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моделей оперативної обстановки, а також в якості інформаційного модуля для 
робочого місця пунктів управління тощо. 

Використання тривимірної моделі із сценарієм руху об’єктів можливо 
під час передпольотної підготовки, що надасть змогу льотному складу “заочно” 
ознайомитися з особливостями обстановки в заданому районі, пройти по 
визначеному маршруту, роблячи необхідні висновки щодо особливостей 
розташування споруд, здійснення руху, наявних штучних перешкод, місцевості, 
орієнтирів тощо. 
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В сучасних "гібридних" воєнних конфліктах все більшої актуальності наби-

рає задача підтримки прийняття рішення на управління операцією угруповання 
військ (сил) в умовах розширення об’єктів активних дій противника не лише на 
фізичну, а й на інформаційну, соціальну та когнітивну сфери людської структури.  

Викладено зміст інформаційної технології підтримки прийняття рішення на 
управління операцією в таких умовах, що направлена на вилучення та формаліза-
цію експертних знань щодо складу, структури та умов розвитку подій в операції, 
розробку на базі цих знань математичної моделі операції у виді недетермінованої 
когнітивної моделі.  

Недетермінована когнітивна модель побудована з використанням математи-
чного апарату логіки антонімів і дозволяє здійснювати дослідження щодо можли-
вих способів та сценаріїв управління операцією в різних умовах обстановки. 

Сформовані основні способи проведення досліджень в інтересах управління 
операцією з використанням її когнітивної моделі.  

Розглянуті методи фіксованого та нефіксованого способів управління опера-
цією за різними варіантами синергетичних (без керуючого впливу з боку суб’єктів 
управління) та керованих сценаріїв управління.  

Сформовані обмеження, що можуть накладатися при розробці стратегії 
управління операцією за обраним сценарієм управління. 
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Управління при ліквідації наслідків (ЛН) надзвичайних ситуацій (НП) по-

лягає в керівництві силами і засобами при проведенні аварійно-рятівних і інших 
невідкладних робіт. Головною метою управління є забезпечення ефективного 
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використання сил і засобів різного призначення, внаслідок чого роботи в зонах 
надзвичайних ситуацій повинні бути виконані в повному об'ємі, в найкоротші 
терміни, з мінімальними втратами населення і матеріальних засобів. Чим вище 
рівень НП, тим складніше здійснювати управління при її ліквідації. Актуальною є 
проблема організації оптимального управління ліквідацією наслідків НП вищих 
рівнів (регіонального і загальнодержавного). Жорсткі вимоги до оперативності 
прийняття рішень, розподіленість задіяних сил і засобів, неповнота інформації 
вимагають для її вирішення розробки відповідної математичної моделі процесу 
управління.  

У доповіді розглянута відкрита стратова модель процесу управління ЛН 
НП, що базується на графі цілей і завдань управління GX, котрий на рівні страт є 
ізоморфним ієрархії органів управління ЛН НП. Він доповнюється графами коор-
динуючих цілей і завдань та оперативного перерозподілу ресурсів як на стратово-
му, так і на міжстратових рівнях, а також відповідними динамічними множинами 
відношень та вказівників. Запропонований механізм міжстратової координації 
дозволяє використовувати модель у реальному часі з оперативним відображенням 
стану на всіх рівнях управління ЛН НП. 
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Однією з характерних особливостей сучасного етапу науко-технічного про-

гресу є ускладнення структури різноманітних інформаційних систем, що обумов-
лено зростанням обсягів інформаційних потоків та підвищенням складності про-
цесів управління цими потоками. Це висуває ряд складних проблем, пов’язаних з 
науково обґрунтованою побудовою структури інформаційних комп’ютерних сис-
тем. Проблема синтезу структури систем включає в себе: синтез структури систе-
ми, що управляється; синтез управляючої системи, оптимальний розподіл викону-
ємих функцій між рівнями та вузлами системи, вибір структури систем передачі 
даних та обробки інформації. 

У доповіді подано результати розробки загальних принципів і підходів до 
синтезу структури інформаційної комп’терної системи в середовищі гетерогеної 
мультисервісної мережі та обгрунтовано основні задачі та етапи цього процесу. 
Було запропоновано послідовно застосовувати наступні моделі та методи: 

– синтезу допустимих варіантів організації масивів; 
– синтезу допустимих варіантів процедур; 
– визначення організації головних масивів; 
– виділення та аналізу ізольованих компонентів графової моделі та окре-

мих її частин. 
При цьому на кожному етапі синтезу використовується послідовний аналіз 

варіантів побудови елементів, частин і системи в цілому, агрегація цих елементів 
моделі з послідуючою оцінкою всіх варіантів та виключенням завідомо гірших. 

 


