐴)– ймовірність нанесення шкоди конкретною загрозою (її 

проявами); 𝑚– кількість уразливих об’єктів в ОСКІ; N – загальна кількість 

об’єктів в ОСКІ. 

Згідно до прийнятих визначень у другому розділі уразливість в найгіршому 

випадку залежить від видимості і/або доступності об’єктів ОСКІ. З точки зору 

зловмисника область його інтересів показана на рис. 4.10. 

 

 

 

 

 

 

На рис.4.10. показано, що в v  випадках об’єкти видимі і в k  випадках 

доступні, коли ці події видимості A і доступності B несумісні. Дійсно, пара-

метри про локальну мережу, наприклад, параметри профілі захисту можуть бути 

………………………………………………………………………

…………………………. 

𝑣 ∼ 𝐴 

𝑁 

Рис. 4.10 Ілюстрація появу подій загрози 

𝑘 ∼ 𝐵 

𝑚 

1 
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зловмиснику не відомі, але він може випадково проникнути в мережу внаслідок 

«дірок» в системі. З іншого боку йому відомі параметри про локальну мережу, 

але вона фізично вимкнута. Звідси сума подій ( )A B+ , коли об’єкти видимі або 

доступні створюють випадково уразливі об’єкти ОСКІ з імовірністю для неспіль-

них подій. Звідси отримуємо вираз 

 

( ) ( ) ( )ур в дP A B P A P B+ = + .                       (4.9) 

 

Для цілеспрямованого впливу на ОСКІ за допомогою заходів загрози злов-

миснику потрібна наявність видимості і доступності об’єктів, що показано на 

рис. 4.11.  

 

 

 

 

 

На рис. 4.11. показано, що існує 𝑁– об’єктів ОСКІ, які уразливі для мож-

ливих впливів загрози. Для зловмисника з 𝑁 об’єктів –𝑚 об’єктів видимі і дос-

тупні. Отримуємо умовну ймовірність уразливості об’єктів ОСКІ  

 

( ) ( ) ( )ур в vdP АВ P А P В A=   ,                              (4.10) 

де 𝑃ур(АВ)– умовна ймовірність уразливості системи, 𝑃в(А)– ймовірність 

видимості системи, 𝑃𝑣𝑑(В|𝐴) – ймовірність видимості системи при умові її дос-

тупності. 

Для фіксації моменту видимості і доступності вводимо індекс події 𝑋, для 

якої ( )урP АВ p=   

ур

ур

1 при ( ),

0 при ( ).

P А В
X

P А В


= 


                                   (4.11) 

𝑘 ∼ 𝐵 

………………………………………………………………………

…………………………. 

𝑣 ∼ 𝐴 

 

Рис. 4.11 Ілюстрація подій прояву загрози. 

𝑚
∼ 𝐴
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Наслідком виразів (4.10) і (4.11) є повна ймовірність уразливості залежно 

від повної групи несумісних подій видимості і доступності  

 

1

( ) ( ) ( ),
N

ур i i

i

P X P H P X H
=

=                                 (4.12) 

де ( )iP H – ймовірність гіпотези про уразливість i-ої групи об’єктів,
 

( )iP X H – умовна ймовірність події X уразливості при гіпотезі iH .  

Звідси формула Байєсу (теорема гіпотез) для нашого випадку має вигляд 

 

1

( ) ( )
( )

( ) ( )

i i

ур i N

i i

i

P H P X H
P H X

P H P X H
=

=

 ,
         1,i N= .        (4.13) 

Таким чином, вираз (4.13) є моделлю уразливості об’єктів (прояви загрози) 

при умові їх видимості і доступності для зловмисника.  

4.2.2  Функція ризику прийняття рішення. Аналіз дії загрози вказує, що для 

кожного об’єкту є своя величина уразливості , ( )ур i iP АВ p= . Наслідком шко-

ди є дезорганізація процесів управління. Запобігання дезорганізації здійснюється 

заходами реорганізації. Нагадуємо, що під реорганізацією розуміється управ-

ління структурою постійно діючої ОСКІ в умовах виникнення нових завдань, що 

пов’язані з проявою загрози і призводять об’єкти до критичного стану. Звідси 

між ризиком і реорганізацією є взаємозв’язок через появу нових задач. Тому фак-

тично в загальному вигляді для протидії загрозі ставиться задача прийняття 

рішення щодо величини впливу на деякий випадковий процес. Вплив визнача-

ється з множини можливих варіантів на основі аналізу даних спостереження за 

випадковим процесом, тобто треба знайти 

 

arg minu R

U

=
,                                                 (4.14) 
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де u – керуючий вплив під час реорганізації, R – ризик прийняття 

рішення.   

Це є відомою задачею визначення вирішального правила для прийняття 

рішення, яка вирішується методами статистичних вирішальних функцій (пра-

вил), що розроблені А.Вальдом [298, 299]. Її зміст у тому, що на основі аналізу 

спостережень х за випадковою величиною Х, будується функція ( )х  на прос-

торі �̃� = {х} множини можливих для даного випадку рішень 𝑈 = {𝑢}, де 𝛿(х)– 

вирішальне правило, яке ставить кожному результату спостереження х ∈ �̃� 

рішення 𝑢 = 𝛿(𝑥) ∈ 𝑈, що повинно бути прийнято.  

Для функції втрат 𝐿(𝜃, 𝑢) ≥ 0, де    – втрати внаслідок прийняття ке-

руючого впливу u U , визначаються умови, що для випадкової величини Х є 

розподіл 𝐹(𝑥, 𝜃). Тоді для будь-якого правила ( )х можна визначити функцію 

ризику 𝑅(𝜃, 𝛿), як середнє значення функції втрат 𝐿(𝜃, 𝛿(𝑋)). Результатом 

вирішення цієї задачі є визначення 𝑅(𝜃, 𝛿) як середнього значення функції втрат, 

що будуть мати місце у випадку застосування вирішального правила 𝛿(х), коли 

розподілом спостереження є апріорно заданий розподіл випадкової величини Х.  

Таким чином функція ризику дає критерій порівняння різних вирішальних 

правил серед яких визначаються допустимі. Але множина допустимих правил 

достатньо велика. Для упорядкування правил і наступного визначення вико-

ристовують два підходи: байесовський і мінімаксний.  

Наведемо основні риси цих підходів для оцінки можливості їх застосуван-

ня для нашого випадку. При байесовському підході передбачається, що середні 

втрати    є випадковою величиною з деяким розподілом, що задається ( ) 

– щільністю апріорного розподілу цієї випадкової величини, тобто відомим 

розподілом. В цьому випадку виникає можливість розрахувати повну середню 

втрату від застосування певного вирішального правила. Ця втрата є байе-

совським ризиком. Для нашого випадку це має вигляд 
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0

( , ) ( , ) ( )

I

r R d      =   ,                                      (4.15) 

 

де ( , )r   – байєсовський ризик, ( , )R   – функція ризику, ( )  – 

щільність апріорного розподілу втрат випадкової величини  . 

Звідси під час байєсовського підходу треба мінімізувати ( , )r   – байєсов-

ський ризик, що і є min ( )r   – байєсовським рішенням.  

Аналіз байєсовських рішень min ( )r   вказує на їх залежність від апріорного 

розподілу ( )  . Тому для різних апріорних розподілів параметру байєсовські 

рішення неоднозначні (різні). Тут виникає питання про можливість побудови 

апріорного розподілу вирішального правила ( ) 0    для визначення мінімаль-

ного байєсовського ризику відносно прояви загроз. Для цього потрібно вивчення 

всіх уразливих об’єктів в ОСКІ, що складає необхідну і важливу задачу.  

Для застосування мінімаксного підходу не треба апріорної інформації про 

випадкову величину   середніх втрат. Тут застосовується прийом упорядкуван-

ня допустимих вирішальних правил, коли основна характеристика функції 

ризику досліджується на максимальне значення (максимальний ризик ( *)m  ) 

 

    
* *( ) ( , )supm R



  


= .                                       (4.16) 

Це дозволяє з двох вирішальних правил вважати головним те, що має мен-

ший з максимальних ризиків. Звідси правило 
* , що мінімізує максимальний 

ризик ( *)m  , є мінімаксним вирішальним правилом.  

Тут виникає питання про находження алгоритму визначення самих правил, 

які однозначно надають оптимальне вирішальне правило. Відомо, що правило 

прийняття рішення – це критерій, по якому виноситься рішення про оптималь-

ність даного конкретного виходу. 
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Таким чином, розгляд основних статистичних підходів до оцінки ризику 

викликає необхідність пошуку алгоритму визначення апріорних розподілів 

параметру і вирішального правила. Для вирішення цієї задачі пропонується 

модель прийняття рішення про ризик можливої прояви загрози.  

4.2.3  Метод оцінки ризику від загрози. У другому розділі показано, що заг-

роза проявляється з моменту її усвідомлення і діє до  моменту її перетворення 

в небезпеку для уразливих об’єктів. Практично уразливість об’єктів від-

бувається в неоднакових умовах, тому ймовірність події уразливості кожного 

об’єкту різна , ( )ур i iP АВ p= . Наприклад, під час наявності однотипного програм-

ного забезпечення, що вимагають керівні документи з питань організації систем 

автоматизованого управління, під час дії шкоди одні об’єкти можуть бути 

вимкнуті з локальної мережі, інші на обслуговуванні, інші вимкнуті з джерел 

енергопостачання. Але нас цікавить імовірність уразливості ОСКІ через кіль-

кість об’єктів, що  може виникнути на певний  момент часу (комбінаторна задача).  

Тому для визначення ймовірності заданого числа уразливих об’єктів ОСКІ 

від визначеної загрози пропонується використати загальну теорему про повто-

рення досвіду [125]. Для нашого випадку формуємо таку задачу. 

Нехай є 𝑁 об’єктів  ОСКІ (автоматизованих робочих місць, які завантажені 

програмним продуктом з «закладеннями на вимкнення в час Т»), що можуть бути 

уражені деяким впливом загрози. Під час можливої реалізації загрози виникає 

або не виникає деяка подія 𝑋 (ураження 𝑚 об’єктів, де m N ). Нехай 

ймовірність появи події 𝑋 для системи з N об’єктів має величину 𝑃ур,𝑖(АВ) =

𝑝𝑖, а не появи 𝑞𝑖 = 1 − 𝑝𝑖. Виникає питання визначення ймовірності ,m NP  того, 

що з N об’єктів буде уражено внаслідок впливу загрози m  об’єктів, де 

m N . 

Для вирішення такої задачі застосовуємо  функцію ( )N z , яка надає в 

якості коефіцієнтів ймовірності 𝑃𝑚,𝑁 функцію розкладання по 𝑚 ступенях 

параметра 𝑧. Тоді отримує ймовірність того, що подія 𝑋 при 𝑁 незалежних 
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об’єктах можливого впливу загрози рівняється коефіцієнту при 
mz  в виразі 

функції.  

 

 
1

( ) ( )
N

N i i

i

z q p z
=

= + ,                                         (4.17) 

 

де 𝑝𝑖– ймовірність появи події 𝑋, а не появи 𝑞𝑖 = 1 − 𝑝𝑖. 

В [125, ст.63] показано, що вираз (4.17)  можна записати у вигляді 

 

, при    ,

0

1
N

m

m N

m

P z
=

= .              (4.18) 

 

При вирішенні (4.18) шляхом розкриття дужок у лівій частини виразу і 

здійснивши приведення подоби членів отримуємо необхідні ймовірності для усіх 

випадків прояви події 𝑋, тобто 𝑃0,𝑁, 𝑃1,𝑁, 𝑃2,𝑁, …, 𝑃𝑚,𝑁. 

Як частковий випадок можливо розглянути умови, коли подія 𝑋 здійсню-

ється в однакових умовах, тоді, згідно до [125], отримуємо  

0

( )
N

N m m N m m

i i N

m

q p z C p q z−

=

+ = .                                  (4.19) 

Для випадку, коли треба розглянути умови ураження не менш 𝑚 появ події 

𝑋 виникає можливість застосування з [125] виразу у вигляді 

, ,

N

m N i N

i m

R P
=

= .                                                (4.20) 

Для практичного застосування доцільно також 

 

, ,1
N

m N i N

i m

R P
=

= − .                                          (4.21) 
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Аналіз виразу (4.19) вказує, що ймовірність 𝑃𝑚,𝑁 того, що з 𝑁 об’єктів буде 

уражено внаслідок впливу загрози 𝑚 об’єктів, де 𝑚 ∈ 𝑁 для однорідних умов 

залежить від 𝑝– ймовірності появи події 𝑋 і кількості 𝑁об’єктів, що надається на 

рис. 4.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис.4.12. показано, що ймовірність появи події ураження 𝑚 об’єктів, де 

𝑚 ∈ 𝑁, системи має біноміальний розподіл при заданих умовах задачі. Бачимо 

наявність мінімальної величини 𝑃10,𝑁 для випадку розрахунку при 10 об’єктах. 

Таким чином, визначена модель прояви загроз відносно уразливих об’єктів 

при умові їх видимості і доступності для зловмисника. Вона основана на вирішенні 

комбінаторного підходу для визначення апріорних розподілів параметру. 

4.2.4 Розробка методики визначення ризику під час реорганізації. Під час 

находження гіпотез виникають труднощі, що пов’язані з невизначеністю прояви 

загрози. Для того, щоб обійти ці труднощі розглянемо природу прояву ризику 

відносно процесів, які можуть бути пошкоджені загрозою. Як показано в попе-

редніх розділах результатом когнітивного аналізу є визначення інформації про 

загрозу, наприклад, типу вимикання системи управління Іраку. Потім її прояв 

розкладається на сукупність процесів виконання завдань щодо зменшення або 

 𝑃𝑚,𝑁 
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Рис.4.12 Полігон для біноміального розподілу ймовірності 𝑃𝑚,𝑁 
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усунення її впливів (формуються заходи забезпечення безпеки). Кожний процес 

можна оцінити зниженням часткового індексу готовності 𝐺𝑗, де 𝑗 – номер 

процесу, відносно можливого прояву загрози. З точки зору прийнятого поняття 

ризику зниження індексу готовності за допустиме значення 𝐺𝑗 ≤ 𝐺доп означає 

невідповідність (неправильну організацію) структури для виконання нових за-

дач, що виникли в зв’язку з загрозою. 

Звідси робимо висновок, що гіпотеза (або вирішальне правило) про сту-

пінь ризику може визначатися через величину дезорганізації ОСКІ, яку 

необхідно усунути шляхом наступної реорганізації. Дезорганізація ОСКІ прояв-

ляється в індексі готовності, який дозволяє більш або менш задовільно оцінити 

поточній стан ОСКІ. Тоді робимо припущення, що ризик є відхиленням поточ-

ного індексу готовності відносно допустимого значення  

 

1

доп

( )
( )

D t
R t

D
=      для випадків доп( )D t D  ,                 (4.22) 

де допD – допустиме значення індексу готовності, ( )D t – поточне значення 

індексу готовності. 

Для урахування різноманітності технічних та організаційних структур вве-

дені часткові індекси готовності, що дозволяє отримати групи індикаторів. 

Наприклад, група індикаторів про загрозу застосування імпортних операційних 

систем у ОСКІ, група індикаторів про загрозу вірусів та ін. Кожній групі індика-

торів можна поставити у відповідність свою гіпотезу величини ризику. Різнома-

ніття оцінок ризику визначають такі фактори: 

1. Вигляд показника. Щоб формалізувати поняття втрати, необхідно виб-

рати показник, ризик небажаної зміни якої будемо вимірювати, наприклад, 

вартість. 

2. Тип ризику. Цей фактор визначає, відносно яких причинно-наслідкових 

подій вимірюється ризик. Формалізація в цьому випадку буде означати фіксацію 

деякої групи індикаторів, вплив яких необхідно виміряти.  
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3. Тип оцінки. Оцінка може бути комплексною або масштабною. Для вимі-

рювання комплексного ризику правомірно застосовувати ймовірності оцінки. 

Для масштабної оцінки відкривається можливість застосування принципу 

самоподоби, що означає перехід до фрактальної оцінки.  

4. Форма представлення оцінки. Форма визначається методами реалізації 

типу оцінки. Наприклад, для комплексній оцінки можливо застосування най-

більш сучасної форми – методики Value-at-Risk (VAR), що основана на статис-

тичних оцінках ризику, а для масштабної оцінки можна вибрати форму у вигляді 

визначення фрактальної розмірності.  

5. Процедура вимірювання ризику. До цієї процедури відноситься, зокрема, 

спосіб обліку зв’язків індикаторів вибраної групи з іншими індикаторами.  

Тут нагадуємо, що розповсюдження можливого впливу загрози здійсню-

ється в ієрархічній структурі шляхом самоподоби порушення виконання завдань. 

Тому представляє інтерес застосування показника фрактальної розмірності для 

визначення правила прийняття рішення.  

Для цього робимо наступне. В другому розділі показано, що індекс готов-

ності непрямо оцінює стан сукупності деякого числа об’єктів ОСКІ, що прий-

мають участь в певному процесі. Але, як показано в третьому розділі, загроза 

виявляється через уразливість деякого числа об’єктів в ієрархічній структурі. 

Проілюструє прояву часткової уразливості об’єктів на рис.4.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.13 Характер прояву шкоди від загрози  
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На рис. 4.13 показано, що шкода від загрози може мати частковий прояв, 

тобто проявляється в частки об’єктів ОСКІ, які видимі і доступні для зловмис-

ника. Звідси на основі введених понять (уразливість, видимість і доступність 

системи) при умові, що уразливі об’єкти ОСКІ видимі і доступні для проник-

нення, але загроза реально існує тільки для їх частки в віртуальній структурі 

виконання процесу, отримуємо правило  

 

пор

2

д

( )
( )

N t
R t

N
= ,                                           (4.23) 

де 𝑁пор(𝑡)– число уражених об’єктів зловмисником, 𝑁д– число одночасно 

видимих і доступних для зловмисника об’єктів.  

Число видимих і доступних об’єктів в ієрархічній структурі, що можуть 

бути уражені визначаємо як  

    
д

д

d
N r= ,                                              (4.24) 

 

де 𝑁д– число видимих і доступних об’єктів для впливу загрози, r – 

масштаб розповсюдження впливу загрози в ієрархічній віртуальній структурі, 

яка забезпечує виконання завдань, 𝑑д– число, що характеризує фрактальну 

розмірність. 

Аналогічне число уражених об’єктів дорівнює 

 

пор

пор

d
N r= ,                                        (4.25) 

де порN – число пошкоджених об’єктів від впливу загрози, r – масштаб 

розповсюдження пошкодження загрози в ієрархічній віртуальній структурі, яка 

забезпечує виконання завдань, порd – число, що характеризує фрактальну 

розмірність під час впливу загрози. 
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Звідси з виразу (4.23) отримуємо правило фрактальної оцінки ризику 

 

пор д( )

ф( )
d d

R t r
−

= .                                (4.26) 

Аналіз виразу (4.26) показує, що при пор д
d d= , тобто повній уразливості 

віртуальної структури, ф( ) 1R t = . З огляду на пор д
d d  графік зміни ризику 

має вигляд, показаний на рис. 4.14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виникає питання можливості застосування фрактальної оцінки як вирі-

шальне правило 
* або гіпотези ( )iP H . Проблема в тому, що фрактальність має 

детерміновані корні виникнення. Але ця детермінованість стосується правила 

побудови фракталу, а в нашому випадку застосовуються параметри об’єктів ОС 

для визначення фрактальності. При визначенні ймовірності гіпотез до проведен-

ня досвіду також застосовуються параметри об’єктів ОСКІ для визначення ймо-

вірності. Тому на рівні параметрів їх визначення (ймовірності фрактальності) 

допустимо їх порівняння. 

Таким чином, розроблена методика визначення ризику під час реоргані-

зації. Показана доцільність застосування в якості вирішального правила оцінки 

ризику за допомогою фрактальні властивості організаційних структур. Це надає 

можливість визначення ступеня ризику як максимальної величини дезорганізації 

ОСКІ, яку необхідно усунути шляхом реорганізації окремих структурних підроз-

𝑑пор − 𝑑д 

𝑅ф(𝑡) 

1 

Рис.4.14  Графік зміни величини ризику 
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ділів ОСКІ. Практично це може бути застосовано в існуючих методика, 

наприклад NIST 800-30. 

4.2.5 Застосування методики управління ризиками у 

інформаційної  системі  (на основі стандарту NIST 800-30). Система управ-

ління інформаційно-технічними ризиками ОСКІ повинна мінімізувати можливі 

негативні наслідки, пов’язані з використанням імпортних і вітчизняних інформа-

ційних технологій. Вважається, що система управління ризиками повинна бути 

інтегрована в систему управління життєвим циклом інформаційної технології 

[321], як це показано у таблиці 4.4. 

Таблиця 4.4  

Управління ризиками по стадіях життєвого циклу  

Фаза життєвого циклу інформаційної 

технології 

Відповідність фази  

заходам управління ризиками 

1. До проектна стадія  ОСКІ (концепція 

побудови ОСКІ: визначення цілей і задач 

та їх документування) 

Виявлення основних класів ризиків для даної  ОСКІ, 

що витікають з цілей і задач, концепція забезпечення  

ІБ. 

2. Проектування  ОСКІ Виявлення ризиків, специфічних для даної  ОСКІ, 

що витікають з особливостей структури  ОСКІ. 

3. Розгортання фрагментів  ОСКІ  До початку функціонування  ОСКІ повинні бути 

ідентифіковані і прийняті до уваги всі класи ризиків. 

4. Функціонування    ОСКІ Періодична переоцінка ризиків, пов’язана із змінами 

зовнішніх умов і реорганізацією структурних 

елементів  ОСКІ. 

5. Припинення функціонування 

фрагментів  ОСКІ  

Дотримання вимог до утилізації непотрібних 

елементів фрагментів. 

 

Для прийняття рішення в інформаційних системах існують британський 

стандарт BS 7799, німецький BSI, стандарт США NIST. Вважається, що наяв-

ність таких оцінок є обов’язковим компонентом загальної системи забезпечення  

ІБ на усіх етапах життєвого циклу  ОСКІ. В анотаціях до цих стандартів гово-

риться про недоліки та обмеження, що були прийняті під час їх розробки, а також 

про необхідність їх удосконалення. Тому пропонується на основі перспективної 

технології управління ризиками NIST 800-30 розглянути методику управління 

ризиками під час реорганізації. Ця методика передбачає основні стадії, вихідну 

інформацію і результати, що надаються на рис. 4.15. 
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Рис 4.15 Схема управлення ризиками   ОСКІ на основі стандарту NIST 800-30 

 

Мета   ОСКІ, основні 

функції, завдання, 

структура і взаємозв’язки 

Збір даних про інциденти, 
що були (історія), якісний їх 
аналіз і визначення 
загальних тенденцій 

Документація про попе-

редні оцінки ризиків, 

вимоги до безпеки 

Плануюча документація 
про потреби,  можливості 
фрагментів   ІС, дані про 
уразливі місця 

 Модель зловмисника 
(порушника), дані про 
ресурси, критичні 
параметри 

 Можливі наслідки для 

інших систем (для супер-

системи) 

Діапазон  можливих реа-
лізацій загрози, існуючі 
заходи забезпечення 
безпеки  

Визначення фрагментів  
ОСКІ, функцій, завдань, 
критичних об’єктів, їх 
класифікація 

Класифікація загроз для 

фрагментів   ОСКІ,  можливі 

варіанти їх впливу 

Список потенційних місць 
ураження фрагментів   ОСКІ 
та результати аналізу їх 
небезпеки 

Опис порядку організації 
управління фрагментами   
ОСКІ (що мається, що 
планується) 

Ранг по й вірності 
(фрактальний розмірнос-
ті) групи індикаторів про 
впливи загроз 

Ранги небезпеки загроз 
для режимів роботи фраг-
ментів   ОСКІ і для 
системи управління 

Список рангів ризиків для 

визначення основних на 

поточний  момент часу 

Рекомендації щодо 

управління ризиком 

Види, форми керуючих 

документів 

1. Опис   ОСКІ 

2. Ідентифікація 

загроз 

3. Ідентифікація 

уразливих місць 

4. Аналіз системи 

управління   

ОСКІ 

5. Оцінка пара-

метрів загроз 

6. Аналіз  можли-

вих пошкоджень 

Опис   ІС 

7. Визначення 

ризику 

Вихідна інформація Стадії управління ризиками Результат 

8. Розробка рекомендації по 

управлінню ризиками 

9. Розробка керуючих документів 
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4.3. Розробка методики обробки інформації під час визначення загрози для 

уразливих об’єктів інформаційної системи 

 

Під час дослідження ризиків необхідно оцінювати якість інформації, за до-

помогою якої оцінюється ризик. З теорії ризику [322] відомо, що ступінь ризику 

прийняття неякісного (збиткового) рішення залежить від якості та обсягу інфор-

мації, що використовується. Згідно з положеннями даної теорії, при наявності 

декількох альтернативних рішень вибирається таке рішення, при якому ступінь 

ризику найменша. Але рішення передбачає впевненість в правоті. Тому можна 

також передбачити, що при наявності декількох варіантів з однаковим ризиком 

вибирається таке рішення, яке засноване на більш якісній інформації. Звідси 

робимо висновок про правомірність положення, що існує зв’язок між ризиком та 

інформацією. 

Приймаємо положення, що інформація про можливі впливи загрози – це 

сукупність нових відомостей про характер негативних наслідків впливів цієї  

загрози. Нагадуємо вимоги, що пред'являються до якості інформації [321], що 

надаються в таблиці 4.5. На основі таблиці 4.5 для оцінки якості інформації 

пропонується використовувати експертний підхід для аналізу інформації про 

наслідки впливів загроз, що надається в таблиці 4.6.  

Таблиця 4.5 

Вимоги, що пред’являються до якості інформації 

№ 

з/п 

Вимога до 

інформації 

Характеристика 

1. Достовірність 

(коректність)  

 Ступінь наближення інформації до першоджерела або 

точність передачі інформації. 

2. Об’єктивність  Ступінь відображення інформацією реальності. 

3. Однозначність Ступінь різноманітності трактування. 

4. Порядок  Кількість передавальних ланок між першоджерелом і кінцевим 

користувачем 

5. Повнота  Ступінь відображення вичерпного характеру відповідності 

отриманих відомостей цілям збору 

6. Релевантність Ступінь наближення інформації до істоти питання або ступінь 

відповідності інформації поставленій задачі 

7. Актуальність  Ступінь важливості інформації для оцінки ризику 

8. Вартість  Ступінь витрат на надбання інформації 
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Таблиця 4.6 

Якісна оцінка інформації про загрозу об’єкту (приклад) 

№ 

з/п 

 

Вимога до інформації 

Шкала оцінки якості інформації про загрозу об’єкту  

а1 а2 а3 а4 а5 а6 а7 а8 а9 а10 

1. Достовірність (коректність)        7    

2. Об’єктивність      5      

3. Однозначність        8   

4. Порядок    3        

5. Повнота          9  

6. Релевантність          10 

7. Актуальність       6     

8. Середнеарифметичне значення 

якості інформації  

(а1+а2+…+а10)/7 = (7+5+8+3+9+10+6)/7 = 6,86 

9. Вартість в умовних одиницях.   1  3 5 10 8 4 2 

10. Середнеарифметичне значення 

вартості інформації  

(1+3+5+10+8+4+2)/7 = 4.71 

11. Якість/вартість 6,86/4.71 = 1.45 

 

Таблиця 4.6. формується для аналізу якості інформації експертами: чим 

інформація якісніша, тим вище їй привласнюється номер. Наприклад, оцінив 

якість інформації по п.8. (табл. 4.6) можна отримати попередню оцінку, по п. 11. 

Джерелами і методами отримання інформації є: документована інформа-

ція; преса і друкарські видання; дані розвідки; дані аналітиків. Останнє здійс-

нюється на основі використання непрямих ознак (метод сопроцесів), коли вва-

жається, що жодний процес не протікає у вакуумі, у відриві від оточення, що 

завжди його будуть супроводжувати деякі самостійні процеси, прояви яких 

можна виявити. При отриманні якісної інформації про варіанти впливів може 

виконуватися фільтрація результатів, щоб обмежити кількість варіантів аналізу 

існуючих прояв загроз і визначення по них ризиків. Фільтрація виконується 

спеціальними методами, що виходять за межі даної роботи [312, 213]. 

На основі узагальнення результатів з проблеми кількісної оцінки ризиків 

розроблена емпірична шкала ризику [39, 181, 257, 262, 311-313, 320, 321], яку 

пропонується застосовувати для оцінці якості інформації (табл. 4.7). 
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Таблиця 4.7 

Емпірична шкала оцінки ризику відносно отриманої інформації 

№ 

з/п 

Величина 

ризику/ 

якість 

інформації 

Градації 

ризику 

(теорія 

нечітких 

множин) 

 

 

Характеристика 

1. (0.1 – 0.2) 

/ 

(0.9 – 1.0) 

Мінімальний  Ймовірність наступу негативних наслідків надзвичайно 

мала, відсутні фактори, що негативно впливають на ОСКІ. 

 Інформація високої якості. Рішення приймається 

обґрунтоване.  

2. (0.2- 0.3) 

/ 

(0.8 – 0.9) 

Малий  Ймовірність наступу негативних наслідків достатньо 

мала, відсутні фактори, що негативно впливають на ОСКІ. 

 Інформація високої якості. Рішення приймається з 

достатнім ступенем обґрунтування.  

3. (0.3- 0.4) 

/ 

(0.7 – 0.8) 

Середній  Ймовірність наступу негативних наслідків незначна, 

поява факторів, що негативно впливають на ОСКІ. 

 Інформація хорошої якості. Рішення приймається без 

достатнього ступеня обґрунтування.  

4. (0.4- 0.5) 

/ 

(0.5 – 0.6) 

Високий  Значна ймовірність наступу негативних наслідків, ре-

ально існують обмежена кількість факторів, що негативно 

впливають на ОСКІ. 

 Інформація недостатньої якості. Рішення приймається 

після детального аналізу неточних даних.  

5. (0.5- 0.6) 

/ 

(0.4 – 0.5) 

Дуже високий  Висока ймовірність наступу негативних наслідків, ре-

ально існують значна кількість факторів, що негативно 

впливають на ОСКІ. 

 Інформація низької якості. Рішення приймається після 

скрупульозного аналізу неточних даних.  

6. (0.6- 0.8) 

/ 

(0.3 – 0.4) 

Максималь-

ний 

 Максимальна ймовірність наступу негативних наслідків, 

реально існують необмежена кількість факторів, що нега-

тивно впливають на ОСКІ. 

 Інформація низької якості. Рішення краще не приймати.  

7. (0.8- 1.0) 

/ 

(0.1 – 0.3) 

Критичний  Практично достовірна подія наступу негативних наслід-

ків, реально існують необмежена кількість факторів, що 

негативно впливають на ОСКІ. 

 Відсутність інформації. Рішення не приймається.  

 

Таким чином, для кожного зафіксованого варіанту складається таблиця 

даних, отриманих з статистичних, наукових, періодичних джерел, а також на 

основі особистого досвіду керівників. Проблема суб’єктивності при оцінці може 

бути усунена завдяки застосуваню методу Дельфі. На основі інформації про 

впливи загрози приймається рішення про зміст стратегії захисту і розробляється 

політика захисту, визначаються проекти профілів захисту. 
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4.4  Розробка методики визначення оперативності управління 

реорганізацією організаційної системи з критичною інфраструктурою  

 

В першому розділі було визначено, що оперативність управління є здатніс-

тю певної структури управління системи своєчасно виконувати задані з потріб-

ною якістю в заданому факторному просторі. В тої час в другому розділі пока-

зано, що на основі визначених прояв загроз виникає можливість побудови кон-

цепції захисту, визначення заходів політики і профілів захисту ОСКІ. Але вини-

кає питання – скільки часу надається для їх впровадження в ОСКІ при умові, що 

зловмисник може почати реалізувати загрози в будь-який момент часу. Звідси 

наочно бачимо необхідність формування вимог до оперативності управління 

станом ОСКІ. Такий погляд розглянутий в [238]. Застосуємо його для нашого 

випадку. Звідси необхідно враховувати баланс часу між тим, скільки потрібно 

часу на реалізацію заходів реорганізації та допустимого інтервалу часу до 

початку реалізації своїх загроз зловмисником.   

Потрібний час Тп – це проміжок часу від появи даних про загрозу до завер-

шення реорганізації. Цей проміжок передбачаємо для виконання заходів реорга-

нізації структурних підрозділів усунення втрат від можливих впливів загрози. 

Він може визначатися відомим методом визначення критичного шляху під час 

мережного планування та управління, що розглядається в багатьох працях [112, 

162, 191, 237, 263, 264, 266, 270, 275, 282, 284, 285].  

Допустимий час Тд – це проміжок часу, що визначає зловмисник. В цей 

проміжок часу нам потрібно встигнути з впровадженням заходів безпеки, щоб 

попередити зловмисника реалізувати свої плани. Він визначається на основі 

аналізу політичних, економічних та інших факторів методами експертних 

оцінок, що розглядаються в [162, 191, 194, 195, 265, 267]. Природно, що, якщо 

визначити детерміновано проміжок часу потрібного і допустимого часу, то 

нерівність сприятливого для нас балансу часу має вигляд 

 T T
пот доп

 .                                           (4.27) 
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З виразу (4.29) отримує  визначення поняття резерву часу як 

 

      T T T
рез доп пот

= − ,                                 (4.28) 

або дефіциту часу як 

 T T T
деф пот доп

= − .                                 (4.29) 

Але для процесів визначення загроз та їх вивчення для запобігання їх 

прояви характерна випадковість. Тому ці показники частіше розглядають через 

імовірності характеристики. Звідси оперативність управління оцінюється як 

імовірність своєчасного виконання завдань щодо реорганізації підрозділів 

( )P T T
пот пот доп

 . 

Тут треба відмітити, що при оцінці оперативності управління нас цікавить 

гарантія того, що зловмисник приховує момент початку дії загрози. Тому 

виникає необхідність оцінки найгіршого випадку, який можна визначати, як це 

запропоновано в [238]. Там обґрунтовано, що найгіршим випадком є час 

3T T
доп доп

− , а ми запізнимося на час 3T T
пот пот

+ .  На основі виразу (4.29) 

отримуємо правило трьох сигм для нормального закону розподілу випадкових 

подій у вигляді  

 

3 ( )T T T T
пот доп доп пот

 − + ,                            (4.30) 

 

де  – середньоквадратичне відхилення фактичного значення випадкової 

величини від математичного очікування, 0 1  . 

Згідно до цього правила можливо отримати гарантію 0,997, якщо методами 

мережного планування та управління і експертних оцінок визначити складові у 

виразі (4.30). У менш відповідних випадках можливо скорочення вимоги до 

гарантії до двох (0,95) або одної (0,68) сигм. На основі виразу (4.30) можливо 

визначення дефіциту часу при виконанні вимог до потрібної гарантії. Аналіз 
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виразу (4.30) показує, що величина T
пот

 може розглядатися, як проміжок часу 

на організовування j-ої віртуальної структури.   

Під час реорганізації внаслідок виконання стратегічного управління визна-

чаються заходи щодо зменшення впливу загрози. Заходи складаються з комп-

лексу робіт, для кожної з яких можна визначити набір параметрів: математичне 

очікування тривалості усього комплексу робіт, середньоквадратичне відхилення 

фактичного часу виконання робіт від математичного очікування, час запізнення 

або попередження початку (закінчення) робіт, резерв часу, критичний шлях, а 

також і вірності завершення всього комплексу робіт в задані терміни і ймовір-

ність своєчасності реакції на загрозу. 

Але для випадку аналізу загрози в умовах невизначеності комплексу робіт 

виникає необхідність попередньої оцінки потрібного часу. Для цього пропо-

нується використання виразу (2.37), що відображає траєкторію розвитку системи 

з точки В у напряму С (рис.2.9) шляхом досягнення вимоги за рахунок реор-

ганізації, яка оцінюється ступенем неорганізованості ієрархічної системи, як по-

казано на рис. 4.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 4.16. показано, що на досягнення допустимого значення вимоги 

jдопW  потрібно t  одиниць часу. Величину проміжку часу можна визначити з 

виразу (2.37), якщо задати значення стабільності ієрархії В(Нj) , яка вказує на 

інтенсивність у часі зміни організованості сил і засобів в певній віртуальній 

𝛥𝑡 

 

Рис.4.16 Потрібний час реорганізації 

𝑊𝑗доп 
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структурі, і задати значення jдопW  і jW , які визначають допустиме і поточне 

значення вимоги до усунення загрози, тобто 

1
ln

1

( )

W
j

W
jдоп

t
B H

j

 
 −
 
  =  , при 

( )
0 1

W tj

W jдоп

 

 і  
0 ( ) 1B H

j
  .       

(4.31) 

 

Для опису ОСКІ запропонований процесорний підхід, що дозволяє 

визначати віртуальну структуру. Розгляд рис. 4.18. дозволяє визначити 

послідовність дії загрози в ієрархії ОСКІ, як це показано на рис. 4.17. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис.4.17. показано, що надання до схеми віртуальної структури часових 

параметрів перетворює її в мережевий графік, в якому можна відображати 

усунення загрози як комплекс робіт, для кожної з яких можна визначити набір 

параметрів. Серед цих параметрів є відомі: час запізнення або попередження 

початку (закінчення) робіт, резерв часу, критичний шлях. Крім них пропонується 

введення показників організованості, стійкості і ризику. Це дозволить сформу-

вати такі правила:  

Рис.4.17 Мережний графік прояви шкоди від загрози  
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1. В j-ій віртуальній структурі задається потрібна величина організованості 

сил і засобів, щоб визначити найгірший варіант. 

2. Якщо j-а віртуальна структура має максимальний ризик, то правомірне 

потрібній час для реорганізації в цій структурі вважати критичним часом для 

всієї ОС. 

3. Для визначення резерву (дефіциту) часу допустимий час Тд визначається 

методами експертних оцінок. 

Метод оперативного находження уразливих місць. Під час вияву харак-

теру прояви загрози на критичні процеси в  ОСКІ була застосована фрактальна 

розмірність. При досягненні граничного циклу вважалось, що система пере-

ходить до стану нестійкої рівноваги.  

Природно, що для виключення такого стану потрібно зменшення розпов-

сюдження прояви загрози в ієрархічній структурі, тобто зменшення фрактальної 

розмірності відносно впливу загрози на ОСКІ. Звідси пропонується находження 

особливих точок припинення дії загрози, в яких величина фрактальної 

розмірності не перевищує допустимого значення. Таким значенням може вважа-

тися, наприклад, емпірична оцінка R=2,5, яка визначає наближення до неперед-

баченості з теорії са організації.  

Допустима масштабованість проникнення загрози в j-ій віртуальній 

структурі ОСКІ має вигляд  

ln пор

пор

N

d

допr e= ,                                        (4.32) 

де допr – масштаб розповсюдження пошкодження загрози в ієрархічній вір-

туальній структурі, яка забезпечує виконання завдань, порN – число пошкодже-

них об’єктів від впливу загрози, порd – число, що характеризує фрактальну 

розмірність під час впливу загрози. 

Допустима масшабованість дозволяє визначити точки припинення дії заг-

рози, де необхідно в першу чергу виконувати заходи протидії загрозі. Фактична 
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величина допустимості ї масшабованість вказує на ступень децентралізації ОСКІ 

відносно певної загрози. 

Таким чином, на основі методики мережного планування і управління 

розроблені методи визначення окремих параметрів оперативності управління 

через фрактальну розмірність.  

 

Висновки до розділу 4 

 

Визначення теоретичних основ моделювання процесів функціонування 

системи зв’язку дозволяє оцінювати дії органів управління ОСКІ. Це надає змогу 

під час реорганізації контролювати її поточний стан. Для цього:  

1. Визначений спосіб збереження стійкого стану системи до виконання іс-

нуючих завдань відносно певного показника під час її реорганізації. Він надає 

можливість органу управління контролювати перехідний процес між двома точ-

ками: попередньою і поточною. Оцінка стійкості системи виконується вищим 

органом управління відносно підлеглого йому об’єкта управління. Показано, що 

втрата стійкості стану системи внаслідок різних причин під час реорганізації 

може бути: повною, наступаючою раптово, або поступовою, наростаючою у часі.  

2. Для скорочення простору параметрів запропоновано перейти в простір 

параметрів-провісників кризового стану, тобто використовувати ті значення па-

раметрів, які знаходяться в граничній області або в області нестійкого стану. В 

нашому випадку це можуть бути параметри дефіциту запасів або їх надлишків.  

3. Показано, що слід розрізняти показники стійкості: управління ціле-

спрямованим функціонуванням системи, управління станом системи і управ-

ління ресурсами. Для цього доцільно виділити три види процесів, які підлягають 

оцінці стійкості: матеріальні процеси, що пов’язані з динамікою зміни ресурсів 

в середині системи; процеси функціонально-структурної цілісності, що пов’язані 

із збереженням цілісності існуючої структури системи при поступовому 

досягненні поставлених локальних, стадійних і системних цілей; інформаційні 
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процеси цілеспрямованої організації, яка забезпечує організацію елементів 

системи в нову структуру для виконання нових завдань. 

4. Запропонований показник стійкості 
,

0 ( )
s ст ik t  для класу організацій-

них систем, який ураховує, що:  

об’єкт управління  може втратити стійкість внаслідок причин, які пов’яза-

ні: із зовнішнім середовищем; з внутрішнім станом ресурсів; з діями по функціо-

нально-структурній реорганізації системи;  

необхідно здійснювати оцінку за трьома групами параметрів: параметри, 

що характеризують ресурси, які необхідні для функціонування системи; 

параметри, що характеризують виробничі можливості системи або її елементів, 

що необхідно для виконання поставлених завдань; параметри, що характеризу-

ють досягнуту організованість (якість управління під час реорганізації) відносно 

вищого органу управління; 

необхідно оцінювати динаміку зміни стану системи відносно заданого 

показника провісника кризового стану.  

5. Розглянута низка показників, за допомогою яких може контролюватися 

стійкість: коефіцієнт статизму, умова перехідного процесу, величина переходу і 

термін (час) перехідного процесу. Визначені поняття: абсолютна (потенційна, 

проектована) стійкість об’єкта управління, області припусти ї стійкості, припус-

ти ї безумовної і умовної стійкості, гранична область стійкості і область 

нестійкості. 

6. Запропонована математична модель динаміки станів зразків ІТ-техніки, 

основою якої є схема зміни станів ІТ-техніки. За її допомогою отримані рівняння 

станів зразків ІТ-техніки, які достатньо коректне відображають реальний процес 

зміни станів функціонування мережі зв’язку. Рекурентна форма запису даних 

рівнянь прийнята, виходячи з підвищення зручності подальшої розробки 

програмного забезпечення для комп’ютера.  

7. Визначений показник ризику на основі застосування фрактальних влас-

тивостей організаційних структур. Показано, що в умовах невизначеності є мож-
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ливість управління ризиками на ранніх стадіях життєвого циклу інформаційних 

технологій. 

8. Визначена методика оцінки якості інформації, яка дозволяє для кожного 

зафіксованого варіанту складати таблицю даних, отриманих з статистичних, 

наукових та інших джерел, а також на основі особистого досвіду керівників. 

9. Визначений показник оперативності управління, відносно якого до-

цільно оцінювати процеси реорганізації на основі фрактальних властивостей 

ОСКІ. 
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РОЗДІЛ 5  

РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО БУДІВНИЦТВА  

СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАГРОЗАМ 

 

Виконана оцінка наукової і науково-технічної результативності запропо-

нованої методології. Запропоновано спосіб оцінки рівня ІБ організаційної 

системи з критичною інфраструктурою через визначення системи показників 

керованості цієї системи під час процесу її реорганізації. 

Надана загальна характеристика процедур стратегічного управління та ор-

ганізаційного розвитку, на основі яких проведено моделювання складових 

інтелектуальної інформаційної інфраструктури для підвищення рівня ІБ.  

Розроблена концепція створення СІБЗ для визначення основних положень 

політики ІБ (розроблений комплекс організаційних заходів, надані основні риси 

організації і запропонована система критеріїв для виконання).  

Проведено обґрунтування структури СЗІБЗ 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 міжнародний досвід.  

Проведена оцінка забезпечення рівня ІБ в ОСКІ шляхом її реорганізації, а 

саме розробки ОШС. Викладаються основи методики оцінки загроз безпеці 

ОСКІ. Розглядається комплекс показників, що характеризують окремі загрози. 
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5.1  Оцінка наукової і науково-технічної результативності запропонованої 

методології 

 

Результатом наукової і науково-технічної діяльності є досягнення науко-

вого, науково-технічного, економічного і соціального ефектів [302]. Науковий 

ефект характеризується отриманням нових наукових знань і відображає приріст 

інформації, призначеної для споживання іншими науковцями. Науково-техніч-

ний ефект характеризує можливість використання результатів досліджень, що 

виконуються в інших наукових роботах, забезпечує отримання інформації, яка 

необхідна для створення нової продукції. 

З практики оцінки ефективності результатів існує норма, що її підвищення 

до 5% є результатом помилок, а більш 17% викликає недовір’я до них. Такий 

підхід підтверджується методикою оцінки наукової і науково-технічної резуль-

тативності за допомогою зважених бальних оцінок, що запропоновані в [301] і 

уточнені за результатами аналізу методів оцінки [34–35, 143–147, 226-227, 229, 

245–257, 300, 302-304]. Наукову результативність методології визначимо як 

коефіцієнт наукової результативності НРK  

1
i i

N
НР НР

НР З ДЗ

i

K K K
=

=                                      (5.1) 

і як коефіцієнт науково-технічної результативності 𝐾НТР  

1
i i

N
НТР НТР

НТР З ДЗ

i

K K K
=

= ,                               (5.2) 

де N – число параметрів, що оцінюються; 𝐾З𝑖

НР, 𝐾З𝑖

НТР- коефіцієнти 

значимості чинника; 𝐾ДЗ𝑖

НР𝐾ДЗ𝑖

НТР- коефіцієнт досягнутого рівня.  

Оцінка кожного коефіцієнту встановлюється на основі досвіду і знань нау-

кових працівників, які використовуються як експерти. Дані для оцінки наведені 

в табл. 5.1 і 5.2.  
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Таблиця 5.1 

Характеристики оцінки наукової результативності пропозицій 

Чинник 

наукової 

результа-

тивності 

Коеф. 

Значимо 

сті 

чинника 

Якість 

чинника 

 

Характеристика чинника 

Коеф. 

Досягну-

того 

рівня 

Новизна 

отриманих 

результатів 

0,5 

 

 

рез. 0,35* 

Висока  Принципово нові результати, нова теорія, відкриття нової 

закономірності 

1,0 

Середня  Деякі загальні закономірності, методи, способи, що 

дозволяють створити принципово нову наукову продукцію 

0,7* 

Недос-

татня 

 Позитивне рішення на основі простих узагальнень, аналізу 

зв’язків факторів, поширення відомих принципів на нові 

об’єкти 

0,5 

Триві-

альна 

 Опис окремих факторів, поширення раніше отриманих 

результатів, реферативні огляди 

0,1 

Глибина 

наукового 

проро-

блення 

0,35 

 

 

рез. 0,21* 

Висока  Виконання складних теоретичних розрахунків, перевірка на 

великому обсязі експериментальних даних 

1,0 

Середня  Невисока складність розрахунків, перевірка на невеликому 

обсязі експериментальних даних 

0,6* 

Недос-

татня 

 Теоретичні розрахунки прості, експеримент не проводився 0,2 

Ступінь і 

вірності 

успіху 

0,15 

 

рез. 0,09* 

Велика  Принципово нова теорія, що змінює наукові погляди  1,0 

Помір-

на 

 Актуальне і своєчасне вирішення окремих завдань на основі 

узагальнення раніше отриманих результатів 

0,6* 

Мала  Поширення раніше отриманих результатів в вузької галузі 

науки  

0,1 

 Результат КНрдоп 0,65*1,0 при КНрдоп=0,6 
 

Примітка: (*) – отриманий результат. 

Таблиця 5.2 

Характеристики оцінки науково-технічної результативності пропозицій 

Чинник 

технічної 

результа-

тивності 

Коеф. 

Значи 

сті 

чин-

ника 

Якість 

чинника 

 

Характеристика чинника 

Коеф. 

Досяг-

нутого 

рівня 

Перспек-

тивність 

викорис-

тання 

результатів 

0,5 

 

рез. 

0,4* 

Першо-

рядна 

Результати можуть знайти застосування в багатьох 

наукових напрямках 

1,0 

Важлива Результати будуть використані при розробці нових 

технічних рішень 

0,8* 

Корисна Результати будуть використані при наступних роботах і 

розробках 

0,5 

Масштаб 

реалізації 

результатів 

0,3 

 

рез. 

0,24* 

Націо-

нальна 

еконо-

міка 

Час реалізації: до 3 років, 

до 5 років, 

до 10 років, 

понад 10 років 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 
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Галузь Час реалізації: до 3 років, 

до 5 років, 

до 10 років, 

понад 10 років 

0,8* 

0,7 

0,5 

0,3 

Окремі 

фірми і 

підпри-

ємства 

Час реалізації: до 3 років, 

до 5 років, 

до 10 років, 

понад 10 років 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

Закін-

ченість 

результатів 

0,2 

 

рез. 

0,12* 

Висока Технічне завдання на НДР, ОКР 1 

Середня Рекомендації, розгорнутий аналіз, пропозиції 0,6* 

Недос-

татня 

Огляд, інформація 0,4 

Результат 
КНТРдоп 0,76*1,0 при КНТРдоп=0,7 

 

Примітка: (*) – отриманий результат. 

Таким чином, оцінка пропозицій за коефіцієнтом наукової резуль-

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

зультативності на 8,6%. В нашому випадку значення оцінок знаходяться у межах 

5% – 17% , що відповідає існуючим нормам з [301].  

 

5.2  Рекомендації щодо визначення показників реорганізації 

інтелектуальної інформаційної інфраструктури в інтересах підвищення 

рівня безпеки  

 

5.2.1 Рекомендації щодо оцінки загроз.  

У додатку Д.1, з урахуванням досвіду [322-326], приводяться базові по-

казники для оцінки загроз для  ОСКІ і порядок визначення показника уразливості 

(для попередній оцінки застосовується показник медіани ряду). Аналіз отрима-

них даних у додатку Д.1. вказує, що відносно фрактальної розмінності всі загро-

зи безпеці і зловживання доцільно розділити на три основні групи:  

безпечні загрози (до 1.6), які легко виявляються, нейтралізувалися та 

усуваються;  

небезпечні (від 1.61 до 1.7), для яких процеси запобігання, виявлення і 

нейтралізації, з точки зору технології, не відпрацьовані;  

дуже небезпечні (більше 1.7), які володіють максимальними оцінками по 

всіх параметрах і реалізація процесів протистояння пов’язано з величезними витратами. 

Продовження табл. 5.2 
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Звідси робити висновок, що комплексна оцінка загроз надає класифікацію 

уразливості загроз. Даний підхід є корисним для визначення критичних об‘єктів, 

що необхідно реорганізувати у першу чергу. 

5.2.2 Рекомендації щодо визначення характеристик реоргані-

зації. Для практичної діяльності визначимо загальні процедури щодо реорга-

нізації організаційних систем з критичною інфраструктурою, характеристика 

яких надана у додатку Ґ. Нагадуємо, що процес реорганізації проводиться пос-

тійно і має фази, що надані у додатку Г.  

Під час реорганізації виникає необхідність оцінки структурних змін 

критичних об‘єктів, що виконується на основі аналізу багатьох показників. 

Прийняття рішень здійснюється за показниками, що надані в таблицях 5.3 і 5.4.  

Таблиця 5.3 

Перелік характеристик, що застосовуються для оцінки ОСКІ  

Групи  Перелік  

 

Характеристики 

і показники, що 

пов’язані із 

стратегічним 

управлінням 

1. стратегія планування (наступальна, оборонна, вичікувальна, ліцензійна 

та ін.); 

2. характер і ставлення до нововведень;  

3. відношення до ризику і ступінь ризику;  

4. тимчасовість планування (короткострокове, довгострокове); 

5. потенційні можливості;  

6. розмір потреб та інвестицій; 

7.  можливість патентування.  

Характеристики 

і показники 

постачання, 

надання послуг і 

аналізу потреб 

(маркетингу) 

1. нові види потреб і потенційний їх обсяг; 

2. номенклатура (структура) потреб і прогноз їх задоволення; 

3. потенційні виробничі потужності і можливості інфраструктури; 

4. терміни своєчасності виконання поставок; 

5. припустима вартість виконання потреб;  

6. канали розподілу і множина виконавців;  

7. початкові витрати; 

8. вплив на існуючі завдання щодо забезпечення; 

9. привабливість для існуючих споживчих; 

10. потенційна тривалість життєвого циклу послуг (продукції); 

11. стійкість до зміни завдань. 

Науково-

технічні  

показники 

1. вартість розробки варіанту реорганізації; 

2. обсяг науково-технічних ресурсів (фахівців певної кваліфікації, площі, 

виробничих робітників, обладнання, виробничих потужностей, 

інформаційного забезпечення та ін.); 

3. ступінь новації. 
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Характеристики 

і показники 

послуг 

(виробництва)  

1. відповідність виробничим потужностям;  

2. наявність обладнання; 

3. ризик впровадження технологічних процесів; 

4. витрати на виробництво і капітальні вкладення;  

5. характер організації виробництва (гнучкість, простота);  

6. вартість матеріалів і комплектуючих виробів; 

7. доступність трудових і матеріальних ресурсів. 

Фінансові 

показники 

1. вартість забезпечення виду потреб; 

2. вкладення в виробництво; 

3. вкладення в послуги постачання (маркетинг); 

4. наявність фінансів в потрібний момент часу; 

5. вплив на інші проекти реорганізації, що вимагають коштів; 

6. час досягнення ефективних витрат; 

7. потенційний річний розмір витрат; 

8. відповідність проекту критеріям ефективності інвестицій.  

 

Таблиця 5.4 

Групи і перелік організаційних характеристик  

Групи  Перелік  

Характеристики, 

що пов’язані з 

цілями системи, 

її стратегіями 

 

1. Сумісність проекту реорганізації з поточними і довгостроковими 

планами. 

2. Допустимість змін в стратегії розвитку. 

3. Погодженість проекту реорганізації з вищим органом управління. 

4. Відповідність проекту реорганізації до припусти го ризику. 

5. Відповідність проекту реорганізації характеру нововведення. 

6. Відповідність проекту реорганізації вимогам вищого органу 

управління. 

Характеристики 

споживача 

1. Відповідність проекту реорганізації чітко визначеним потребам. 

2. Загальні потреби споживачів. 

3. Перелік установ-споживачів (підрозділів). 

4. Життєвий цикл потреби і продукту, що її забезпечує. 

5. Імовірність успіху задоволення вимог споживача. 

6. Вірогідний обсяг задоволення потреб у часі. 

7. Вплив на інші потреби, можливість їх задоволення одним виробом. 

8. Ціноутворення і сприйняття виробів споживачами. 

10. Відповідність існуючих каналів розподілу потребам споживачів. 

11. Оцінка стартових витрат. 

Науково-

технічні  

характеристики  

1. Відповідність проекту реорганізації стратегії розвитку. 

2. Допустимість змін в стратегії розвитку. 

3. Імовірність технічного успіху проекту реорганізації. 

4. Вартість і час розробки проекту реорганізації. 

5. Патентна чистота проекту реорганізації. 

6. Наявність науково технічних ресурсів для виконання робіт. 

7. Можливість застосування проекту як бази для створення нового.  

Виробничі 

характеристики  

1. Новизна технологічного процесу. 

2. Достатня чисельність і кваліфікація виробничого персоналу. 

3. Відповідність проекту існуючим виробничим потужностям.  

4. Ціна і наявність матеріалів. 

5. Виробничі витрати. 

6. Потреби в додаткових потужностях. 

Продовження табл. 5.3 
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Зовнішні 

характеристики  

1. Можливі шкідливі впливи продуктів і технології. 

2. Вплив громадської думки. 

3. Поточне і перспективне законодавство. 

4. Вплив на рівень зайнятості. 

 

Таблиці складені на основі аналізу матеріалів у [232-235, 301, 302, 304, 310] 

і дороблені для нашого випадку. Моделі, що можуть використатися, надані у 

другому і третьому розділах. Для їх реалізації пропонується умовний алгоритм, 

який складається з наступних кроків, що надані у таблиці 5.5.  

Таблиця 5.5 

Визначення характеристик під час реорганізації  

№ 

з/п 

Назва кроку Характеристики 

1 2 3 

1. Оцінка поточного стану 

системи. 

Вихідні дані: Параметри потреб і можливостей забезпечення 

певних процесів управління. 

Результат: Оцінка існуючого стану і визначення переліку 

завдань, що виникають для адаптації системи до нових у в.  

2. Визначення переліку зав-

дань управління. 

Вихідні дані: На основі даних про можливості критичних 

об‘єктів створюється таблиця переліку завдань управління 

Результат: Отримані дані є основою для формування 

загального переліку потреб органів управління у ІТ-процесах 

без урахування технічних показників. Цей перелік під час 

створення ІТ-системи вважається незмінним. 

3. Формування таблиці ран-

гів завдань (їх важливість 

в процесах управління з 

боку забезпечення 

своєчасності, достовір-

ності та скритності). 

Для визначення рангів застосовуються ознаки: частота 

повтору завдання за минуле і прогнозування на найближче 

майбутнє; важливість за оцінками експертів; важливість за 

передбаченим нанесенням витрат, втрат, якщо для вирішення 

задачі не передбачити певну структуру забезпечення її 

ресурсами та інші згідно обставин. 

4. Визначення потреб орга-

нів управління в ІТ-

засобах для вирішення 

переліку завдань за їх 

рангами без урахування 

існуючих на поточний момент 

часу технічних 

характеристик. 

Розрахунок кількості ІТ-засобів, що потрібні для виконання 

завдань.  

Отримана умовна кількість, що необхідна для забезпечення 

виконання завдань управління. 

5. Визначення потреб орга-

нів управління в засобах 

зв’язку та автоматизації з 

урахуванням існуючих 

на поточний момент часу 

їх тактико-технічних ха-

рактеристик для вирі-

шення переліку завдань 

за їх рангами. 

Розрахунок кількості ІТ-засобів, що потрібні, виконується на 

основі опису процесів забезпечення ІТ-процесів. Отримує 

кількість, яка вказує реальну кількість, що необхідна для 

забезпечення завдань управління (потреби органів 

управління в засобах зв’язку та автоматизації) на поточний 

момент часу. Ця кількість є основою для визначення 

стійкості системи, а також для оцінки фінансових витрат на технічну 

сторону створення ОСКІ.   

Продовження табл. 5.4 
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При обмеженнях на фінансові витрати виконується ітерація 

щодо обмеження переліку завдань управління.  

Визначаються напрями модернізації ІТ-техніки, обсяги закупівлі та ін. 

Визначаються питання технічного забезпечення. Окремо виз-

начаються питання утилізації, повторної продажі цивільним 

організаціям. 

6. Визначення потреб орга-

нів управління в засобах 

зв’язку та автоматизації 

(нові тактико-технічні 

вимоги до ІТ-техніки) 

для вирішення переліку 

завдань.  

Розрахунок кількості ІТ-засобів, що потрібна, виконується на 

основі опису процесів забезпечення ІТ-процесів з ураху-

ванням перспектив розвитку на період, що найближчий. 

Отримує кількість, яка вказує передбачену кількість, що 

необхідна для забезпечення завдань управління на наступний 

момент часу. Визначаються завдання, які будуть вико-

нуватися новими ІТ-засобами. Визначаються фінансові 

витрати аналогічно кроку 5. 

7. Визначення кількості 

особового складу, що по-

трібна для експлуатації 

ІТ-засобів за рівнем 

освіти, фаху і строкам 

підготовки для реалізації 

завдань зі зв’язку на ос-

нові даних про технічні 

характеристики ІТ-

засобів. 

Розрахунок кількості особового складу за фахом виконується 

на основі даних про: ІТ-засоби, що пропонуються для 

використання; ІТ-засоби, що пропонуються для викорис-

тання, з урахуванням перспектив розвитку на певний період. 

Отримуємо кількість особового складу, що дозволяє 

сформувати ОШС підрозділів ОСКІ для: існуючої ІТ-техніки; 

перспективної ІТ-техніки. 

Окремо можуть бути визначені фінансові витрати на різні 

види підготовки: фахову, загальну.  

8. Визначення потенційних 

ОШС для виконання виз-

наченого переліку зав-

дань. 

На основі розрахунків ІТ-засобів і кількості особового складу 

формуються ОШС.  

Бажана розробка декількох альтернативних варіантів ОШС 

підрозділів.  

9. Розрахунок показників 

організованості, стійкос-

ті, оперативності і ризи-

ку. 

Визначені ОШС за наданими методиками оцінюються за 

показниками: організованості, стійкості, оперативності і 

ризику. 

10. Розрахунок розвитку по-

казників під час процесу 

реорганізації. 

Для контролю за якістю виконання заходів реорганізації 

призначаються системні показники і визначаються по-

казники. 

11. Розрахунок показників 

фрактальності для оцінки 

можливостей досягнення 

заданих вимог. 

Для контролю за якістю виконання заходів реорганізації 

визначається показник фрактальності  

 

12. Розрахунок показника 

подвоєння періоду для 

контролю за початком 

нелінійного процесу. 

Для контролю за якістю виконання заходів реорганізації 

визначається показник хаотичності  

 

 

5.2.3 Рекомендації щодо оцінки ефективності реорганізації . Для 

оцінки ефективності управлінської діяльності традиційно залучаються підходи, 

характеристика яких наведена у табл. 5.6.  

 

Продовження табл. 5.5 
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Таблиця 5.6 

Характеристика підходів до підвищення оцінки ефективності реорганізації ОСКІ 

Прямий 

(безпосередній) 

Опосередкований 

(за кінцевими результатами діяль-

ності служби, підрозділу) 

За результатами організовування  

виконання завдань з урахуванням 

відповідальності виконавців 

Передбачає оцінку якості управління з точки 

зору його функціональної ефективності, виходячи з 

функцій управління. Якісними показниками тут є: 

знання керівниками стану справ в сферах 

виконання рішень і забезпечення встановленого 

порядку діяльності. При цьому враховується: чи 

прямувала відповідна інформація до вище стоячих 

органів управління, чи приймалися власні уп-

равлінські рішення з урахуванням змін, що мали 

місце;  

рівень інформаційного і аналітичного 

забезпечення управлінської діяльності, стан 

планування, що означає наявність порядку 

накопичення, обробки і використання інформації про 

стан діяльності (добової, тижневої, місячної, квар-

тальної, піврічної, річної інформації) у вигляді 

таблиць, схем, графіків та інших документів, що 

об’єктивно відображають стан сфери виконання 

рішень; 

рівень виконання нормативних актів, указів, 

постанов, наказів, власних управлінських рішень. 

Оцінюється знання співробітниками нормативних 

документів, їх відображення в планах заходів, інших 

управлінських документах, контроль за їх реалі-

зацією; 

 

Передбачає оцінку якості уп-

равління з точки зору оцінки 

ефективності зумовленої кінцевим 

результатом діяльності служб і під-

розділів в сфері виконавчого вироб-

ництва і забезпечення встановленого 

порядку діяльності. Визначені п’ять 

основних показників: 

ступінь забезпечення 

(співвідношення кількості 

позитивних виходів до їх загальної 

кількості); 

ступінь інтенсивності 

діяльності по виконанню потреб 

(співвідношення кількості вико-

наних дій по заявках в одиницю часу 

або до числа фактично працюючих 

елементів); 

ступінь інтенсивності 

виконавчого виробництва 

(співвідношення загальної кількості 

документів і документів закінчених 

при обробці до числа виконавців, 

якість їх виконавчих дій); 

 

 

Передбачає оцінку якості управління 

через оцінку ефективності організаційних 

заходів, які спрямовані на досягнення 

системних показників при реорганізації 

Визначені п’ять основних показників: 

керованість системи – здатність при-

ведення керованої системи з заданою струк-

турою в визначений стан шляхом своєчасної 

організації заданих сил і засобів; 

організованість системи – здатність до 

внутрішньої упорядкованості (узгодженості, 

взаємодії) функціонально самостійних підсис-

тем, їх можливість складати цілісну систему з 

визначеною структурою відносно досягнення 

системної мети на єдиній методологічній ос-

нові визначених правил або процедур їх взаємо 

відношень в заданому факторному просторі; 

оперативність управління системою – 

здатність певної (визначеної) структури управ-

ління системи своєчасно виконувати задані 

задачі з потрібною якістю в заданому фактор-

ному просторі. 
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організація роботи оперативних нарад і 

регламенту їх роботи, актуальність проблем, що 

обговорюються, і перевірки виконання прийнятих 

рішень; 

організація роботи у вигляді календарного 

графіка на місяць, розподіл між керівним складом 

обов’язків по керівництву підрозділами, документів, 

що визначають порядок прийому керівництвом 

громадян, а також роботи; 

організація контролю і практична допомога 

підлеглим підрозділам.  

 

 

ефективність дій 

(співвідношення кількості 

документів, закінчених вироб-

ництвом в звітному періоді, і 

документів, що поступили в 

звітному періоді, та їх залишку на 

початок звітного періоду). 

 

 

 

 

 

Стійкість системи – здатність певної 

(визначеної) структури системи зберігати у часі 

значення ефективності функціонування на пот-

рібному рівні в умовах заданого факторного 

простору 

ризик прийняття рішення – вирішальна 

здатність органу управління у вигляді умовної 

величини втрат (збитків), що викликано непра-

вильним (неточним) прийнятим рішенням. 

 

 

3
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Продовження табл. 5.6 
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Якщо вважати, що попередня структура системи була організована для 

виконання кожного завдання з свого переліку в момент часу 
0

t  і оцінювалась 

величиною 0( )Ф t , а досягнення потрібного рівня організованості для виконан-

ня кожного завдання з нового переліку завдань в момент часу 
1
t  величиною 

1
( )Ф t , то отримуємо в фазовому просторі дві точки. Відносно однієї з них 

одержуємо відносну величину, що відображає ефективність управлінських дій 

незалежно від структури системи   

 

0 1 1

0 0

( ) ( ) ( )
1

( ) ( )

Ф t Ф t Ф t

Ф t Ф t


−
= = −

.                                (5.3) 

 

Раніше показане логічне припущення, що керованість для органу уп-

равління фактично відображає процес досягнення потрібного значення 

певного показника. Тому при умові 

 

1

0

( ) ( )( )

( )

j j

jдоп

W t B H tФ t
e

Ф t W

− 
 =

 

отримуємо  

( )
1 jB H t

e
− 

= −
 .                              (5.4) 

 

Таким чином відображаємо оцінку ефективності процесу реорганізації 

системи, де при зменшенні стабільності ієрархії ( ) 0
j

B H → , величина 0 → . 

Фізично це означає, що керованість системи залишається постійною під час 

процесу реорганізації, тобто орган управління утримує ситуацію під 

контролем. Це ілюструється на рис. 5.1. при різних значеннях 

( ) 0,3; 0,5; 0,9
j

B H = . 
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На рис. 5.1 показано, що при високій стабільності ієрархії B(Hj)=0,9, що 

досягається малою величиною невизначеності під час вирішення завдань або 

високим ступенем організованості, система переходить в потрібний стан ско-

ріше ніж при B(Hj)=0,3. При B(Hj)→0 виникає необхідність реорганізації 

певної ієрархії, що виконує забезпечення деякої потреби.  

 

5.3  Рекомендації щодо визначення рівня інформаційної безпеки  

 

Згідно методики визначення показника індексу G(t) необхідно 

визначити технічну та організаційну складову. Приклад визначення показника 

готовності ОСКІ надається у додатку Д. На рис.5.2 наданий приклад графіку 

зміни індексу готовності. Визначення цього показника отримане на основі 

моделювання зміни основних показників ОСКІ. Під час моделювання 

розглядалась існуюча організаційна структура умовної фірми, на яку почала 

діяти загроза. В наслідок її дії показник готовності зменшувався до критичного 

моменту, коли органом управління було прийнято рішення щодо реорганізації 

ОСКІ. Під час реорганізації була створена нова організаційна структура, яка 

нейтралізована дію загрози. Отримані дані відображають процес підтримання 

ОСКІ під час реорганізації.  

B(Hj)=0,9 

 

B(Hj)=0,5 

 

B(Hj)=0,3 

 

x t( ) 1 exp
9− t

10









−= y t( ) 1 exp
5− t

10









−= z t( ) 1 exp
3− t

10









−=
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t

Рис.5.1 Результати оцінки ефективності процесу реорганізації  

системи 
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5.4 Рекомендації щодо будівництва системи інформаційної безпеки 

загрозам  

 

Проілюструємо на прикладах застосування запропонованої методики. В 

таблиці 5.18 надається характеристика нових завдань, що виникає під час 

побудови системи інформаційній безпеки загрозам.   

 

Таблиця 5.8 

Порядок побудови системи інформаційній безпеки загрозам   

Назва заходу Результат аналізу 

Визначення мети створення СІБЗ Створення інформаційного простору в інтересах усіх 

складних організаційних технічних систем 

Визначення тенденції інформа-

тизації органів управління 

Кількість комп’ютерів, отриманих органами 

управління.  

Визначення тенденції зміни типів 

комп’ютерів та потреб щодо їх мо-

дернізації  

Потреба у модернізації комп’ютерного обладнання.  
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Типовий перелік завдань під час інформатизації органу управління  

 

1.  Створення інформаційно-телекомунікаційних мереж системи управління.  

1.1.  Визначення локальних мереж підрозділів. 

1.2 . Визначення взає дії мереж в складі інформаційно-телекомунікаційних мереж. 

  

2 . Визначення переліку завдань для функціональних систем. 

2.1 . Створення технологічних систем прийняття рішення.  

2.1.1.  Визначення завдань системи підтримки і прийняття рішення.  

2.1.2.  Визначення завдань системи штучного інтелекту.  

2.2.  Створення апаратно-програмних ІТ-засобів або ІТ-систем.  

2.2.1. Організація електронної пошти.  

2.2.2.  Організація електронного документообігу.  

2.2.3.  Організація конференц зв’язку.  

2.2.4.  Створення системи контролю за проходженням даних.  

  

3. Технічне забезпечення, у тому числі технічний супровід і підтримання зразків.  

3.1.  Забезпечення обчислювальних засобів.  

3.2.  Забезпечення оргтехніки.  

3.3.  Організація автоматизованих робочих місць.  

3.4.  Засоби відображення інформації.  

  

4.  Інформаційне і лінгвістичне забезпечення.  

4.1.  Організація банків (баз) даних підрозділу.  

4.2.  Визначення уніфікованої системи документів.  

4.3.  Створення класифікаторів і словників.  
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5.  Організація комплексної системи захисту інформації.  

5.1.  Розробка заходів (документів, формулярів) щодо комплексного захисту 

інформації (програмного забезпечення, системи управління базою даних і 

самих баз, операційних систем, каналів і мереж передачі даних).  

 5.2.  Організаційні заходи, щодо дозволу використання даних. 

 5.3.  Сертифікація апаратно-програмних засобів.  

   

 6. Математичне і програмне забезпечення.  

 6.1.  Визначення загального програмного забезпечення операційних систем.  

 6.2.  Визначення змісту спеціального математичного і програмного забезпечення.  

 6.2.1.  Для інформаційних задач.  

 6.2.2.  Для розрахункових задач і комплексів.  

 6.2.3.  Математичні моделі, комплекси.  

   

 7. Аналіз відповідності нормативно-правової бази щодо застосування 

комплексів (систем) автоматизованого управління і зв’язку.  

 7.1.  Визначення засобів автоматизації.  

 7.2.  Випробовування засобів автоматизації.  

 7.3.  Впровадження засобів автоматизації. 

   

 8. Усунення суперечностей з положеннями керівних документів щодо 

застосування комплексів (систем) автоматизованого управління і зв’язку. 

 8.1.  З експлуатації комплексів (систем) автоматизованого управління і зв’язку.  

 8.2.  З обслуговування комплексів (систем) автоматизованого управління і зв’язку. 

 8.3.  З застосування комплексів (систем) автоматизованого управління і зв’язку. 

   

 9. Наукове забезпечення робіт. 

   

 10.  Фінансове забезпечення робіт. 

 10.1.  На НДР і ДКР.  

 10.2.  На закупівлю.  

 10.3.  На експлуатацію.  

 

 

Більш докладно аналіз виконаний у додатках, де зроблено висновок, що Ук-

раїна перетворилася на споживача іноземних моделей ІТ-техніки. На основі цих 

вихідних даних отримуємо перелік нових завдань, які існуюча структура не зов-

сім готова вирішувати. Запропонована методологія реорганізації акцентує увагу 

на невизначеність ситуації в кризових точках. Особливість цих точок у тому, що 

вони характеризують появу перших даних про нові потреби. Для створення нових 

структур перелік процедур реорганізації (стратегічного управління і організаційного роз-

витку), що надано у додатках.  
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Висновки до розділу 5 

 

 1. Визначений: зміст компонент оцінки ефективності розробки ОШС струк-

турних ІТ-підрозділів; перелік критеріїв для оцінки якості ОШС системи, перелік 

організаційних критеріїв для оцінки створення і розгортання ОШС системи.  

2. Виконана оцінка наукової і науково-технічної результативності запропо-

нованої методології, згідно до якої коефіцієнт наукової результативності 

0,65НРK = , коефіцієнт науково-технічної результативності 0,76НТРK = . Отри-

мані значення показників задовольняють прийнятим вимогам. 

3. Запропонована оцінка ефективності процесу реорганізації ОСКІ, яка 

відображає керованість цієї системи під час процесу реорганізації. 

4. Надана загальна характеристика процедур стратегічного управління та 

організаційного розвитку, на основі яких проведено моделювання концепції 

створення СЗБІ, розроблений комплекс організаційних заходів її побудови, надані 

основні риси невизначеності під час організації. 

5. Метою СЗІБ є підтримання різних систем управління шляхом, перш за 

все, своєчасного забезпечення їх необхідною кількістю ІТ-техніки, засобів 

діагностування, сервісного обслуговування, технічної підтримки, вимірювання і 

технічного майна. Цей вид забезпечення формує матеріально-технічну основу 

органів управління – телекомунікаційні мережі. 

6. Визначені вимоги до створення СЗІБ, основні її завдання, склад та 

архітектура побудови. 

7. Обґрунтований і запропонований склад і призначення служби технічної 

підтримки, як елементів СЗІБ та її ОШС.  
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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 інтелектуальній інформаційній 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 комплекс 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. В дисертаційній роботі: 

2.1 Вперше розроблено концепцію оцінки загроз критичній інфраструктурі 

та визначення критеріїв віднесення об’єктів інфраструктури до критичних, 

наукова новизна якої полягає в тому, 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 в інтелектуальній інформаційній  інфраструктурі, яка 

є в складі складної організаційно-технічної системи, за допомогою завчасного 
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визначення критичних значень індикаторів, а саме: організованості складної 

системи, її стійкості під час реорганізації, оперативності процесів реорганізації 

системи та ризику прийняття рішення щодо реорганізації. 

2.2 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. 

2.3 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 
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кількісна оцінка доцільності управлінських рішень процесу реорганізації щодо 

створення віртуальних структур за встановленими критеріями..  

2.4 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. 

2.5 Набула подальшого розвитку технологія моделювання процесу розвитку 

структури інтелектуальної інформаційної інфраструктури, як критичної 

організаційної системи під час її реорганізації, яка відрізняється 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) 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 

2.6 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 
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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. 

2.7 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. 

3. 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, що дозволяє: 

3.1 визначити: рекомендації щодо математичного і програмного 

забезпечення системи підтримки прийняття рішення органами управління всіх 

ланок управління для визначення впливу загроз та заходів для передбачення їх 

нейтралізації, що підтверджується актами реалізації;  
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3.2  впровадити: рекомендації щодо створення служби технічної підтримки 

засобів в інтелектуальній інформаційній інфраструктурі, що знайшло 

відображення в керівних документах для розгортання та експлуатації 

інтелектуальної інформаційної 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, а також в посібниках для навчального процесу, що 

підтверджується актом реалізації; 

3.3 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. 

3.4 отримати корисний ефект: від впровадження розроблених методів 

отримується скорочення часу визначення критичного стану об‘єктів складних 

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

діагностування. 

4. Мета досліджень щодо підвищення ефективності керованості 

інтелектуальної інформаційної інфраструктури під час реорганізації в критичних 

умовах функціонування складних організаційно-технічних систем досягнута та 

всі часткові завдання вирішені повністю. Наукові результати досліджень є 

внеском у розвиток теоретичних і прикладних основ розроблення моделей, 

методів та технології для оцінки критичних ситуацій в інтелектуальній 

інформаційній інфраструктурі на основі когнітивних методів. 

5. Перспективними напрямками подальших досліджень у зазначеному 

напрямку може бути широке коло питань розробки методів та інтелектуальних 

або інформаційних технології, що ґрунтуються на поєднанні методів і підходів 

теорії організації, синергетики, оптимізації та прийняття рішень. 
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ДОДАТОК Б 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

 Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації, 

в наукових фахових видань України, категорія «А» , «Б». 
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75 наукових працах, з них 47 у фахових виданнях України (категорія «А», «Б»), у 
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публікація у матеріалах науково-технічних конференцій, з них 3 [71-74], які 
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Монографія / Ю.Г. Даник, Ю.І. Катков, М.Ф. Пічугін; М-во оборони України, Нац. 

акад. оборони України, Житомир. військ. ін-т радіоелектрон. ім. С.П.Корольова. 
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інтелектуальних систем. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C.%3ET%3D%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%BC$%3C.%3E%29&Z21ID=&S21SRW=&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C.%3ET%3D%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%BC$%3C.%3E%29&Z21ID=&S21SRW=&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=
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3. Катков Ю.І., Вишнівський В.В., Сєрих С.О. Статичні інформаційні 

показники якості інтелектуальних систем // Журнал: Телекомунікаційні та 

інформаційні технології – 2018. – №2(59) – С.14-20. [Електронний ресурс]:// 

Режим доступу: http://tit.dut.edu.ua/ index.php/telecommunication/article/view/1952 

— Загл. з екрану./(Дата перегляду 20 квітня 2021 р.). Особисто здобувачем у цій 

статті розроблено система статичних показників оцінки інформаційних 

характеристик інтелектуальних систем. 

4. Катков Ю. І., Вишнівський В. В., Зінченко О. В. Оцінка ефективності 

функціонування інтелектуальної системи //Телекомунікаційні та інформаційні 

технології. 2018. №1(58). С 19-27. [Електронний ресурс]:// Режим доступу: 

http://tit.dut.edu.ua/index.php/telecommunication/article/viewb/1858/- Загл. з екрану./ 

(Дата перегляду 20 квітня 2021 р.). Особисто здобувачем у цій статті розроблено 

показники ефективності функціонування інтелектуальної системи. 

5. Катков Ю.І., Березовська Ю.В., Пшеничний Ю.С., Рижаков М.М., 

Прокопов С.В Аналіз загроз та вразливостей під час впровадження технології 

4G/LTE// Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2019. №4. С 25-38. 

[Електронний ресурс]:// Режим доступу: http://tit.dut.edu.ua/index.php/ 

telecommunication/ article/ view/2280 /    https://elibrary.ru/item.asp?id=42204506 

(Дата перегляду 20 квітня 2021 р.). Особисто здобувачем у цій статті розроблено 

причини загроз для впровадження технологій 4G/ LTE. 

6. Катков Ю. І., Шуєнкін В. О. Метод прогнозування технічного стану тех-

ніки зв’язку на основі математичної моделі динаміки стану техніки в процесі її 

використання// Зв’язок. – 2000. – №5. – С.29–30. [Електронний ресурс]://– Режим 

доступу: https://opac.library.vn.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?Z21ID 

=&I21DBN=AN&P21DBN=AN&C21COM=F&LNG=&S21YEAR=2005— Загл. з 

екрану./Text /(Дата перегляду 20 квітня 2021 р.). Особисто здобувачем у цій статті 

розроблений показник оцінки процесу реорганізації інформаційних систем.  

7. Катков Ю. І., Захаренко Є.С. Основні положення щодо створення служби 

технічної підтримки засобів телекомунікації та автоматизації для корпоративних 

інформа-ційних систем//Зв’язок.2001.№1.С42–45. [Електрон-ний ресурс]//Режим 
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доступу:https://opac.library.vn.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?Z21ID= &I21D 

BN=AN&P21DBN=AN&C21COM=F&LNG=&S21YEAR=2005 - /(Дата перегляду 

20 квітня 2021 р.). Особисто здобувачем у цій статті розроблена структура служби 

технічної підтримки інформаційних систем. 

8. Катков Ю. І., Шуєнкін В. О. Основні параметри регулювання стійкості 

системи технічного забезпечення телекомунікаційних систем// Зв’язок. – 2001. – 

№4. – С.43-44. [Електронний ресурс]– Режим доступу: https://opac.library.vn.ua/ 

cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=AN&P21DBN=AN&C21 

COM=F&LNG=&S21YEAR=2005 — Загл. з екрану./ Text / (Дата перегляду 20 

квітня 2021 р.). Особисто здобувачем у цій статті розроблений показник оцінки 

процесу реорганізації інформаційних систем. 

9. Катков Ю.І., Вишнівський В.В., Гніденко М.П., Кузавков В.В., Рудзюк 

Є.В. Формування бази діагностування тестів цифрових блоків для безконтактного 

індукційного методу діагностування// Журнал Зв‘язок – 2014. – №6. – С.33-36. 

[Електронний ресурс]:// Режим доступу: http://con.dut.edu.ua /index.php/ 

communication/article/view/1143— Загл. з екрану./ (Дата перегляду 20 квітня 2021 

р.). Особисто здобувачем у цій статті розроблений показник оцінки процесу 

діагностування. 
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ДОДАТОК В 

 

Визначення термінів у сфері захисту критичної інфраструктури  

(зміст термінів відповідно до [1- 14]): 

1. Безпека критичної інфраструктури (англ. safety) – стан критичної 

інфраструктури, коли дія зовнішніх та внутрішніх чинників не призводить до 

аварій чи інших порушень її функціонування;  

2. Безпека ОСКІ – це стан правових норм і відповідний їм стан організаційно-

технічних заходів, що гарантує відсутність неприпустимого ризику, зв’язаного 

з прийняттям стратегічних рішень та захистом ресурсів у всіх ланках управ-

ління.  

3. Державна система захисту критичній інфраструктури – сукупність органів 

управління, сил та засобів центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, операторів критичної інфраструктури, на 

які покладається реалізація державної політики у сфері захисту критичної 

інфраструктури;  

4. Елемент (об’єкт) критичної інфраструктури – об’єкт, система, ресурс 

інфраструктури, фізичний чи віртуальний, що є складовою критичної 

інфраструктури;  

5. Загроза – це потенційні або реальні дії, що можуть спричинити порушення 

існуючого стану функціонування організаційної системи, через порушення 

технології управління. Вона може бути умовою виникнення порушення одного 

або декількох аспектів безпеки, неприпустимого ризику під час прийняття 

керуючих рішень.  

6. Захист критичної інфраструктури – комплекс організаційних, нормативно-

правових, інженерно-технічних, наукових та інших заходів, спрямованих на 

забезпечення безпеки (включаючи фізичну безпеку чи захищеність) та 

стійкості критичної інфраструктури;  

7. Інтелектуальна інформаційна інфраструктура – це інформаційна 

інфраструктура, яка здатна повідомляти операторам про нові знання щодо: 
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свого поточного стану, прогнозовані виклики, загрози, ризики або інші 

проблеми безпеки, після чого оператори роблять деякі дії, що поліпшують 

ефективність організації функціонування критичних об‘єктів організаційних 

структур інфраструктури для забезпечення доступу споживачів до 

інформаційних ресурсів. Включає в себе: сукупність критичних об‘єктів 

інформаційної інфраструктури та інтелектуальні технології . 

8. Інформатизація — сукупність організаційних, правових, політичних, 

соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що 

спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб 

громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання 

інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які 

побудовані на основі застосування сучасної комп'ютерної та мережевої 

техніки. 

9. Інформаційна безпека (ІБ) – це стан правових норм і відповідний їм стан 

організаційно-технічних заходів, що гарантує відсутність неприпустимого 

ризику, зв’язаного з прийняттям політичних і стратегічних рішень та захистом 

інформаційних ресурсів у всіх ланках керівництва СОТС. Вона 

характеризується рівнем захищеності підтримуючої її інфраструктури від ви-

падкових та навмисних впливів природного та штучного характеру, в 

результаті яких наносяться збитки володарям або користувачам інформації та 

інфраструктурі.  

10. Інформаційна система (ІС) – це організована множина взаємопов’язаних ма-

теріальних і програмних об’єктів. Складається із людей, обладнання, процесів, 

процедур, даних та операцій, засобів їх забезпечення, обслуги та ін., що 

безпосередньо беруть участь в забезпеченні надання інформаційних послуг 

користувачам органів управління СОТС для прийняття рішення. Перелік 

інформаційних послуг включає: збір, обробку, зберігання та подання даних, 

завдання засобів автоматизації щодо підтримки прийняття рішень, а також 

завдання документообігу. Кожна ІС має в себе таки компоненти: структура 

системи; функції кожного елемента системи; вхід і вихід кожного елементу і 
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системи в цілому; мета і обмеження системи та її окремих елементів. 

Інформаційна система не тільки відображає функціонування об’єкта 

управління, а й впливає на нього через органи управління. Вона є сукупністю 

інформаційних процесів для задоволення потреби в інформації різних рівнів 

прийняття рішень. Метою створення ІС є створення інформаційного простору.  

11. Інформаційний простір – середовище, в якому здійснюється створення, збері-

гання та поширення інформації, і на яке розповсюджується юрисдикція СОТС. 

Інформаційна система сумісно з інформаційним простором створює 

інформаційну інфраструктуру.  

12. Інформаційна інфраструктура - це комплекс систем, установ, служб, частин і 

підрозділів необхідних для функціонування органів управління СОТС. 

Інформаційна інфраструктура забезпечує: створення, накопичення, зберігання 

та поширення інформаційної продукції; виробництво її та поширення; вироб-

ництво інформаційних технологій; сервісне обслуговування елементів 

інфраструктури; підготовку кадрів та ін.  

13. Категоризація елементів інфраструктури – віднесення елементів 

інфраструктури до категорій критичності;  

14. Категорія критичності елементу інфраструктури – відносна міра важливості 

елемента критичної інфраструктури, класифікована в залежності від ступеня 

його впливу на функціонування інститутів суспільства та держави, її 

господарського і оборонного комплексу, життєдіяльність населення;  

15. Кібернетичний простір (вид інформаційного простору) - середовище, в якому 

здійснюється створення, зберігання та поширення інформації, і на яке 

розповсюджується юрисдикція держави (установи, фірми). Наприклад, основ-

ними складовими захищеного інформаційного простору держави можуть бути: 

інформаційна інфраструктура виробничого об‘єднання з відповідними показ-

никами захищеності, а також елементи та засоби інформаційної інфраструк-

тури.  

16. Критичний об'єкт – це уразливий об'єкт або процес, порушення 

безперервності функціонування якого може завдати значної шкоди. 



 

 

369 
 

17. Кризова ситуація – ситуація, що склалася на елементі інфраструктури або у 

взаємопов’язаних сферах внаслідок настання події, яка призвела до порушення 

функціонування критичної інфраструктури, для реагування на яку та/або 

відновлення до штатного режиму необхідне залучення зовнішніх сил і 

ресурсів. 

18. Критична інформаційна інфраструктура  це інформаційні системи, 

інформаційнотелекомунікаційні мережі, автоматизовані системи управління 

суб'єктів організаційних структур, а також мережі телекомунікацій, що 

використовуються для організації їх взаємодії. 

19. Критична інфраструктура – об’єкти, системи та ресурси, фізичні чи 

віртуальні, що забезпечують функції та послуги, порушення яких призведе до 

найсерйозніших негативних наслідків для життєдіяльності населення, 

суспільства, соціально-економічного розвитку, обороноздатності держави та 

забезпечення національної безпеки;  

20. Критична ситуація в інфраструктурі виникає, коли її структура раптово 

втрачає задані властивості внаслідок дії середовища і набуває інші, які не могли 

бути передбачені під час її проектування внаслідок її потенційної уразливості.  

21. Об'єктом забезпечення безпеки в ОСКІ є ефективне функціонування соці-

альних і технічних складових ОСКІ. Соціальними об'єктами є політичний 

устрій, суспільні установи та ін. Технічними об'єктами є матеріальні та інфор-

маційні ресурси, інфраструктура, інформаційні технології, інформаційні сис-

теми, що застосовуються у її системі управління. Для забезпечення безпеки 

створюється система безпеки ОСКІ.  

22. Оператор критичної інфраструктури – суб’єкт господарської діяльності 

(юридична або фізична особа), що відповідає за поточне функціонування 

елемента критичної інфраструктури та який знаходиться в його власності або 

розпорядженні;  

23. Організаційна система з критичною інфраструктурою (ОСКІ) – «сукупність 

фізичних або віртуальних систем і засобів, важливих для держави в такій мірі, 

що їх вихід з ладу або знищення можуть призвести до згубних наслідків в об-



 

 

370 

 
ласті оборони, економіки, охорони здоров’я і безпеки нації». Віртуальність у 

тому, що від них залежать непрямо інші системи. Таке поняття надано у 

«Законі про патріотизм» USA Patriot Act від 26 жовтня 2001 року. Це поняття 

охоплює ключові області, де є уразливі об’єкти: органи управління; інформа-

ційні і телекомунікаційні системи і мережі; енергетика; транспорт; фінансові 

системи та ін. Для їх підтримання у працездатному стані розробляється 

політика ІБ.  

24. Паспорт безпеки – документ визначеної форми, який містить структуровані 

дані про окремий елемент критичної інфраструктури та визначає комплекс 

заходів, що вживаються оператором з метою захисту цього об’єкта; прим.: 

відомості, що містяться у паспорті безпеки, можуть бути віднесені до 

відомостей, що становлять службову інформацію, державну або комерційну 

таємницю;  

25. Політика інформаційної безпеки – сфера державної діяльності щодо 

визначення сукупності вимог і правил (сукупність законів, норм, практичних 

рекомендацій і практичного досвіду, що визначають управлінські рішення), 

розроблених з метою організації протидії порушнику інформаційної безпеки у 

воєнній сфері по реалізації загроз інформаційної безпеки.  

26. Пошкодження критичної інфраструктури (критичного об'єкту), її 

руйнування або порушення її в результаті наслідків ураження критичних 

об'єктів від стихійного лиха, тероризму, злочинної діяльності або зловмисної 

поведінки та ін. можуть істотно негативно вплинути на безпеку держави або 

добробут громадян. 

27. Реорганізація – це процес перетворення, перебудови, зміни структури і функції 

установи (організації), удосконалювання організаційних відношень в діючих 

структурах, пристосування технологій управління під час цільового 

управління. Є організаційно-технічним напрямком реформування. 

Особливістю процесів реорганізації є поступове удосконалювання органі-

заційно-технічних відношень у постійно діючих структурах організаційної сис-

теми під час нейтралізації можливих наслідків прояви загрози, що може 
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створити критичний стан цієї системи. Нейтралізація цих наслідків викликає 

низку нових завдань, які існуюча структура, як правило, не здатна вирішувати 

в межах існуючих організаційно-штатних структур постійно діючої організа-

ційної системи. Тому її результатом є зміни в цих організаційно-штатних 

структурах.  

28. Реформування – це перетворення; удосконалення законодавчим шляхом будь-

якої галузі державного або суспільного життя. Передбачає два напрямку дій: 

нормативно-правове і організаційно-технічне. Нормативно-правовій напрямок 

пов’язаний зі змінами в нормативно-правових актах, а організаційно-технічний 

напрямок передбачає перебудову системи управління, модернізацію всієї 

інфраструктури, зміну її організаційної структури, технічне переоснащення, 

зміну способів застосування та ін. Реформування організаційних систем є 

еволюційною формою вирішення керівництвом множини нових завдань за 

допомогою заходів вдосконалення організаційних відносин в діючих струк-

турах. 

29. Сектор критичної інфраструктури – сукупність елементів критичної 

інфраструктури, що мають спільну функціональну спрямованість;  

30. Система з критичною інфраструктурою або критична система – це 

"сукупність фізичних або віртуальних систем і засобів, важливих для держави 

в такій мірі, що їх вихід з ладу або знищення можуть призвести до згубних 

наслідків в області оборони, економіки, охорони здоров'я і безпеки нації"[23]. 

Це поняття охоплює ключові області, де є уразливі об’єкти: органи управління; 

інформаційні і телекомунікаційні системи і мережі; енергетику; транспорт; 

фінансові системи та ін. Їх стан має вплив на рівень воєнної, економічної, 

екологічної та інших видів безпеки.  

31. Система забезпечення інформаційній безпеки (СЗІБ) – це організована сукуп-

ність суб'єктів (органів управління та посадових осіб, об'єднаних цілями та 

завданнями щодо захисту інтересів у заданої сфері політичної, економічної, 

інформаційної, воєнної та ін.), об‘єктів захисту й об‘єктів забезпечення, що 

здійснюють узгоджену діяльність на основі прийнятих вимог, методів і засобів.  
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32. Стійкість критичної інфраструктури (англ. resilience) – стан критичної 

інфраструктури, за якого забезпечується її спроможність надійно 

функціонувати у штатному режимі, адаптуватися до умов, що постійно 

змінюються, протистояти та швидко відновлюватися після реалізації загроз 

будь-якого виду;  

33. Уразливість в інформаційної системі є подією, при якої компрометується 

один або декілька аспектів безпеки інформації (доступність, конфіденційність, 

цілісність і достовірність). Наявність уразливого об’єкту створює слабке місце, 

що може призвести до порушення безпеки інформації. Природне, що впливів 

загрози на технологію управління може викликати критичний стан будь-якої 

організаційної системи, яка внаслідок цього стає ОСКІ. Звідси правомірне пе-

редбачати залежність безпеки будь-якої організаційної системи від рівня 

інформаційної безпеки. Тому в сучасних умовах під час реорганізації 

організаційних систем необхідно враховувати процеси, пов’язаних з впровад-

женням новітніх інформаційних технологій.  

34. Фізична безпека (захищеність) критичної інфраструктури (англ. security) – 

стан критичної інфраструктури, за якого забезпечується її спроможність 

протистояти загрозам, викликаних протиправними діяннями щодо критичної 

інфраструктури (включаючи кібератаки);  

35. Функціями СЗІБ є: захист інтересів в певної сфері; захист інтересів об‘єкту 

(установи, фірми, суспільства, держави) від внутрішніх та зовнішніх викликів 

та загроз; впровадження сучасних інформаційних технологій; забезпечення 

безпеки інформаційних та телекомунікаційних систем, які розгорнуті та ство-

рюють інформаційний простір для організаційних систем; запобігання впливу 

негативних наслідків на функціонування інформаційних систем. 
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  ДОДАТОК Г   

Формальний опис реорганізації ОСКІ 

Таблиця Г1.1 

Причини зміни керованості процесів реорганізації  
№ 

з/п 

Назва  
причини 

Зміст  
 

1. Концептуальні і програмні 

цілі (вимоги) розвитку  

системи управління 

Орієнтовані на майбутнє і, як правило, спрямовані 

на підвищення ефективності вирішення завдань 

шляхом забезпечення в майбутньому належного вза-

ємозв'язку цілей, ресурсів і результатів. Відносно 

ОСКІ це розглядається як створення нових або лікві-

дації старих виробництв, освоєння експлуатації 

нових зразків техніки зв‘язку та автоматизації, їх за-

безпечення; 

2. Перетворення структурного 

підрозділу системи, якщо він 

необхідний для досягнення 

цілей (вимог), але в даний 

момент відсутній або є в не-

достатньому обсязі. 

В межах організаційних систем, у тому числі ОСКІ, 

це пов‘язане з організацією нових структур, здатних 

забезпечувати боєздатність нових типів зразків 

зв‘язку та автоматизації, придбання нового техноло-

гічного обладнання для ремонту, підготовки персо-

налу та ін.; 

3.  Зовнішні чинники, що не 

контролюються 

Ці питання частіше за все виникають внаслідок 

впливу сукупності зовнішніх чинників. Наприклад, 

підвищення ролі автоматизованого управління 

пов‘язане з підвищенням вимог до процесів 

управління. Тому, щоб не помилитися у виборі стра-

тегії і напрямі розвитку системи, важливо 

визначити, які економічні, політичні, науково-

технічні, соціальні та інші чинники впливають на 

майбутню організацію. 

 

Г.2. Фази процесу реорганізації  

Процес реорганізації проводиться постійно і має фази, що надані на рис. Г.2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. Г 2.1. надані фази реорганізації, зміст яких надається у таблиці Г.2.1.   

Корисний ефект 

Оцінка ефективності ОСКІ 

Обмеження і припущення  Витрати і втрати 

Виявлення чинників та їх оцінка, що 

мають вплив на зміни ОШС 

Визначення нових 

змінних та оцінка їх 

впливу на раніше 

прийняті рішення 

Аналіз системної 

інформації та оцінка 

її впливу на зміни 

ОШС 

Рис. Г.2.1 Фази процесу реорганізації   

Прийняття рішення про початок, продовження або припинення процесу реорганізації ОШС 
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Таблиця Г.2.1  

Зміст фаз реорганізації організаційній системи з критичною інфраструктурою 

Назва Зміст 
Результат 

Виявлення чин-

ників, що мають вплив 

на зміни ОШС та їх 

оцінка. 

Оцінка альтернативних варіантів реорганізації ОШС на основі оцінки 

системної інформації або експертних оцінок за допомогою моделей, що 

відображають динаміку змін потреб-можливостей. Органи управління при-

пускають можливий хід розвитку подій щодо змін ОШС . 

Перерозподіл сил і засобів між 

віртуальними структурами вико-

нання завдань (процесами забезпе-

чення).  

Аналіз системної 

інформації та оцінка її 

впливу на зміни ОШС. 

Зіставлення нової інформації з тією, що використовувалася при 

первинній оцінці, виявлення потрібної додаткової інформації і виділення ре-

сурсів на її отримання. Помилковість попередніх рішень зменшується за 

рахунок уточнення даних про тенденції розвитку кожного процесу. 

Оцінка організовування сил і 

засобів системи на виконання всього 

переліку завдань. Створює умови 

пошуку корисної інформації. 

Визначення нових 

змінних та оцінка їх 

впливу на раніше прий-

няті рішення. 

Пошук нових змінних, які мають істотній вплив на необхідність реор-

ганізації певного структурного підрозділу є необхідною умовою стійкого 

функціонування всієї системи взагалі. Для цього методологія передбачає 

визначення вимог (обмежень) щодо стійкості, оперативності або ризику. 

Оцінка по кожному альтернатив-

ному варіанту. Баланс між організо-

ваністю, стійкістю, оперативністю і 

ризиком. 

Прийняття рішення 

про процесу реоргані-

зації ОШС. 

На основі запропонованої методології створюються умови про прий-

няття обґрунтованих варіантів рішення. 

Прийняття рішень здійснюється 

за критеріями, що надаються в 

таблиці Д 3.1. 
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Таблиця Г.3.1 

Етапи визначення вимог до розвитку 
 

№ 
з/
п 

 
Етап 

 
Характеристика  

 

1 2 3 
1 Формальний опис 

цілей функціонування 
об’єкта дослідження 

Формально для підлеглої системи, вимоги визначають орієнтири розвитку. Позначимо їх Wjдоп , а поточне зна-

чення  Wj(t), при 1,j J=   

( )
j jдоп

W t W , 1,j J= ,  0 t   ,                                                       (Г.1.1) 

де оцінка показників здійснюється методами теорії ймовірності, систем масового обслуговування та ін. [108-109, 
125-131].  

2 Узгодження різних 
предметних галузей 
знань (понять) про 

об’єкт і предмет до-
слідження. 

В процесі структурних змін системи визначимо дві фази. Перша пов‘язана з своєчасним досягненням вимоги 
(розглянуто у традиційних методах і моделях, наприклад, у [107-109, 125-131, 159-164]. Друга із забезпеченням 
стійкості системи під час змін ([116-117, 133–137]). Розгляд стійкості пов’язаній з “відкритістю” системи [235]. 
Стійкість визначається станом рівноваги (балансом) між потребами і можливостями системи їх забезпечити. За-
стосовуються положення з [33, 110-113, 140-145, 147-148, 175, 177, 180, 183-194, 197-198, 202, 235-236]. Поява 
нових потреб є порушення стану рівноваги.  

3 Аналіз інформації  
про процеси, що 

протікають у системі 

Аналіз інформації є необхідною умовою управління системою [138, 146, 150, 152, 181-182, 210-220, 230, 232, 241]. 
Інформація потрібна для оцінки стану існуючої системи.  Звідси корисною є та інформація, яка характеризує 
швидкість або прискорення зміни величини певної потреби в заданих зовнішніх і внутрішніх обставинах. 

4 Прогноз результатів 
функціонування 

об’єкта дослідження.  

Процес реорганізації системи можна розглядати як деяку траєкторію (маневр) переведення об'єкта управління, з 
початкового стану в задане при обмеженні на параметри управління, на способи досягнення цілей як за часом, 
так і по витратах ресурсів. Ця задача розглянута для різних ситуацій і умов в [21-22, 107-109, 128-132]. 
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Таблица Г.4.1 

Види зв‘язності між функціями 

 

№з/п 
Тип зв‘язків 

між функціями 
системи 

 
Характеристика Для функцій Для даних 

1 Випадкова 
 Виникає, якщо конкретний зв'язок між функціями малий або 

цілком відсутній.  
Випадкова Випадкова 

2 Логічна 
 Дані і функції збираються разом внаслідок того, що вони 

попадають в загальний клас або набір елементів, але необхідних 
функціональних відношень між ними не виявляється.  

 Функції однієї і тієї самої множини 
або типу  

 Дані однієї і тієї самої 
множини або типу 

2 Часова 
 Функції пов'язані за часом, коли дані використовуються 

одночасно або функції включаються паралельно, а не 
послідовно.  

 Функції одного і того ж періоду часу 
 Дані, які застосовуються в 
будь-якому інтервалі часу  

3 Процедурна 
 Процедурно-пов'язані елементи з'являються згрупованими 

разом внаслідок того, що вони виконуються протягом однієї і 
тієї ж частини циклу або процесу. 

 Функції, працюючі в одній і тій же 
фазі або ітерації (наприклад,  "перший 

прохід компілятора") 

 Дані, що використовуються 
під час однієї і тієї самої фази 

або ітерації 

4 Комунікаційна 
 Блоки групуються внаслідок того, що вони використовують 

одні і ті ж вхідні дані і/або виробляють одні і ті ж вихідні дані 
 Функції, що використовують одні й ті 

саме дані 
 Дані, на які впливає одна й 

та саме діяльність 

5 Послідовна 

 Вихід однієї функції служить вхідними даними для наступної 
функції. Зв'язок між елементами є більш тісним, ніж на 

розглянутих вище рівнях, оскільки моделюється причинно-
наслідкова залежність 

 Функції, що виконують послідовні 
перетворення одних і тих саме даних 

Дані, що перетворюються 
послідовними функціями 

6 Функціональна 
 Повна функціональна зв‘язність, при наявності повної 

залежності однієї функції від іншої. 
Функції, що об'єднуються для 

виконання однієї функції 
Дані, що пов'язані з однією 

функцією 

3
7

6
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ДОДАТОК Ґ 

Застосування методології реорганізації  

Ґ.1. Приклад застосування методики оцінки загроз. Визначимо цілі і 

стратегії порушника ІБ ОСКІ, наприклад, що надані у таблиці Ґ1.1. 

Таблиця  Ґ.1.1 

Цілі і стратегії порушника безпеки ОСКІ 

№ Опис загроз інформації 

1 Отримання несанкціонованого доступу порушення таємності чи конфіденційності. 
2 Видавання себе за іншого користувача щоб зняти з себе відповідальність або 

використовувати його повноваження з ціллю:  
        а) формування брехливої інформації 
        б) зміна законної інформації 
        в) використання брехливого посвідчення особистості для отримання 
несанкціонованого доступу 
        г) надання брехливих санкції для передачі брехливої інформації або їх 
підтвердження.  

3 Відмова від факту формування інформації. 

4 Ствердження про те що отримана інформація від якогось користувача хоча насправді 

вона сформована самим же зловмисником (порушником). 

5 Ствердження про те що одержувачу (у певний момент часу) була послана інформація 

яка насправді не посилалась (або посилалась у інший момент часу). 

6 Відмова від факту отримання інформації яка насправді була отримана або брехливе 

ствердження про час її отримання. 

7 Розширення своїх законних повноважень (на доступ формування розповсюдження тощо) 

8 Зміна (без санкції на те) повноважень інших користувачів (брехлива запис у списки 

інших осіб обмежування або розширення існуючих повноважень тощо). 

9 Покриття факту наявності якої-небудь інформації (схована передача) в іншої інформації 

(відкрита передача). 

10 Підключення до лінії зв’язку між іншими користувачами у якості активного (схованого) 

ретранслятора.  
11 Вивчення того хто до якої інформації (джерела факти тощо) отримує доступ та коли 

(навіть якщо сама інформація залишається схованою) тобто узагальнення даних 
отриманих з аналізу потоку повідомлень у каналах зв’язку на структуру баз даних 
програмне забезпечення тощо.   

12 Заява про сумнівність протоколу забезпечення цілісності інформації шляхом розкриття 

інформації яка згідно умовам протоколу повинна залишатися таємною. 

13 Модифікація програмного забезпечення звичайно шляхом незамінного додавання 

нових функцій. 

14 Змушення інших порушувати протокол шляхом введення брехливої інформації. 

15 Підрив  довіри до протоколу шляхом виклику явних порушень. 

16 Спроба заважити передачі повідомлень між іншими користувачами вчасності внесення 

у повідомлення схованих перешкод з тією ціллю щоб це повідомлення при 

аутентіфікації було відвернуте 

Визначимо класифікатор загроз за ознаками, що наданий в таблиці Ґ.1.2. 
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Таблиця Ґ.1.2  

Класифікатор загроз 

№ 

з/п 

Назва загрози 

1. Протиправні збір і використання інформації. 
2. Порушення технології обробки інформації. 
3. Впровадження в апаратні і програмні вироби компонентів, що реалізовують функції, не 

передбачені документацією на ці вироби. 
4. Розробка і поширення програм, що порушують нормальне функціонування 

інформаційних і телекомунікаційний систем, в тому числі систем захисту інформації 
5. Знищення, пошкодження, радіоелектронне придушення або руйнування засобів і систем 

обробки інформації, телекомунікації і зв'язків. 
6. Вплив на парольно-ключові системи захисту автоматизованих систем обробки і передачі 

інформації. 
7. Компрометація ключів і засобів криптографічного захисту інформації 
8. Витік інформації по технічних каналах. 
9. Впровадження електронних пристроїв для перехоплення інформації в технічні засоби 

обробки, зберігання і передачі інформації по каналах зв'язку, а також в службові 
приміщення органів державної влади, підприємств, установ і організацій незалежно від 
форми власності 

10 Знищення, пошкодження, руйнування або розкрадання машинних та інших носіїв 
інформації 

11 Перехоплення інформації в мережах передачі даних і на лініях зв'язку, дешифрування 
цієї інформації і нав'язування помилкової інформації. 

12 Використання не сертифікованих вітчизняних і зарубіжних інформаційних технологій, 
засобів захисту інформації, засобів інформатизації, телекомунікації і зв'язків при 
створенні і розвитку інформаційної інфраструктури. 

13 Несанкціонований доступ до інформації, що знаходиться в банках і базах даних. 
14 Порушення законних обмежень на поширення інформації. 

З урахуванням моделі прояви загрози оцінка загрози може бути розрахована 

через показник уразливості таким чином 

12 2

m
ij jдоп

j

i

K K

K
m

=

+

=


,                                    (Ґ.1.1) 

де   ijK  – оцінка уразливості від i-й загрози по j-му параметру; m - кількість пара-

метрів оцінки; jдопK - допустима величина оцінки по j-му параметру. 

На основі когнітивного моделювання з урахуванням досвіду [322-326] в 

таблиці Д.1.3. приводяться базові показники для оцінки загроз ОСКІ. 
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Таблиця Ґ.1.3  

Базові показники оцінки загроз для ОСКІ 

№ 
з/п 

Базові показники Характеристика базових показників 

1. А - принципи 
безпеки, що 
порушуються  
 

А1 - порушення конфіденційності особистої, службової та іншої 
інформації;  
А2 - порушення цілісності і достовірності даних, що зберігаються за 
допомогою спеціальних програм;  
А3 - порушення доступності системи, даних і послуг всім користу-
вачам;  
А4 - недотримання законів, правил, ліцензій, договорів і етичних норм 
при використанні інформації. 

2. Б –   можливість 
запобігання 

Оцінюються можливості запобігання загрозі для конкретної ОСКІ в 
реальних умовах:1- легко; 2- важко; 3 - дуже важко; 4-неможливо. 

3. В - виявлення 
загрози  

Оцінюється можливість виявлення загрози:  
1 - легко; 2 - важко; 3 - неможливо.  

4.  Г - можливість 
нейтралізації або 
відновлення.  

Оцінюються зусилля необхідні для нейтралізації загрози або 
відновлення нормальної роботи: 1 - легко; 2- важко; 3 - дуже важко; 4 - 
неможливо. 

5. Д - частота появи. Дана оцінка відображає порівняльну характеристику частоти появи 
конкретної загрози в порівнянні з іншими загрозами:  
0 - невідома; 1 - низька; 2 - середня; 3 - висока; 4 – дуже висока. 

6. Е - потенційна 
небезпека 

Оцінюється небезпека загрози з точки зору збитку, який може понести 
ОСКІ у разі реалізації загрози: 1 - низька; 2 - висока; 3 – дуже висока. 

7. Ж - джерело 
появи 
 

1 – внутрішній (розуміється вплив внутрішніх чинників, таких, як 
персонал, збої та ін).  
2 – зовнішній (відносять такі чинники, як стихійне лихо, техногенні 
чинники (наприклад, відключення електроенергії), навмисні впливи 
окремих пзловмисників або груп на безпеку ОСКІ. 

8. З - рівень 
необхідних знань 
- 

оцінюється видимість об‘єктів і рівень професійної підготовки 
зловмисників для підготовки і реалізації відповідної загрози:1 – фунда-
ментальні знання системної організації ресурсів, протоколів зв'язку та 
ін.; 2 - знання операційної системи; 3 - знання мов програмування; 4 - 
елементарні знання в області обчислювальної техніки. Потрібно 
відмітити, що чим вище рівень необхідних знань для реалізації загрози, 
тим менше її привабливість. 

9. І - витрати на 
проектування і 
розробку зловжи-
вання: 

1 - великі; 2 - середні; 3 - незначні витрати. 

10 К - простота 
реалізації: 

1 - дуже важко; 2 - важко; 3 - відносно неважко; 4   легко. 

11 Л - потенційне 
покарання в 
рамках існуючого 
законодавства. 

Потрібно відмітити, що тут необхідно розглядати такі аспекти, як 
дисциплінарні стягнення, цивільна і карна відповідальність. При оцінці 
загроз по даному критерію потрібно брати до уваги факт можливості 
доказу авторства програмного зловживання і наявність юридичної 
відповідальності за відповідні порушення:1 – суворе покарання (аж до 
карної відповідальності); 2 - незначне покарання; 3 - покарання ідсутнє. 

На основі розглянутих загроз, а також запропонованих в [233] логічних схем 

механізмів реалізації зловживань і практичного досвіду, пропонуються оцінки 

комплексних показників, які представлені в таблиці Ґ.1.4. 
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Таблиця Ґ.1.4  

Оцінка загроз безпеки ОСКІ 
 Загрози безпеки А Б В Г Д Е Ж З І К Л Оцінка К 

Загальносистемні загрози для ВІС 

1  Неприступність інформації 2 2.5 1.0 3.0 1.5 2.5 1.0 3.5 2.5 2.5 2.5 1,68 

2  Помилки користувача 1,2,3 3.0 2.5 3.5 2.0 2.5 1.0 4.0 3.0 2.5 1.5 1,73 

3  Помилки програмного забезпеч. 1,2,3 3.5 2.5 3.0 2.0 2.0 1.0 0.0 3.0 2.5 1.5 1,66 

4  Неправильна маршрутизація 2 2.0 1.5 4.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.63 

5  Апаратні збої 1,2,3 4.0 1.5 1.5 2.5 1.5 1.0 0.0 3.0 1.5 2.5 1,63 

6  Перевантаження трафику 3 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0 2.5 1.5 2.5 1.58 

7  Відмова в обслуговуванні 2 3.0 1.5 2.5 3.0 2.0 1.5 3.5 2.5 3.0 2.5 1.72 

Програмні зловживання (приклади видів програмних закладень) 

1  Програми відкриття паролів 1 3.0 2.5 1.5 2.5 2.0 1.5 3.0 2.5 3.0 2.5 1.70 

2  Програми захоплення паролів 1 2.5 1.5 2.0 1.5 1.5 1.5 2.0 2.5 2.5 2.5 1,64 

3  Люки 1,2,3 3.5 2.5 3.5 0.5 3.0 1.5 2.0 2.0 3.5 2.5 1,71 

4  Логічні бомби 2 3.5 2.5 3.0 0.5 2.5 1.5 2.0 2.0 3.5 2.5 1.69 

5  Троянські коні 1,2,3 3.5 2.5 3.5 0.5 3.0 1.5 2.0 2.5 2.5 2.5 1,70 

6  Репликатори 2 2.5 1.0 1.5 0.5 2.5 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 1,63 

7  Програмні закладки 1 2.5 2.5 2.5 1.5 2.5 1.5 1.0 2.0 3.0 2.5 1,67 

8  Сховані канали 1 3.5 2.5 3.5 0.5 1.5 1.5 2.0 2.5 1.5 2.5 1,67 

9  Комп'ютерні віруси 2 2.5 1.5 2.0 3.0 1.5 2.0 2.0 2.0 3.5 1.5 1,67 

10  Робота між строк 4 2.5 2.5 2.5 1.5 2.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 1,66 

11  Маскарад 1,2,3 3.0 2.5 3.5 1.5 2.0 2.0 4.0 3.0 2.5 2.5 1,75 

12  Підкладання свині 1,2,3 3.0 2.5 2.5 1.5 2.5 2.0 1.5 1.5 1.5 2.5 1,66 

13  Порушення живлення (BIOC) 2 4.0 1.0 1.5 1.5 1.5 2.0 3.0 3.0 2.5 2.5 1,68 

14   Пиратство 4 3.5 2.5 3.5 1.5 1.5 2.0 1.5 1.5 3.5 1.5 1,68 

15 Повторне використання об'єктів 1 2.5 2.5 3.0 1.5 2.0 1.0 4.0 1.0 2.5 2.5 1,68 

16   Суперзаппинг  («маскарад») 1,2,3 2.5 2.5 2.5 1.5 3.0 1.5 3.5 2.5 2.0 2.5 1,70 

17   Атаки салямі (salami attack) 2 2.5 2.5 3.5 0.5 1.5 1.0 1.5 1.5 2.0 1.5 1,60 

18   Повітряні змії 2 1.5 1.0 1.5 2.5 2.0 2.0 3.5 1.5 1.5 1.5 1.60 

Зловживання на основі ІР-технології 

1  Блокування диспетчерів мережі 1,2,4 2.5 1.5 2.5 1.5 2.5 1.5 4.0 2.5 3.5 2.5 1,71 

2  Мережеві атаки на протоколи 1 3.5 3.0 4.0 0.5 1.5 2.0 4.0 2.0 2.5 2.5 1,71 

3  Підміна даних трафіку 1 3.5 2.5 3.5 3.0 2.5 2.0 1.0 1.5 2.5 2.5 1,71 

4  Перехоплення інформації 1 3.5 2.5 2.5 1.5 1.5 2.0 1.5 1.5 1.5 2.5 1,65 

5  Збої роботи мережних елементів  1 4.0 2.5 2.5 1.5 1.5 2.0 1.5 1.5 2.0 2.5 1,67 

6  Навмисне пошкодження даних  2 2.0 2.0 2.5 1.0 2.5 1.0 3.5 2.5 1.5 1.0 1,64 

7  Блокування АРМів  2 3.5 1.5 2.5 1.5 2.0 1.5 0.0 2.0 1.0 1.0 1,59 

8  Блокування серверу 1,2,3 2.0 2.5 3.5 1.5 2.0 1.5 2.5 2.0 1.5 1.0 1,64 

9  Блокування адміністратора  2 2.0 2.0 3.5 1.5 2.5 1.5 2.5 2.0 2.5 2.0 1,67 
Примітка. 1. Допустимі оцінки для графи А - 4; для графи Б - 4; для графи В - 3; для графи Г - 4; для графи Д - 4; для графи Е - 3; для 

графи Ж - 2; для графи З - 4; для графи І - 3; для графи К - 4; для графи Л - 3. Значення граф обґрунтовані в [324].  

2. Запропонована система позначень і оцінок, а також відповідні шкали можуть бути деталізовані для кожної ВІС в залежності від 
характеру діяльності, інформаційних ресурсів, що захищаються і критичності інформації [325-326]. 
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Аналогічно як в [323-324], на основі даних таблиці Ґ.1.4. будуємо графіки 

розподілів оцінок загроз для кожної групи, які представлені на рис. Ґ.1.1. – Ґ.1.3.  
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Рис. Ґ.1.2 Програмні зловживання  
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Рис. Ґ.1.1 Загальносистемні загрози для ОСКІ 

 

Рис. Ґ.1.3 Зловживання на прикладі ІР-технології 

 



 

 

382 
3
8
2
 

ДОДАТОК Д 

 

Приклад застосування індексу готовності (оцінка рівня інформаційної безпеки) (до ст. 273) 

Таблиця Д.1  

Дані по ОСКІ у вигляді показника індексу технічної готовності 

№ 

з/п 

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Ступінь укомплектованості ІТ-технікою (загально)         %  95% 92 %  90% 89% 87 %  75% 75% 75% 75% 75% 

2 Ступінь укомплектованості новою ІТ-техніки                  % 25% 1% 0% 1% 3% 4% 4% 6% 6% 6% 

3 Ступінь укомплектованості ремонтними комплектами    % 90% 70% 60% 50% 50% 50% 60% 65% 70% 70% 

4 Стан запасів (на складах і базах)                                         % 95% 90% 87 %  75% 75% 80% 70% 75% 85% 75% 

5 Стан метрологічного забезпечення                                     %  95% 90% 87 %  80% 77% 84% 70% 75% 80% 75% 

6 Ступінь фінансового забезпечення (від потреб)               % 80% 14%. 11,9%  6% 4% 9%  10% 10% 11% 12% 

7 Ступінь забезпеченості ОСКІ ІТ-техніки                          % 100% 100% 97% 96% 93%  90%  70%  65%  65%  60%  

8 Ступінь забезпеченість ОСКІ технікою обчислювальною 

від потреб органів управління (РС)                                   % 

5% 5% 10% 32% 36% 40% 44% 50% 53% 55% 

9 Ступінь забезпеченість ЗІП ремонтними та груповими 

комплектами для ІТ-техніки старого парку                       % 

70% 50% 34% 33% 27% 20% 18% 15% 13% 11% 

10 Ступінь забезпеченість ЗІП ремонтними комплектами 

нової ІТ-техніки,                                                                   % 
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фірм 

60% 

фірм 
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Таблиця Д.2  

Дані по системах зв‘язку у вигляді показника організаційної готовності 

№ 

з/п 

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Ступінь відповідності організаційної структури 

системах зв‘язку сучасним вимогам 

0,8 0,8 0,5 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 

2 Ступінь укомплектованості систем зв‘язку особо-

вим складом  

0,9 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 

3 Ступінь готовності ІТ-техніки                       (бали) 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 Якість організації експлуатації ІТ-техніки   (бали)  4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 Якість технічного стану ІТ-техніки               (бали) 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 

6 Якість організації експлуатації ІТ-техніки   (бали) 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 

7 Якість організації ремонту ІТ-техніки          (бали) 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 

8 Якість стану інфраструктури                        (бали) 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 

 

  Таблиця Д.3  

Коефіцієнт важливості показників 

№ 

з/п 

Показник Важливість 

1 Ступінь укомплектованості ІТ-технікою (загально)                                                                     %  1.0 

2 Ступінь укомплектованості новою ІТ-технікою                                                                           % 0.818 

3 Ступінь фінансового забезпечення (від потреб)                                                                            % 0.618 

4 Ступінь відповідності організаційної структури зв‘язку сучасним вимогам                             % 0.376 

5 Ступінь готовності                                                                                                                         (бали) 0.683 

6 Якість організації експлуатації ІТ-техніки                                                                                   (бали) 0.540 
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Таблиця Д.4  

Дані для оцінки показника готовності ОСКІ 

№ 

з/п 

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Ступінь укомплектованості ІТ-технікою (загально)%  95% 92 %  90% 89% 87 %  75% 75% 75% 75% 75% 

2 Ступінь укомплектованості новою ІТ-технікою      % 25% 1% 0% 1% 3% 4% 4% 6% 6% 6% 

3 Ступінь фінансового забезпечення (від потреб)  % 80% 14%. 11,9%  6% 4% 9%  10% 10% 11% 12% 

4 Ступінь відповідності організаційної структури сучасним 

вимогам 

0,8 0,8 0,5 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 

5 Ступінь готовності  0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 

6 Якість організації експлуатації ІТ-техніки       0,9 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 

 

Таблиця Д.3.5  

Дані показника готовності ОСКІ 

№ 

з/п 

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Ступінь відповідності  (без реорганізації) 0,923 0,849  0,706 0.592 0.568 0.528 0.457 0.355 0.348 0.260 

2 Ступінь відповідності  (під час заходів реорганізації)        0,507 0,697 0,737 

 

Примітка: Під час кризисній ситуації в ОСКІ змінюється структура системи управління, яка вимагає отримання нової ІТ-техніки, на розробку та 

виробництво якої потрібен час.
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ДОДАТОК Є 

 

Технологія процесу реорганізації  ОСКІ 

 
Таблиця Є.1  

Загальна характеристика процедур щодо реорганізації ОСКІ 
Мета процедури Зміст процедури Очікуваний результат від процедури 

Стратегічне управління системою з критичною інфраструктурою включає: 

1. Оцінку структури потреб органів управління і можливостей системи   

в забезпеченні потреб 

Отримання 

об'єктивної інформації 

для прийняття рішень 

щодо вибору стратегії 

розвитку структурних 

підрозділів і вироблення 

адекватних зовнішньому 

оточенню функціональ-

них стратегій.  

Оцінка і порівняння характеристик організації з показниками 

систем, що вважаються лідерами в цій області. 

Програма підвищення ефективності забез-

печення включає: кількісні оцінки відхилень 

за відповідними характеристиками від лідерів 

в цій області; розуміння положення системи в 

суперсистемі; альтернативи розвитку систе-

ми; рекомендації щодо забезпечення відпо-

відності стратегії системи ключовим факто-

рам успіху в галузі і стратегіям поведінки; 

рекомендації щодо створення стратегічних 

переваг під час закупівлі, обслуговування, 

дослідження і розробки та ін. 

2. Розробка корпоративної стратегії системи забезпечення 

Підвищення ефектив-

ності діяльності, збере-

ження стійкості струк-

турних підрозділів, під-

вищення оперативності 

при зниженні ризику 

вирішення задач. 

Вироблення (корегування) системних цілей системи. 

Визначення стратегічних цілей організації для всіх сфер її 

діяльності. Аналіз системи. Виявлення критичних чинників 

успіху. Стратегічний ситуаційний аналіз системи. Вибір базової 

корпоративної стратегії, її адаптація до існуючих умов. Розробка 

плану заходів щодо реалізації корпоративної стратегії. 

Організація контролю (стандарти оцінки, система показників, 

процедура коректувань та ін.). 

Отримання формалізованої в документах 

стратегії розвитку ОСКІ, що включає перелік 

цілей, план стратегічного розвитку і систему 

організації стратегічного контролю. 
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3.  Розробка функціональних стратегій підсистем  

Деталізація і підтрим-

ка корпоративної стра-

тегії системи. 

 

Діагностика стану основних функціональних компонентів 

системи (структури потреб, виробничої структури, системи 

управління і ресурсного забезпечення). Порівняння з лідерами в 

цій області. Адаптація еталонних функціональних стратегій  

корпоративної стратегії системи. Розробка плану заходів щодо ре-

алізації функціональних стратегій. Фінансова оцінка стратегічних 

альтернатив.  

Формалізована в документах операційна, 

управлінська і ресурсна стратегія організації 

системи. 

 

4. Побудова моделі взаємовідносин системи під час забезпечення потреб 

Створення ефективної 

технологічної схеми  

забезпечення,  розподіл 

функцій, що самостійно 

виконуються підрозділа-

ми, і функцій, що замов-

ляються стороннім сис-

темам з складу супер-

системи. 

Аналіз можливостей системи і можливостей структурних 

підрозділів, співвиконавців з виконання передбаченої структури 

потреб (оцінка вартості та  

якості технологічних операцій, що виконуються для забезпечення 

потреб). Оцінка стратегічної важливості операцій, що 

виконуються. Аналіз ризиків і технологічної можливості 

замовлення операцій щодо виконання потреб. Формування 

системи кооперації та інтеграції (прогресивної і регресивної). 

Формування інвестиційної програми технічного розвитку.  

Перелік програм технічного розвитку, що 

самостійно виконуються. Заходи щодо скоро-

чення  

невиправданих витрат на виконання 

витратних по ціні і/або якості операцій. 

Потенційні підрядчики і перелік виробничих 

операцій, що замовляються у них,  вузлів і 

агрегатів.  

Рекомендації щодо побудови партнерських 

відносин (або злиттю) з підрядчиками.  

5. Розробка програми диверсифікації і становлення нових структурних підрозділів 

Забезпечення  стабіль-

ності структур і стійкості 

системи.  

 

Поточна оцінка і прогноз стійкості системи. Формування 

перспективної структури потреб і виявлення процесів їх 

забезпечення, їх організація. Інвестиційна оцінка різних 

альтернатив диверсифікації. Вибір стратегії організації нових 

структурних підрозділів. Корегування корпоративної стратегії 

організації системи на основі аналізу нових задач.  

Визначення перспективної структури пот-

реб і стратегії діяльності диверсифікованій 

системи.  

 

6. Розробка програм антикризового управління в перехідний період 

Оцінка критичної 

(несприятливої) ситуації, 

створення умов для її 

подальшого розвитку.  

Виявлення додаткових джерел зростання якості забезпечення 

потреб. Обґрунтування резервів зниження рівня витрат. Відбір 

постачальників і побудова партнерських відносин з ними. 

Вдосконалення логістичних процесів. Правова підтримка 

реорганізації. 

 

Розгорнена програма реорганізації 

системи.  

 

Продовження. табл. Є.1 
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Організаційний розвиток 

1. Реструктуризація системи 

Скорочення витрат на 

вирішення задач, ство-

рення внутрішнього се-

редовища для підви-

щення ефективності 

діяльності   

 

Класифікація структурних підрозділів. Визначення структури 

потреб. Оцінка можливостей структурних підрозділів по вартості 

і якості операцій, що виконуються.  Визначення складу струк-

турних одиниць, формування сценаріїв розвитку структурних 

одиниць, визначення ступеня їх самостійності. Проектування 

оргструктури і принципів корпоративного управління і прин-

ципів взаємовідносин між внутрішніми і зовнішніми одиницями.  

Проект нової структури, їх склад. Програма 

реорганізації (одиниці, що підлягають 

виділенню в самостійні структури).  

Принципи управління, схема виробничих, 

економічних і фінансових відносин між 

структурними одиницями.  

2. Реінженерінг процесів в організації 

Зміна технологій про-

цесів, що приводять до 

істотного (в рази) поліп-

шення їх параметрів 

(споживані ресурси, час, 

грошові витрати, якість 

продукції і послуг).  

 

Вибір 3-4 критичних процесів. Створення оргструктури 

проекту. Визначення меж, вивчення потреб, можливостей 

постачальників і оцінка параметрів нового процесу забезпечення. 

Розробка ідеалу процесу з урахуванням необхідних параметрів. 

Розробка технології і опис нового процесу, формування 

оргструктури процесу, оцінка ефективності спроектованого 

процесу.  

 Впровадження нового процесу: розробка і виконання плану 

Якісно новий рівень ключових процесів 

системи. Команда співробітників, їх здатність 

самостійно провести реінженерінг і впро-

ваджувати процесорний підхід в управлінні. 

 

 заходів щодо змін у виробничих і організаційних структурах 

системи, по закупівлі і установці нового обладнання і програмних 

засобів, по навчанню персоналу.  

Вимірювання ефекту від впровадження нового процесу, 

перехід до постійного вдосконалення процесу. 

 

3. Вдосконалення процесів на основі зворотного зв'язку 

Розвиток відносин з 

користувачами. Підви-

щення якості послуг.  

 

Створення команди і навчання її методам аналізу і вдоско-

налення процесів.  

Вибір ефективних каналів зворотного зв'язку. Реалізація 

проекту з подальшим впровадженням моделі вдосконалення 

процесів на основі зворотного зв'язку в масштабах всієї системи.  

 

Методичне забезпечення для вивчення ви-

мог, розв'язання проблем в групах, вдоско-

налення процесів. Визначення оптимального 

рівня якості послуг, необхідного для задово-

лення потреб. План заходів для забезпечення 

заданого рівня якості.  

Система показників для оцінки якості 

процесів.  

 

 

Продовження. табл. Є.1 
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3. Оптимізація лінійно-функціональної системи управління системи 

Побудова ефективної 

системи управління за 

рахунок  зменшення чис-

ла ієрархічних рівнів 

управління, досягнення 

раціонального ступеня 

централізації функцій, 

скорочення часу прий-

няття рішень, розширен-

ня участі персоналу в 

управлінні, впроваджен-

ня програмно-цільового 

підходу, підвищення 

адаптивності до зміни 

зовнішнього середови-

ща. 

Проведення аналізу ефективності існуючої системи управ-

ління (для виявлення невідповідності з метою діяльності підроз-

ділів, оцінки виконання типових функцій, рівня їх централі-

зації/децентралізації, встановлення ступеня розділення повно-

важень і відповідальності між стратегічним і оперативним рів-

нями управління, оцінки рівня взаємозв’язків, ступінь делегу-

вання повноважень і участі персоналу в прийнятті рішень, 

визначення витрат на утримання апарату управління та ін.). 

Проектування вдосконаленої організаційної структури і оцінка 

її ефективності. 

Розробка типових положень про нові функціональні 

структурні підрозділи і колегіальні органи управління. 

Розробка технології виконання окремих функцій і задач. 

Положення про систему управління; про-

ект вдосконаленої організаційної структури і 

план заходів щодо її впровадження; типові 

положення про нові функціональні підроз-

діли, колегіальні органи управління; опис тех-

нології виконання окремих функцій і задач. 

 

4. Оцінка ефективності і реорганізація діяльності функціональних підрозділів системи 

Підвищення якості і 

ефективності функціональ-

ного управління системою.  

 

Побудова інтегрованої функціонально-інформаційної моделі 

(ІФІМ) діяльності, структурних елементів підрозділів. Якісний 

аналіз ИФИМ на наявність "проблемних ситуацій" (вузьких місць). 

Розробка за результатами аналізу пропозицій щодо вдосконалення 

діяльності структурних підрозділів.  

Проектування нової ІФІМ для відображення взаємодії струк-

турних підрозділів. Декомпозиція функціональних блоків ІФІМ до 

рівня основних функцій, що виконуються структурними 

підрозділами. Розробка стандартів внутрішнього документообігу і 

оптимізація інформаційних взаємозв'язків.  

Розробка положення про структурний підрозділ і базових по-

садових інструкцій. Планування штатного розкладу підрозділів. 

Проектування системи мотивації персоналу підрозділів.  

Новий більш ефективний процес 

діяльності функціонального структур-

ного підрозділу. 
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5. Впровадження проектного управління 

Підвищення ефектив-

ності виконання окремих 

проектів загалом,  еко-

номія витрат за рахунок 

більш раціонального ви-

користання ресурсів всіх 

видів, зниження ризиків 

невиконання договірних 

зобов'язань перед замов-

никами по проектах, по-

силення мотивації пер-

соналу за кінцеві резуль-

тати діяльності.  

Проведення аналізу діяльності системи.  

Багатокритеріальна оцінка проектів побудови системи.  

Обґрунтування показників для управління ефективністю проекту.  

Вибір оптимальної організаційної структури по управлінню 

проектами.  

Формування ефективних управлінських команд по проектах.  

Розробка технології управління проектами на всіх стадіях їх 

життєвого циклу: планування, складання матриці відповідальності 

членів управлінської команди і структурних підрозділів за конкретні 

види робіт, розробка і оптимізація графіків виконання робіт, бюджетне 

планування, організація оптимальної системи закупівлі, моніторинг і 

контроль виконання графіків, планів і бюджету проекту, вироблення 

рішень з ліквідації збоїв, оцінка ефективності результатів, стимулювання 

персоналу.  

Положення про проектне уп-

равління, утримуючий опис системи 

проектів і технологію управління 

ними, типове положення про 

спеціалізований орган управління 

проектом, рекомендації по 

персональному складу проектних 

команд, пропозиції по зміні системи 

бюджетного управління і постановці 

управлінського обліку для цілей 

управління проектами. 

 

6. Проектування процесів прийняття рішень по задачах управління 

Підвищення ефектив-

ності управлінських рі-

шень шляхом побудови 

функціональної схеми 

процесу прийняття рі-

шень.  

Оцінка початкової інформації (достовірність, повнота, 

актуальність та ін.). Визначення цілей рішення, побудова схеми 

підготовки рішення. Підбір оптимального критерію і правила для 

прийняття рішення (максимін, мінімакс, максимакс, ймовірності 

оцінки та ін.). Побудова "дерева рішень". Оцінка ефективності 

рішення. Визначення ступеня відповідальності за прийняте 

рішення. Визначення і діагностика команд, повноважних 

приймати рішення. 

Регламентуючий документ, що визначає 

порядок прийняття управлінських рішень 

 

 

7. Створення організаційних структур 

Створення умов для 

розвитку і підвищення 

ефективності функціону-

вання.  

Аналіз моделі системи. Реструктуризація організації на основі 

створення системи незалежних структурних одиниць. Вибір 

форми взаємодії. Проектування системи партнерських відносин 

між учасниками. Оптимізація внутрішніх матеріальних і 

фінансових потоків. Проектування системи управління. 

 

 

 

 

Детальна програма реструктуризації 

системи і документи, що регламентують 

діяльність системи з визначеною структурою. 
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8. Проектування адаптивних систем управління 

Розробка структури, 

процесів і принципів уп-

равління, що дозволяє 

вчасно реагувати на змі-

ни зовнішніх умов функ-

ціонування.  

 

Розділення стратегічного і оперативного управління. Проек-

тування структури корпоративного рівня управління, виявлення і 

постановка бракуючих процесів в структурних підрозділах 

стратегічного рівня управління (маркетинг, прогнозування і 

стратегічне планування та ін.). 

Проектування модульної (блокової) структури системи від-

повідно до груп цілей. Впровадження моделей структури з 

високою реактивністю з урахуванням особливостей (структура і 

делегування повноважень, процесорна орієнтація і посилення між 

функціональних зв'язків, проектне, матричне управління).  

Впровадження принципів управління, підтримуючих процес 

реорганізації системи (колегіальне прийняття рішень і командна 

організація труда, делегування повноважень, мотивація інновацій 

та ін.). 

Концепція і принципи управління систе-

мою.  

Проект нової структури, розподіл цілей і 

функцій, повноважень і відповідальності 

структурних підрозділів.  

Описи нових управлінських процесів (тех-

нології, учасники, документообіг).  

План заходів щодо впровадження нової мо-

делі системи управління.  

 

9. Впровадження моделі постійного вдосконалення організації системи  

Підвищення продук-

тивності та адаптивності 

системи. 

 

Проведення семінарів для ознайомлення різних категорій пер-

соналу з ідеологією і концепцією постійного вдосконалення орга-

нізації системи. 

Вироблення корпоративних принципів, правил і стандартів 

діяльності персоналу, відповідного ідеології постійного вдос-

коналення.  

Створення робочих груп (команд) з постійного вдосконалення 

організації системи. 

Навчання персоналу методам роботи і інструментам удоскона-

лення процесів. 

Визначення заходів забезпечення нової потреби або удоско-

налення певного процесу за рахунок реорганізації, його супровід. 

Реструктуризація структурних підрозділів на основі визна-

чення типових процесів 

Здійснення заходів щодо забезпечення но-

вої потреби або удосконалення певного про-

цесу за рахунок реорганізації. 

 

 

 

Закінчення. табл. Є.1 

3
9

1
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ДОДАТОК Ж 

Технологія планування заходів реорганізації  

Таблиця Ж.1  

Планування заходів реорганізації 
№ 

з/п 

Назва заходів Зміст питання 

 

1 2 3 
 

План аналізу надзвичайних обставин, що викликана загрозою “Х”   
 

1. Збір інформації 
відносно всіх 
критичних про-
дуктів розроб-
ників, продав-
ців апаратного і 
програмного 
забезпечення, а 
також провай-
дерів послуг 

Мета: Збір інформації відносно всіх критичних продуктів. 
Результат:  

1. Характеристика ресурсів, що виділяються,  визначення дати початку 
і закінчення виправлення і тестування, а також дати майбутнього 
постачання продуктів і послуг. 

2. Дані про припиненню або значні зміні існуючих послуг і продуктів. 
3. Поточні дані про дотримання зовнішніми розробниками, 

продавцями програмного забезпечення і провайдерами послуг 
графіків виконання планів. 

4. Дані про витрати на продукт і підтримку, необхідних для 
виправлення і тестування; 

5. Дані про час на тестування продукту або послуги під час настройки. 
6. Дані про надзвичайні обставини відносно зовнішніх розробників, 

продавців програмного забезпечення і провайдерів послуг на 
випадок, якщо проваляться їх проекти. 

7. Зведення про доступність альтернативних продуктів цих же або 
інших розробників, продавців програмного забезпечення і 
провайдерів послуг і час, необхідний для переходу на них. 
 

2. Організація 
контактів та їх 
документуван-
ня 

Мета: Визначення форми і графіку контактів, що забезпечує 
стеження за ходом робіт. 
Результат: Документування контактів (особистих зустрічей, бесід по 
телефону, переписування, відстеження інформації на сайтах Internet,  
через групи користувачів тощо). 
 

3. Дослідження 
правових 
питань 

Мета: Визначення юридичних засобів захисту у разі нездатності 
виконання продуктом своїх задач. 
Результат: Дослідження юридичних наслідків при припиненні 
договорів і наслідків при оновленні коду, що поставляється 
розробниками і продавцями програмного забезпечення (наприклад, 
втрата юридичної сили гарантіями і договорами про супровід та ін.). 

 
План забезпечення безперервності (поновлення) діяльності в наслідок переходу 

загрози “Х” в небезпеку “ХY” 
 

1. Підготовчий 
етап 

1. Завчасне виконання заходів плану аналізу надзвичайних обставин, 
що викликана загрозою “Х”  надзвичайних обставин.  

2. Визначення заходів відновлення після катастроф (аварій), 
надзвичайних (непередбачених) обставин (ситуацій).  

3. Визначення заходів відновлення інформаційної технології на 
резервному обладнанні.  
Визначення заходів запобігання збоям, пов'язані із заплатками в 
програмному забезпеченні. 

2. 1 етап. 
Визначення 
переліку дій в 
надзвичайних 
обставинах 

Цілі етапу.  
1. Визначення наслідків відмов на об'єкти і суб'єкти критичних 
інформаційних систем.  
2. Виділення достатніх ресурсів і персоналу для вирішення задач 
забезпечення підтримки критичних інформаційних систем.  

2.1 Сформувати 
групу для 
виконання 

Мета: формування рекомендацій по цілях 1 етапу  
Результат: Створення з представників основних підрозділів, екс-
пертів у відповідних функціональних областях, фахівців з досвідом 
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1 2 3 
проекту без-
перервності 
діяльності 

планування безперервності діяльності і відновлення після ка-
тастроф,  операційних аналітиків і фахівців з договорів, юристів.  

2.2 Розробити 
стратегію 
діяльності 
певного рівня. 

Мета: дати керівникам об’єктивну картину ризиків відмов. 
Результат: Оцінка ризику відмови, що включає аналіз на основі 
внутрішньої і зовнішньої інформації характеру взаємодії з іншими 
системами.  

2.3 Визначити 
основні 
процеси. 

Мета: проаналізувати плани діяльності і визначити основні процеси, 
підтримуючі критичні системи.  
Результат: Пересвідчитися в тому, що вся основна залежність чітко 
визначена, включаючи інфраструктуру і зовнішні джерела кри-
тичних запасів та інформації.  

2.4 Визначити ролі 
та обов'язки. 

Мета: Визначити виконавців, що відповідають за безперервність 
кожного основного процесу. Визначити їх ролі, розподілити 
обов'язки по керівництву роботами по плануванню і виконанню 
аналізу і проектування альтернатив, включаючи функціонування в 
надзвичайних обставинах для тривалого порушення.  
Результат: Призначення відповідальних виконавців за процес. 
Визначення їх обов'язків. 

2.5 Розробити 
графік і 
контрольні 
точки. 

Мета: Створення системи контролю виконання задач.  
Результат: Графік для робіт по плануванню і представлення про-
міжних і кінцевих продуктів. Прив'язати графік до критичних етапів 
робіт. Оновлювати по мірі потреби. 

2.6 Реалізувати 
процес управ-
ління ризиками 
і заснувати 
системи 
звітності. 

Мета: Здійснювати управління задачами і діями планування 
безперервності діяльності.  
Результат: Ранжирувати ризики і зосередити увагу на самому вели-
кому ризику для критичних процесів. Виробити метрики. Визначити 
вимоги до звітності і форми. Відстежувати оцінки. Оцінити і приз-
начити ризик кожній критичній системі, що зазнає оновлення або 
заміни. Відстежувати реальні витрати і порівнювати їх з оцінками. 

2.7 Оцінка існуючі 
планів діяль-
ності, надзви-
чайних обста-
вин і віднов-
лення після ка-
тастроф 

Мета: Оцінити існуючі плани і можливості безперервності діяль-
ності, надзвичайних обставин і відновлення після катастроф на їх 
застосовність.  
Результат: Визначити слабі і сильні сторони існуючих планів. 

2.8 Перевірка за-
безпечення 
якості заходів 

Мета: Постановка задачі контролю якості заходів.  
Результат: Перевірка забезпечення якості на основі дослідження 
сценарію найгіршого випадку. 

3. 2 етап.  
Аналіз впливу 
на діяльність 

Мета етапу. Уточнення оцінок впливу відмов на основні об’єкти і 
відповідні процеси, що отримані на 1 етапі.  
Результат: Дослідження складу і пріоритетів процесів, залежності, 
цикли і рівні обслуговування, а також залежність процесів від 
критичності інформаційних систем, наприклад, сильне, середнє, 
слабке, або від 10 до 1, або імовірності. 

3.1 Визначити  ви-
моги, методи і 
прийоми для 
використання в 
планах 

Мета: Визначити вимоги для плану безперервності діяльності.  
Результат: Виділити такі категорії вимог:  

1. До складу процесів, циклів виконання і підтримки.  
2. До операційних пріоритетів, рівнів обслуговування, залежностей і 
зв'язків.  
3. До основних і супутніх ризиків та обхват їх впливу на діяльність.  

4. До витрат і достоїнств стратегій та альтернатив безперервності 
діяльності. Кожна область має детальні вимоги про вимоги до тех-
нічної, функціональної, організаційної та інфраструктурної під-
тримки. Після збору, аналізу і синтезу ця інформація визначає 
модель критичних процесів і ризиків для діяльності. 

3.2 Визначити 
сценарії відмов  

Мета: Оцінити критичні місця та їх вплив і визначити сценарії 
ризиків.  
Результат: Передбачити втрату всіх критичних інформаційних сис-
тем внаслідок відмов після впровадження або затримок в оновленні 
або тестуванні. Розглянути можливість того, що проблеми можуть 
зустрітися раніше, ніж очікувалося, і розглянути потенційні загрози 
порушення роботи важливих об'єктів інфраструктури. 
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3.3 Виконати ана-

ліз ризиків і 
оцінити вплив 
до кожного 
процесу. 

Мета: Стежити за станом об'єктів, переглядати і перевіряти оцінки 
ризиків і критичні контрольні точки для всіх критичних систем.  
Результат:  

1. Оцінити ризики з боку клієнтів, постачальників, продавців інфор-
маційних технологій і партнерів.  

2. Визначити вплив відмов інформаційних систем (об'єктів 
інфраструктури) на кожний основний процес управління. 

3. Розглянути необхідність придбання інструментальних засобів 
аналізу впливу на діяльність. 

4. Проаналізувати для основних процесів функціональні вимоги, 
вимоги постачальників, клієнтів до системної підтримки, до 
інфраструктури взагалі відносно рівнів обслуговування і циклів 
обробки даних.  

5. Визначити критичні функції, пріоритети і час відновлення, а також 
залежності від інших систем і процесів. 

6. Відобразити стурбованість в наслідок аналізу даних про зв’язки із 
зовнішнім середовищем, увійти в контакт з об’єктами цього 
середовища і отримати інформацію про стан їх робіт по усуненню 
загрози.  

7. Оцінити потенційну вартість порушень в обслуговуванні. При 
оцінюванні впливу враховувати тривалість кожного порушення. 

3.4 Оцінити інфра-
структурні 
ризики. 

Мета: Відстежувати готовність інфраструктури. 
Результат:  
Оцінити ризик перебоїв в роботі об’єктів і потенційний вплив пере-
боїв на основні процеси. Перевірити існуючі плани надзвичайних 
обставин і відновлення після катастроф, щоб визначити потенційні 
можливість усунення наслідків загроз. 

3.5 Визначити мі-
німально прий-
нятний рівень 
результатів  

Мета:  
Визначити мінімально прийнятний рівень результатів для кожного 
основного процесу і цільовий час відновлення. 
Результат:  
Значення мінімально прийнятного рівня результатів для кожного 
основного процесу і цільовий час відновлення. 

4. 4 етап. 
Планування 
надзвичайних 
обставин 

Мета: Планування надзвичайних обставин. 
Результат: План безперервності діяльності, що складається з 
часткових планів надзвичайних обставин для кожного процесу і 
інфраструктурного компонента. Містить: опис ресурсів, ролі пер-
соналу, процедури і розкладів, необхідний для його реалізації. 

4.1 Оцінити вит-
рати і достоїн-
ства певних 
альтернатив і 
вибрати найк-
ращу стратегію 
надзвичайних 
обставин для 
кожного основ-
ного процесу. 

Мета: Максимізація функціональності і швидкості поновлення 
діяльності внаслідок оцінки достоїнств, витрат і ризиків альтер-
нативних стратегій надзвичайних обставин.. 
Результат:  
1. Вибір стратегії безпеки для системи, що повинна забезпечувати 
потрібній рівень упевненості в можливості відновлення за такими 
критеріями організованості, стійкості, оперативності, ризику. 

2. Документи: оргструктура об’єкту, графік розгортання (придбання, 
тестування і впровадження), таблиця витрат на придбання, 
тестування, навчання і супровід. 

4.2 Визначити ме-
тод застосуван-
ня стратегії без-
пеки 

Мета: Вибрати метод застосування стратегії, що здатній задоволь-
нити вимоги до кожного основного процесу.  
Результат: Розглянути методи застосування стратегії: швидке вип-
равлення, часткова заміна, повна надмірність або заміна, залучення 
третій сторони відносно: текстових форматів файлів, файлів тран-
закцій; друку важливої інформації; списів файлів, що одержують 
інформацію або послуги; списку контактних точок для кожного 
клієнта, постачальника, урядового органу. 

4.3 Визначити ре-
жими реалізації 
стратегії 

Мета: Розглянути режими реалізації стратегії для швидкого 
виправлення, часткової і повної заміни функцій, що необхідні для 
відновлення систем з критичного стану.  
Результат: Вибір режиму реалізації: автоматизована заміна, напів-
автоматизована заміна, ручна заміна. 
Відображення: розподілу обов'язків і повноважень, очікуваний час 
дії, критерії (події пуску) і процедури залучення,  процедури роботи 
в режимі надзвичайних обставин, ресурси (персонал, програмне і 



 

 

395 

1 2 3 
технічне забезпечення, зв'язок, матеріали тощо), критерії і про-
цедури для повернення до нормального режиму, процедури від-
новлення втрачених або пошкоджених даних тощо. 

4.4 Сформувати 
групу понов-
лення діяльнос-
ті для кожного 
основного 
процесу. 

Мета: Призначення спостерігачів за основними процесами і прі-
оритетами з управління реалізації планів надзвичайних обставин. 
Результат: Спостереження за виникненням проблем забезпечення, 
включаючи потенційні відмови систем, що вважаються оновленими 
або тестованими, а також потенційні відмови зовнішніх систем 
обміну даними. 

4.5 Розробити 
стратегію і про-
цедури “дня Х". 

Мета: Розробити стратегію зменшення ризиків на період “дня Х".  
Результат: Визначення заходів попереднього вимикання в масштабі 
відомства всіх його інформаційних систем до “дня Х" і поетапного 
включення після. Наприклад, вимикання частки інфраструктурних 
систем, в тому числі локальні мережі і системи управління.  

5. Тестування Мета: Оцінити здібності окремих планів надзвичайних обставин 
надати бажаний рівень підтримки основним процесам і можливості 
реалізації цих планів у вказаний період часу. 
Результат: Проведення повномасштабного тестування, що дорого 
коштує, або тестування тільки основних компонентів плану над-
звичайних обставин.  

5.1 Реалізація  
стратегії 

Мета: Розробити заходи реалізації стратегії в час, що залишається. 
Результат. Визначення мінімального числа заходів, що поєднують 
навчання з поточним тестуванням. 

5.2 Розробити 
плани тесту-
вання надзви-
чайних обста-
вин. 

Мета: Визначити плани тестування надзвичайних обставин або 
переглянути плани тестування і виробити необхідні зміни.  
Результат: Пересвідчитися в тому, що керівництво схвалює ці 
плани. Надати вказівки і попередні розпорядження. Визначити в цілі 
тестування,  підхід до тестування, обладнання, що вимагається і 
ресурси, необхідний персонал, графіки і місцеположення, процедура 
тестування, очікувані результати і критерії припинення тестування. 

5.3 Заснувати 
групу підтрим-
ки тестування  

Мета: Сформувати групи тестування, що відповідають за підготовку 
і проведення тестування планів надзвичайних обставин.  
Результат: Підготовка тестування, а також набір і навчання 
необхідного персоналу, отримання запасів та інших ресурсів. 

5.4 Підготовка до 
тестування і 
його проведен-
ня  

Мета: Розподілити обов'язки між членами групи тестування, 
включаючи керівників, спостерігачів і підрядчиків. 
Результат: визначення виконавців по підготовці до тестування і його 
проведення. 

5.6 Затвердження 
планів надзви-
чайних обста-
вин 

Мета: Затвердити заходи кожного плану надзвичайних обставин.  
Результат: Перевірка результатів тестування на точність і відмітити 
розходження. Необхідно пересвідчитися в тому, що: план підтримує 
основну функцію; є можливість керувати транзакціями; ручні дії 
зокрема загалом забезпечують прийнятний рівень продуктивності; 
прийнятний рівень контролю якості надається критичним частинам 
альтернативного процесу, а прийнятний рівень цілісності і 
спроможності забезпечується для альтернативних баз даних; 
прийнятний рівень безпеки забезпечується даним, що збираються 
альтернативним механізмом збору даних. 

5.7 Провести репе-
тиції з групами 
поновлення 
діяльності. 

Мета: Провести репетиції з групами, щоб пересвідчитися, що всі 
члени груп знайомі з процедурами поновлення діяльності. 
Результат: Оцінка готовності і навичок членів груп, визначення 
недоліків.  

5.8 Заходи усунен-
ня недоліків на 
основі  отрима-
них даних і 
досвіті, про-
вести повторне 
тестування. 

Мета: Усунути недоліки і вирішити проблеми, що відмічені під час 
тестування і оновити кожний план надзвичайних обставин.  
Результат: При тимчасових обмеженнях визначити зміни в системах, 
програмному забезпеченні, додатках, зв'язки і експлуатації. 
Корегування дій. Повторне тестування, щоб пересвідчитися в тому, 
що ці проблеми не виникнуть знову. Пошук і визначення нових 
помилок. 

5.9 Оновлення 
плану і проце-
дур відновлен-
ня після катаст-
роф. 

Мета: Оновити плани відновлення після катастроф.  
Результат: Пересвідчитися в тому, що все знову розроблені або 
придбані для надзвичайних обставин додатки і інші компоненти 
забезпечення інформатизації включені в цикл оновлення віднов-
лення після катастроф. 

Закінчення  табл. Д.4.1 
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ДОДАТОК З 

 

Приклад застосування технології визначення 

організаційно-штатних структур  ОСКІ 
 

Основні принципи формування організаційно-штатної структури ОСКІ 

 
Таблиця З.1  

Основні принципи формування організаційно-штатної  

структури організаційної системи 
№ 

з/п 

Група Зміст 

1. ОШС 

повинна 

відобра-

жати 

1. цілі і задачі організаційної системи; 

2. функціональний розподіл завдань між виконавцями і обсяг повнова-

жень органів управління (посадових осіб підсистем); 

3. принцип єдиноначальності; 

4. поєднання централізованої координації з децентралізованим управлін-

ням; 

5. організаційне розділення стратегічного і оперативного управління;  

6. обмеження норми керованості і обсяг повноважень органів управління 

(посадових осіб підсистем); 

7. забезпечення найменшого числа рівнів управління і найпростішого 

ланцюга команд при реалізації функцій управління.  

 

2. Показники 

оцінки і 

порівняння 

варіантів 

ОШС 

системи 

1. кількість елементів на всіх рівнях управління підсистеми; 

2. частка керівного складу в структурі чисельності підсистеми; 

3. норма керованості і обсяг повноважень органів управління (посадових 

осіб підсистем) в ланках управління різних рівнів; 

4. кількість структурних елементів, зайнятих в реалізації основних 

виробничих функцій підсистем; 

5. коефіцієнт зв’язності основних структурних елементів при реалізації 

покладених на них функцій; 

6. ранг структури відносно цілі і задачі організаційної системи. 

 

 
Приклад застосування методики будемо розглядати на основі нового формування – 

служби забезпечення інформаційної безпеки.  

Запропоновано такі кроки.  

Крок I. Оцінка поточного стану системи.  

Крок 2. Визначення переліку завдань управління. 

Крок 3. Формування таблиці категорійності (рангів) завдань. 

 Крок 4. Визначення потреб служби забезпечення інформаційної безпеки для вирішення 

переліку завдань за їх рангами без урахування існуючих на поточний момент часу тактико-

технічних характеристик. 
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Крок 5. Визначення потреб служби забезпечення інформаційної безпеки з урахуванням 

існуючих на поточний момент часу їх тактико-технічних характеристик для вирішення переліку 

завдань за їх рангами.  

Крок 6. Визначення потреб служби забезпечення інформаційної безпеки для вирішення 

переліку завдань за їх рангами з урахуванням перспектив їх розвитку. 

Крок 7. Визначення кількості особового складу, що потрібна для створення служби 

забезпечення інформаційної безпеки за рівнем освіти, фаху і термінах підготовки для реалізації 

завдань щодо зв’язку на основі даних про тактико-технічні характеристики ІТ-техніки, що буде 

використовуватися. 

Крок 8. Визначення потенційних ОШС для виконання визначеного переліку завдань. 

Крок 9. Розрахунок показників організованості, стійкості, оперативності і ризику. 

Крок 10. Розрахунок розвитку показників ефективності під час процесу реорганізації. 

Крок 11. Розрахунок показників фрактальності для оцінки можливостей досягнення 

заданих вимог. 

Крок 12. Розрахунок показника подвоєння періоду для контролю за початком нелінійно-

го процесу (хаотичності).  

Опис кроків 

 

Крок 1.  

Оцінка поточного стану системи.  

Вихідні дані: Параметри потреб і можливостей забезпечення певних процесів управління 

силами, засобами і ресурсами служби забезпечення інформаційної безпеки. 

Необхідно: Оцінити існуючий стан і визначити перелік завдань. 

Рішення: За допомогою оргограм (моделей організації забезпечення інформаційної 

безпеки) визначаються потреби і показники істинного початкового стану ОСКІ.  

Результат: Оцінка існуючого стану ОСКІ і визначення переліку завдань, що виникають 

для адаптації системи до нових умов.  

Крок 2.  

 Опис процесів організації процесів забезпечення інформаційної безпеки. 

Для опису вихідних даних використаємо оргограми: 

1) Оргограма впливу загрози. 

2) Схема організації нейтралізації загрози. 

Крок 3.  

Опис тактико-технічних даних ІТ-техніки, яка можуть бути використані, або 

пропонуються для використання щодо нейтралізації загрози. На основі оргограм створюється 

таблиця переліку завдань управління. Отримані дані є основою для формування загального 

переліку потреб органів управління без урахування тактико-технічних показників.  

 Крок 4. Формування таблиці категорійності (рангів) завдань. 
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 На основі таблиці завдань формується таблиця рангів завдань, яка вказує їх важливість в 

процесах управління з боку забезпечення своєчасності, достовірності та скритності. Для 

визначення рангів застосовуються ознаки: 

1) частота повтору завдання за минуле і прогнозування на найближче майбутнє; 

2) важливість за оцінками експертів; 

3) важливість за передбаченням нанесенням витрат, втрат, якщо для вирішення задачі не 

передбачити певну структуру забезпечення її  ресурсами та інші згідно обставин. 

 Крок 5. Визначення потреб органів управління в засобах для вирішення переліку 

завдань за їх рангами без урахування існуючих на поточний момент часу тактико-

технічних характеристик. 

Розрахунок кількості засобів інформатизації, що потрібні для виконання завдань за їх 

рангами, виконується на основі оргограм процесів забезпечення зв’язку без урахування 

існуючих на поточний момент часу їх тактико-технічних характеристик. Отримуємо кількість 

засобів інформатизації, яка вказує умовну кількість, що необхідна для забезпечення завдань 

управління (потреби органів управління в засобах) на протязі всього періоду. Ця кількість 

засобів інформатизації є орієнтована для визначення фінансових витрат на забезпечення 

потрібного рівня якості управління з технічного боку. Природно, що зміна потреб органів 

управління в засобах інформатизації може здійснюватися під час розвитку системи управління. 

Крок 6. Визначення потреб органів управління в засобах з урахуванням існуючих 

на поточний момент часу їх тактико-технічних характеристик для вирішення переліку 

завдань за їх рангами.  

Розрахунок кількості засобів інформатизації, що потрібні, виконується на основі 

оргограм процесів забезпечення нейтралізації загроз з урахуванням існуючих на поточний 

момент часу їх тактико-технічних характеристик. Отримуємо кількість засобів, яка вказує 

реальну кількість, що необхідна для забезпечення завдань управління (потреби органів 

управління в засобах) на поточний момент часу. Ця кількість є основою для визначення 

стійкості системи, а також для оцінки фінансових витрат на технічну сторону створення 

системи зв’язку. При обмеженнях на фінансові витрати виконується ітерація щодо обмеження 

переліку завдань управління, або зміни принципів побудови системи, або системи управління, 

або визначається ризик прийнятого рішення щодо не виконання окремих завдань. Визначаються 

напрями модернізації ІТ-техніки, обсяги закупівлі та ін. Окремо виконується розрахунок витрат 

на експлуатацію на рік, період наробки на відмову, на 5 або 10 років до моменту їх списання за 

моральним старінням. Визначаються питання технічного забезпечення (витрати на створення 

органів ремонту, зберігання, закупівлю комплектуючих, поточних витратних матеріалів і 

аксесуарів, заходи проведення тендорів з фірмами-постачальниками та ін.).  Окремо 

визначаються питання утилізації. 

Крок 7. Визначення потреб органів управління в засобах для вирішення переліку 

завдань за їх рангами з урахуванням перспектив їх розвитку 

Розрахунок кількості засобів інформатизації, що потрібна, виконується на основі 

оргограм процесів забезпечення нейтралізації загроз з урахуванням перспектив розвитку на 

період, що найближчий. Отримуємо кількість засобів інформатизації, яка вказує передбачену 

кількість, що необхідна для забезпечення завдань управління на наступний момент часу. 

Визначаються завдання, які будуть виконуватися новими засобами інформатизації. 
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Визначаються завдання, що не будуть виконуватися за їх не потребою. Визначаються фінансові 

витрати аналогічно кроку 5. 

Крок 8. Визначення кількості персоналу, що потрібна для експлуатації засобів за 

рівнем освіти, фаху і строкам підготовки для реалізації завдань на основі даних про так-

тико-технічні характеристики засобів. 

Розрахунок кількості фахівців за фахом, що потрібна для експлуатації ІТ-техніки, 

виконується на основі даних про: засоби інформатизації, що пропонуються для використання; 

засоби інформатизації, що пропонуються для використання, з урахуванням перспектив 

розвитку. Отримуємо кількість персоналу, що дозволяє сформувати нові ОШС підрозділів для 

нейтралізації конкретних загроз. Окремо можуть бути визначені фінансові витрати на різні види 

підготовки: фахову, загальну.  

Крок 9. Визначення потенційних ОШС для виконання визначеного переліку 

завдань. 

На основі розрахунків засобів інформатизації і кількості персоналу формуються ОШС.  

Бажано розробка декількох альтернативних варіантів ОШС підрозділів ОСКІ.  

Крок 10. Розрахунок показників організованості, стійкості, оперативності і ризику. 

Визначені ОШС за наданими методиками оцінюються за показниками: організованості, 

стійкості, оперативності і ризику. 

Крок 11. Розрахунок розвитку показників ефективності під час процесу 

реорганізації. 

Для контролю за якістю виконання заходів реорганізації призначаються системні 

показники і визначається показник  
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Крок 12. Розрахунок показників фрактальності для оцінки можливостей 

досягнення заданих вимог. 

Наприклад, показник фрактальності, що характеризує мінімальну величину атрактора 

стабільного стану, дорівнює  

а) для базових структур,  

log3 0,477
1,58

log 2 0,301
d
бj

= = =  , 

б) для асоціативних структур,     

log5 0,699
1,16

log 4 0,602
d
аj

= = =  , 

в) для базових і асоціативних структур,  

log6 0,778
1,11

log5 0,669
d
абj

= = =  . 

Як показано в теоретичній частині показник фрактальної розмірності вказує на 

універсальність структури. Встановлено, що гаусовському (нормальному) закону розподілу 

випадкових величин відповідає показник фрактальної розмірності 1,5. Тобто показник для 

базових структур кращий. Звідси він повинен бути закладений в ієрархію побудови структури.    

Наступний приклад застосування фракталів є аналіз даних про динаміку приросту 

потреб. Зміст цього аналізу у тому, що будь-яку почасову послідовність можливо представити 
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сукупністю фрактальних функцій за допомогою яких виникає можливість прогнозування 

тенденцій розвитку потреб.    

Крок 13. Розрахунок показника подвоєння періоду для контролю за початком 

нелінійного процесу (хаотичності).  

Застосування критерію подвоєння періоду для контролю за початком нелінійного 

процесу через введення мірила – число Фейгенбаума розглянуто раніше. В його основі приріст 

потреб. Розглянемо його фізичну сутність. Наприклад, під час збільшення коефіцієнту приросту 

на 5% потреб органів управління подвоює їх чисельність кожні 10 років. При малих 

коефіцієнтах приросту нічого особливого не відбудеться: чисельність потреб буде просто 

забезпечувати своєчасно збільшив можливості. Однак, як тільки коефіцієнт перевищить 200%, 

виникають несподіваності. Відомо, коли параметри приросту перевищать 200%, то виникають 

стійкі коливання між двома розмірами – великим і меншим. Коли параметр приросту 

перевищить 245%, то виникають складні коливання. Коливання відбуваються спочатку між 4, 

потім 8, потім 16 різними величинами чисельності потреб. Для величини більш 257%  виникає 

хаос, тобто система виходить за межі контролю, коли не існує способу пророчити її поведінку 

на тривалий час. Безладні скачки вверх- вниз завзято продовжуються і ніколи не перетворяться 

в упорядковану послідовність, тобто ситуація має невизначеність.  

 

 

 

 

 

 


