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РЕФЕРАТ
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підвищення живучості  систем організаційного управління високотехнологічних
об’єктів і критичних інфраструктур»   

Державний реєстраційний номер теми: 0118U0011913 
Об’єкт  дослідження: автоматизовані  системи  організаційного  управління

високотехнологічних об’єктів і критичних інфраструктур 
Мета  роботи: Розвиток  теоретичних  основ  створення  комп’ютерних

моделей  та  технологій  для  розробки,  впровадження  та  супроводу
автоматизованих  систем  організаційного  управління  з  розвинутими
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імітаційного моделювання, теорії графів і мереж, теорії ймовірностей. 

Основні результати:  Обґрунтовано необхідність підвищення живучості
систем організаційного управління (СОУ) високотехнологічних об’єктів (ВО) і
критичних інфраструктур (КІ) для гарантування керованості ВО й КІ в умовах
появи  і  реалізації  загроз.  Запропоновано  методи  моніторингу  стану  об’єктів
критичних  інфраструктур  (ОКІ),  умов  їх  функціонування,  що  дозволяють
спрогнозувати і виявити загрози інфраструктурі та ВО. Розроблено механізми
підвищення живучості  СОУ ОКІ,  впровадження яких  унеможливлює втрату
керованості  ВО та ОКІ  навіть в умовах розвитку надзвичайних ситуацій на
об’єктах. Запропоновано методологію створення автоматизованих СОУ ОКІ із
застосуванням  спеціалізованих  моделюючих  комплексів  для  відпрацювання
проектних  рішень,  методик  дій  в  штатних  і  нештатних  режимах
функціонування СОУ, напрацювання аналітичного ресурсу, навчання й тренажу
управлінців. 

Результати  фундаментальних та  прикладних досліджень   впроваджено у
розробках   інформаційно-керуючих  систем  спеціального    призначення,
зокрема:  комп’ютерних  моделюючих  комплексах  для  командних  систем
управління, системах управління високотехнологічними об’єктами. Результати
НДР  застосовувались  при  аналізі  порушень  у  процесах  управління  на
високотехнологічних  та  життєво  небезпечних  об’єктах;  для  напрацювання
засобів  передбачення  та  запобігання  виникненню  надзвичайних  ситуацій  у
критичних інфраструктурах;  при  розробці  засобів  підвищення інформаційної
безпеки в СОУ.  
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