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2. Структура та обсяг дисертації 

Дисертаційна робота Сауха Ігора Анатолійовича виконувалася відповідно 

до головної тематики та завдань науково-дослідних робіт ОНПУ № 37-62 

«Методи моделювання та робочого діагностування складних цифрових систем і 

мереж» (номер ДР 0110U008194), № 1637-24 «Розробка системи 

автоматизованого моделювання технологічних процесів виготовлення 

корабельних амортизаторів» та № 706-24 «Автоматизоване моделювання 

надійності технічних об’єктів з навантаженим резервуванням» (номер ДР 

0115U000419). 

У вступі підтверджено актуальність теми, зв'язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами, представлені мета роботи та розв’язані задачі, 

вказані об'єкт та предмет дослідження. Наведені методи дослідження. 

Сформульовано наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, 

зазначений особистий внесок здобувача, відомості про апробацію результатів 

роботи та про публікації автора. 

У першому розділі виконано пошук та імплементацію антикризових 

рішень при управлінні СС ВП. Тут найгіршою за прогнозом подолання кризи є 

ситуація, коли антикризова інформаційна підсистема не розпізнає кризові 

ознаки. В такому випадку менеджер повинен спочатку антикризової протидії 

виконати «ручну» діагностику кризи, а вже після цього розпочати пошук та 

імплементацію антикризових рішень.  

В роботі запропоновано метод інформаційного переходу від 

елементарних криз в СС ВП до елементарних антикризових вердиктів з 

подолання цих криз і далі – до загальних рішень в управлінні, а також загальну 

структуру інформаційної технології підтримки прийняття антикризових рішень, 

яка використовується на одній часовій ітерації управління складною 

організаційно-технічною системою. 

Головна характеристика СС ВП – це їхня стійкість. Виконано 

класифікацію СС ВП з точки зору стійкості їхнього функціонування під час 

кризи: на першому етапі класифікації умовно виділено дві групи:  

– абсолютно стійки та абсолютно нестійкі (базові підсистеми);  
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– підсистеми, які під час кризи автоматично «борються» за свою 

працездатність (умовно стійкі підсистеми); 

– підсистеми, які під час кризи «борються» за свою працездатність разом 

із антикризовим менеджером, який користується заздалегідь створеним 

програмним та матеріальним забезпеченням для діагностування та подолання 

саме таких криз (умовно нестійкі підсистеми); 

– підсистеми, які під час кризи «борються» за свою працездатність разом 

із антикризовим менеджером, в розпорядженні якого немає заздалегідь 

створеного програмного та/або матеріального забезпечення для діагностування 

та подолання саме таких криз (псевдостійкі підсистеми). 

Саме останні підсистеми надають авторові змогу трактувати таку 

класифікацію як наукову новизну. 

У другому розділі розглянуті питання покращення процесів пошуку та 

імплементації антикризових заходів при управлінні псевдостійкими складними 

системами.  

Як справедливо зауважує автор дисертації, однією з перших завдань 

інформаційної системи відновлення пошкоджень в псевдостійких складних 

об’єктах відповідального призначення є пошук того елемента об’єкта, де це 

пошкодження «зародилося», природно, при умові, що з параметрів наслідків 

пошкодження місце первинної кризи безпосередньо не випливає.  

Якщо уявити простір параметрів такої системи як багатовимірний простір 

станів останньої, то ймовірність знаходження пошкоджень в деяких точках 

цього простору може суттєво відрізнятися. В цьому випадку інформаційна 

модель у вигляді простору таких ймовірностей може значно спростити пошук 

«винуватця» пошкодження серед деякої «хмари» ймовірних пошкоджень 

(встановлення діагнозу), а отже й її ремонту (відновлення працездатності). 

В псевдостійких складних системах при постійній зміні умов 

функціонування «хмара» ймовірних пошкоджень рухається в межах простору 

станів системи, створюючи тим самим «блукаючу» складну систему 

відповідального призначення. Зрозуміло, що для практичного врахування 

особливостей таких систем у відповідального менеджера повинні бути 
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максимально достовірні та оперативні моделі як самої блукаючої складної 

системи, так і процесів, що в них відбуваються під час кризи. Чим точніше 

вдасться локалізувати місце розташування такої хмари та визначити її 

параметри, тим швидше менеджер складної системи зможе поставити діагноз 

пошкодження та перейти до його виправлення.  

В загальному випадку, коли вже починає розвиватися криза, моделей для 

пошуку її причин (діагностики)  не існує, методи як боротися з її наслідками ще 

не відомі, і від вчасного створення цих моделей та методів саме й залежить 

адаптивність складної інформаційної системи до виконання нею 

відповідального призначення. Мало того, побудувати достовірну модель 

«криза» – «причина її виникнення» недостатньо. Потрібні не менш достовірні 

інформаційні моделі процесів та обладнання для імплементації антикризових 

рішень.  

Важливою проблемою при прийнятті антикризових рішень при 

управлінні псевдостійкими складними системами відповідального призначення 

є те, що параметри самої системи, кризи та антикризових рішень, як правило, 

відносяться до різних просторів, і при розв’язанні таких проблем необхідно ці 

простори об’єднувати до єдиного. 

За достовірністю отриманих рішень слідкує окрема інформаційна 

підсистема, заснована на фізичній аналогії між накопиченням та передачею 

інформації та накопиченням та перетворенням деякої фізичної сутності. 

Достовірність моделей самовільного розповсюдження фізичної субстанції, яка 

не викликає сумнівів, адже це – закони природи, – дає змогу стверджувати, що 

побудовані за аналогією моделі несамовільних процесів в псевдостійких 

складних об’єктах також достатньо велика.  

Досвід І.А. Сауха у використанні фізичних аналогій для моделювання 

псевдостійких складних систем та криз, які в цих системах можуть 

незаплановано відбуватися, додатково показує, що моделі, побудовані на такій 

аналогій, відрізняються високою достовірністю. 

В роботі розв’язано завдання поєднання структурних просторів моделей 

псевдостійкої складної системи та кризи, яка в цій системі розвивається. 
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Маючи такий об’єднаний простір та використовуючи для його побудови 

принципи аналогії, про які йшлося вище, можемо стверджувати, що це надає 

можливості побудувати об’єднану модель із високим рівнем достовірності. 

У третьому розділі запропоновані інформаційні моделі і методи 

розв’язання завдань прийняття антикризових рішень. 

Представлена загальна схема системи підтримки прийняття рішень про 

вибір синергетично обумовленої антикризової пари елементів 

Перераховані в роботі моделі та методи можуть принести практичну 

користь тільки тоді, коли інформація, отримана за допомогою моделей, що 

лежать в основі цих методів, достовірна. Адже, прийняття антикризових рішень 

ведеться в критичних умовах, особливо за часом. Тому до достовірності 

первинної інформації, а отже, і до ефективності рішень необхідно приділяти 

особливу увагу. 

У роботі запропонували загальну схему системи підтримки прийняття 

рішень про вибір синергетично обумовленої пари елементів. Користувачеві 

запропоновано обрати аксіому об’єднання всіх чітких та окремо нечітких 

параметрів  кожної пари. Для моделювання наслідків емерджентності 

використовували чотиришарову приховану марковську модель. 

До визначення методу антикризової протидії при управлінні складними 

системами відповідального призначення залучено відомий метод послідовної 

конвергенції параметрів кризи та параметрів антикризових дій, який 

доповнений методом пошуку сумарних покрокових оптимальних шляхів. 

В четвертому розділі представлені результати оцінювання практичного 

значення отриманих результатів, яке полягає у їхньому використанні із 

позитивним ефектом в процесі пошуку антикризових рішень при 

комп’ютерному та реальному експериментах при захисті складної системи від 

зовнішнього незапланованого втручання, а також в медичній практиці. 

У загальних висновках викладено основні наукові та практичні 

результати виконаного дослідження, з якими можна погодитися. 
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У додатках представлений Акт впровадження та опис розробленого 

фрагменту програмного забезпечення. 

Анотація дисертації відображає її основні положення. 

 

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій 

 

При створенні наукових положень, нових моделей та методів, 

формулювання висновків та рекомендацій автором застосовані дані, які 

одержані із сучасних літературних джерел, з результатів аналізу проблеми 

здійснення антикризового управління та власних досліджень, тому їх можна 

вважати досить обґрунтованими.  

В роботі використані сучасні математичні моделі та методи, які 

обґрунтовані досвідом їх застосування для створення систем антикризового 

управління складними системами відповідального призначення. 

 

4. Практичне значення отриманих результатів полягає у їхньому 

використанні із позитивним ефектом в процесі пошуку антикризових рішень 

при комп’ютерному та реальному експериментах. 

Так, на кафедрі нафтогазового та хімічного машинобудування було 

створено систему симуляції виконання ознак несанкціонованого вторгнення в 

повітряний простір деякої зони, яка охороняється. Система генерує появу 

зображення що надходить від об’єкта вторгнення до центру управління 

реакцією на таке вторгнення. 

Симулятор дозволяє створювати будь які образи та вносити перешкоди в 

оптоелектронні канали зв’язку між об’єктом вторгнення та Центром. 

Використовуючи результати дисертаційної роботи інформаційна 

підсистема Центру спочатку розпізнає появу такого артефакту як кризу, а потім 

виконує етапи антикризових дії описаних вище, а саме діагностику, пошук, 

безпосередньо антикризових заходів та прийняття рішення про відповідні 

бойові дії спрямовані на знищення об’єкта. 
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Ефективність роботи антикризової системи оцінювали за двома 

показниками: кількість неправдивих розпізнавань / кількість спроб вторгнення 

та швидкість розпізнавання. 

В результаті комп’ютерного експерименту встановлено, що застосування 

запропонованої в дисертації системи дозволило підвищити достовірність 

виявлення небезпечних криз на 23,1 % і швидкість такого виявлення на 47 %. 

В Центрі реконструктивної та відновної медицини Одеського 

національного медичного університету був проведений комплекс досліджень 

під час яких була використана розроблена в ОНПУ інформаційна система 

пошуку та імплементації шляхів подолання несподіваних криз в процесі 

обстеження, підготовки до оперативного втручання, виконання безпосередньо 

хірургічної процедури та післяопераційного спеціального лікування. В 

результаті випробування системи були отримані результати, що дозволили 

майже вдвічі (на 42,9 %) зменшити вірогідність виконання небажаного 

додаткового оперативного втручання. 

 

5. Наукова новизна отриманих результатів полягає в створенні нових і 

в підвищенні достовірності існуючих моделей та пришвидшенні методів 

подолання кризи в складних системах з метою забезпечення ефективності 

антикризового управління псевдостійкими складними системами 

відповідального призначення. 

1. Вперше з класу складних систем відповідального призначення виділено 

підклас псевдостійких систем, які після виявлення кризи самостійно не можуть 

досягти мети свого функціонування, але можуть вчасно повернутися до 

траєкторії руху до мети, завдяки отриманим після пошкодження додатковим, 

заздалегідь невідомим, та розрахованим менеджером управління зовнішнім 

впливам, що дозволило використовувати такий підхід в оборонних системах 

виявлення несанкціонованого вторгнення та в медичних критичних 

застосуваннях. 

2. Отримала подальший розвиток модель розповсюдження наслідків 

кризи в середовищі параметрів складної системи, в якій примусово забезпечена 
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математична аналогія між відомими моделями самовільних природних явищ 

(наприклад, тепломасообміну) та моделлю несамовільних процесів перенесення 

ресурсів в складній системі, що дозволило отримувати достовірну інформацію 

про зміну стану складної системи на етапі визначення, які саме кризи в 

складній системі призвели до пошкоджень останньої. 

3. Отримав подальший розвиток інформаційний метод вибору та 

розрахунку параметрів антикризових дій в складній системі, який полягає у 

попередньому зменшенні розмірності математичної моделі за рахунок 

вилучення зв’язаних параметрів в цій системі, що дозволило підвищити 

швидкість розрахунків та прискорити оперативність прийняття антикризових 

рішень при управлінні складними системами відповідального призначення. 

4. Отримав подальший розвиток метод морфологічного та 

параметричного антикризового аналізу та управління складними системами, що 

містить декомпозицію складної системи, яку спіткала криза, із виділенням 

параметрів цієї системи з подальшою конвергенцією виділених параметрів та 

параметрів низки деяких антикризових дій з розрахунком наслідків такої 

конвергенції, який полягає у покроковому одержані чисельної оцінки варіантів 

конвергенції та подальшої векторної оптимізації параметрів протікання 

функціональності або за допомогою багатошарових марковських моделей, що 

дозволило підвищити оперативність методу прийняття антикризового рішення, 

необхідного для вчасного відновлення системи. 

 

Рекомендації щодо використання результатів дисертації 

 

Результати дисертації рекомендуються до використання в науково-

дослідних установах, які займаються розробкою теоретичних основ і засад 

практичного застосування систем управління антикризовими програмами в 

складних системах відповідального призначення. Запропоновані наукові основи 

такого використання.  

Висновки та рекомендації, які одержані автором дисертації, можна 

рекомендувати  для  включення  в   навчальні   плани  та  програми   навчальних 
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закладів України, які готують фахівців з інформаційних технологій управління 

складними системами.  

Зауваження по роботі 

 

По роботі зроблені такі зауваження.  

1.  На стор. 39 автор окреслює границі наукової проблеми, яка 

розв’язується в роботі, а саме – підвищення достовірності та оперативності 

процесу прийняття рішень при антикризовому управлінні псевдостійкими 

складними об’єктами за рахунок розробки та вдосконалення нових моделей 

складних систем та методів їхньої оптимізації. Не зовсім зрозуміло, про яку 

оптимізацію йдеться у визначенні наукової проблеми та які конкретні 

результати досягнені автором на шляху її розв’язання. 

2. В першому розділі (стор.43 – 50) багато уваги приділяється визначенню 

та опису такого явища, як «проблема в управлінні складними системами». 

Нажаль, це поняття та його опис в подальшому майже не використовується, і 

його можна було б без втрат для логіки та сприйняття роботи опустити. 

3. Опис нового підкласу псевдостійких систем (стор. 75, 76) міг би бути 

більш оперативним та наочним, якщо б автор додав до цього опису хоча б 

єдиний реальний приклад. 

4. Рис. 2.2 (стор. 70) містить узагальнений опис двох сценаріїв пошуку та 

реалізації антикризових заходів. Натомість, на рисунку немає особливостей 

прийняття антикризових рішень, про що йдеться у підпису до нього. 

5. Рисунок 3.2 на стор. 92 «Схема до задачі вибору синергетично 

обумовленої пари до елемента системи за допомогою методів штучного 

інтелекту…» явно не закінчений. На ньому не позначені деякі елементи, він не 

має логічних входів та виходів і, власне, не містить жодної інформації про 

вибір. 

6. На стор. 102 надається опис класичного методу експертних оцінок, 

однак не вказано ні кількість залучених експертів, ні їх кваліфікація.  

7. Системи критичного застосування, про які йдеться в розділі 4.1, хоча 

вони й описані досить детально, виглядають іноді зовсім незрозумілими, 
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