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РЕФЕРАТ

Звіт про НДР (заключ.):   у 3-х частинах,   369+137+194 с.,     39+72+28 рис.,   5+5+0
табл.,    131+85+154 джерел. 

Тема:  «Розробка  методів  та   засобів  комп’ютерного  моделювання   систем
організаційного управління»   

Державний реєстраційний номер теми: 0112U002348 
Об’єкт  дослідження: методи  та  засоби  комп’ютерного  моделювання   систем

організаційного управління   
Мета  роботи: Розробка  методів  та  засобів  моделювання,  що  мають  стати

інструментом  для  синтезу  систем  організаційного  управління  (СОУ),  удосконалення
інформаційних  технологій,  підтримки  сталості  інформаційного  обміну  та  підвищення
живучості функціональної інфраструктури.

Методи дослідження: системний  аналіз,  методи  математичного  та  імітаційного
моделювання, теорії графів і мереж, теорії ймовірностей. 

Основні результати: 
1.  На  засадах  сценарно-цільового  підходу  було  розвинуто  методи  імітаційного

моделювання.  Запропоновано  ідеологію  створення  комп’ютерних  моделюючих
комплексів (КМК) СОУ із визначенням базових проектних засад, принципів структурної
та  функціональної  організації,  з  принципами,  методами  і  засобами  моделювання,
інтегрованими  у  моделююче  середовище  МК.  Розроблено  методики  й  запропоновано
інструментарій  для  аналізу  функціонування  СОУ  в  умовах  обмеження  ресурсів  та
виникнення  критичних  ситуацій  в  об’єкті  управління,  наявності  непередбачених
зовнішніх і внутрішніх впливів.

2.  Науково  обгрунтовано  доцільність  застосування  методів  комп’ютерного
моделювання у процесах проектування,  розробки і  впровадження СОУ, удосконалення
технологій й автоматизації процесів управління, раціоналізації структури СОУ. 

3. Проведено глибинний аналіз функціонування СОУ, промоделювало на засадах
сценарно-цільового  підходу  способи  запобігання  та  подолання  наслідків  надзвичайних
ситуацій на об’єктах керування.    

Результати фундаментальних та прикладних досліджень  впроваджено у розробках
інформаційно-аналітичних систем та комп’ютерних систем спеціального   призначення,
зокрема:  комп’ютерних  моделюючих  комплексів  для  командних  систем  управління,
систем  управління  високотехнологічними  об’єктами.  Результати  за  можуть  скласти
теоретичну  базу   для   наукових  досліджень,  зокрема,  для  аналізу  порушень  процесів
управління на високотехнологічних та життєво небезпечних об’єктах; для напрацювання
засобів  передбачення  та  запобігання  виникненню  надзвичайних  ситуацій  у  критичних
інфраструктурах; для підвищення інформаційної безпеки в СОУ.  

КМК  можуть  стати  базою  для  проектування,  апробації  та  впровадження
автоматизованих СОУ у різних сферах, а також можуть бути застосовані для навчання та
тренажу спеціалістів та управлінського персоналу.

СИСТЕМА  ОРГАНІЗАЦІЙНОГО  УПРАВЛІННЯ,  МОДЕЛЮВАННЯ,
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КОМП’ЮТЕРНИЙ МОДЕЛЮЮЧИЙ КОМПЛЕКС. 
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