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(укр.)  

Запропоновано системне управління працездатністю, живучістю та безпекою 
функціонування складних технічних систем (СТС) в умовах впливу дестабілізуючих 
факторів ризику, концептуальної та інформаційної невизначеностей, як своєчасного 
прийняття рішень щодо оперативного запобігання можливих аварійних та катастрофічних 
ситуацій.  В основу стратегії гарантованого забезпечення живучості функціонування СТС 
в реальному режимі часу покладено запропоновані аксіома ситуацій ризику та принцип 
своєчасного виявлення та усунення причин можливого переходу працездатного стану 
об’єкту у непрацездатний стан з урахуванням системно узгодженого оцінювання ресурсу 
допустимого ризику у динаміці позаштатного режиму функціонування СТС.  

Розроблений методично-алгоритмічний інструментарій для супроводження 
гарантованою живучістю функціонування СТС реалізовано у вигляді інформаційної 
платформи технічної діагностики, що надає можливість для позаштатних та аварійних 
ситуацій своєчасного прийняття рішення про зміну режиму функціонування об’єкту, штучного 
коригування низки параметрів з метою повернення їх значень до штатного режиму. Принциповим 
є критерії  своєчасного виявлення причин  позаштатного та аварійного стану об’єкту з 
урахуванням порогового обмеження часу. 

(рос.) 
Предложено системное управление работоспособностью, живучестью и 

безопасностью функционирования сложных технических систем (СТС) в условиях 
воздействия дестабилизирующих факторов риска, концептуальной и информационной 
неопределенностей, как своевременного принятия решений по оперативному 
предотвращению возможных аварийных и катастрофических ситуаций. В основу 
стратегии гарантированного обеспечения живучести функционирования СТС положены 
предложенные аксиома ситуаций риска и принцип своевременного выявления и 
устранения причин возможного перехода работоспособного состояния объекта в 
неработоспособное состояние с учетом системно согласованного оценивания ресурса 
допустимого риска в динамике нештатного режима функционирования СТС. 

Разработанный методически-алгоритмический инструментарий для сопровождения 
гарантированной живучестью функционирования СТС в реальном режиме времени 
реализован в виде информационной платформы технической диагностики, которая 
предоставляет возможность для нештатных и аварийных ситуаций своевременного 
принятия решения об изменении режима функционирования объекта, искусственного 
корректировки ряда параметров с целью возвращения их значений в штатный режим. 
Принципиальными явяляютя критерии своевременного выявления причин нештатного и 
аварийного состояний объекта с учетом порогового ограничения времени. 

 
 (англ.) 

There is proposed system control by operability, survivability and safety of complex 
technical systems (CTS) under the influence of destabilizing risk factors, the conceptual and 



information uncertainty as the system of timely decisions making on operational prevent 
potential accident and catastrophic situations. The strategy of guaranteed survivability 
functioning CTS is based on the proposal axiom risk situations and the principle of timely 
detection and elimination of causes for the possible transition of the operating object state to the 
inoperating state taking into account the margin of permissible risk  in the dynamics of abnormal 
mode of CTS operation. 

The developed methodical-algorithmic tools to support guaranteed survivability functioning 
CTS in the real time is implemented as an information platform of technical diagnostics, which 
allows for contingencies and emergencies timely decision to change the mode of operation of the 
facility, artificial adjustment of some parameters in order to return their values in normal mode.  

The principal criteria are timely identification of the causes of abnormal and accident states 
taking into account the threshold time limit. 
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5. Порівняння зі світовими аналогами. 
Робота відповідає сучасному світовому рівню. Відмінність пропонуємої методології 
системного управління живучістю СТС порівняно з існуючими вітчизняними та 
закордонними аналогами - забезпечення своєчасного виявлення та усунення причин 
впливу дестабілізуючих факторів ризику до появи відмов та інших небажаних 
наслідків на основі системно узгодженого оцінювання ресурсів допустимого ризику і 
визначення раціонального рівня інформованості з урахуванням порогового обмеження 
часу у динаміці позаштатного режиму функціонування СТС. 
 

6. Економічна привабливість для просування на ринок (вартість реалізації проекту, 
терміни впровадження та окупності, показники). 
Інноваційна система створить умови живучості функціонування СТС з 
відверненням наслідків аварійних ситуацій. Закладені в реалізацію стратегії 
забезпечення гарантованої працездатності, живучості та безпеки функціонування СТС 
запропоновані принципи забезпечують гнучкий підхід до своєчасного виявлення, 
розпізнавання, прогнозування і системного діагностування дестабілізуючих факторів і 
ситуацій ризиків, формування і реалізації раціонального рішення за практично 
прийнятний час в межах неусувного обмеження часу.  
 

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, відомства, підприємства, 
організації). 
Інноваційну систему буде  впроваджено у межах інноваційного середовища 
наукового парку «Київська політехніка» та у Міністерстві внутрішніх справ 
України. 
 

8. Стан готовності розробки (лабораторний або промисловий зразок, технічна 
документація, бізнес-план, готова до впровадження). 
Розробка готова до впровадження. 
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Функціонування системи водопостачання з метою своєчасного виявлення причин потенційно 

можливих нештатних ситуацій і забезпечення живучості її функціонування в реальному масштабі 
часу 

 


