


системної концепції побудови комп'ютерних мереж на ранньому етапі 

розвитку обумовила різноманіття існуючих мережних технологій, що 

ускладнює їх об'єднання у загальну інформаційно-комунікаційну мережу.  

Сучасний бурхливий, навіть безпрецедентний, розвиток технологій та, 

як наслідок, інновацій у відношенні послуг та ціноутворення, суттєво змінює 

ринок, призводить до появи нових його учасників, перерозподілу доходів, 

зміни бізнес-моделей. Тому економічна наука повинна своєчасно та 

адекватно реагувати на ці зміни, щоб не стримувати розвиток цієї важливої 

для держави сфери. 

Гіперавтоматизація, блокчейн, безпека штучного інтелекту, розподілена 

хмара та автономні об'єкти створили нові можливості у стратегічних 

технологічних тенденціях 2021 року. Тенденції ґрунтуються на ідеї 

"розумних, орієнтованих на людей, просторів", що означає як ці технології 

вплинуть на споживачів послуг та місце експлуатації обладнання мережі. 

Акцент робиться на поєднанні різних технологій та їх застосуванні з 

урахуванням впливу на споживачів послуг та навколишнє середовище. 

Наприклад, машинне навчання з гіперавтоматизацією та крайовими 

обчисленнями можна поєднувати для створення розумних будинків і високо 

інтегрованих міських просторів, а комбінація машинного навчання з 

технологією блокчейн дозволить покращити роботу телекомунікаційної 

мережі. У свою чергу, ці комбінації технологій дають змогу подальшій 

демократизації технологій. 

Проектування, реалізацію та управління мережею доречно проводити 

використовуючи методи оптимізації та машинного навчанням. Методи 

оптимізації традиційно використовувалися в телекомунікаційних мережах і 

показали відмінні результати в широкому діапазоні різноманітності даних. 

Проте, щоб застосувати деякий підхід до оптимізації, важливим є попередній 

крок – моделювання та необхідне спрощення реальності, що може вимагати 

значних обсягів роботи і привести до неефективності рішення у багатьох 



випадках. Саме тому доречним є підкріплення оптимізаційних методів 

використанням машинного навчання, які дозволять не лише аналізувати та 

навчатися на великих масивах даних, а й прогнозувати можливі збої та 

позаштатні ситуації в мережі. 

Галузь телекомунікації уже підготовлена до впровадження машинного 

навчання, оскільки оператори мереж вже мають великий обсяг даних: вони 

збирають і зберігають дані про клієнтів, дані про продуктивність в Інтернеті, 

дані про Інтернет-трафік та дані соціальних мереж, тощо. Крім того, 

оператори уже використовують додатків, такі як планування мережі та аналіз 

першопричин для знаходження закономірності в даних. Тому не дивно, що 

багато програм машинного навчання вже починають з'являтися в 

телекомунікаційному секторі.  

Машинне навчання в даний час сприймається як зсув парадигми для 

проектування майбутніх мереж і систем. Ці методи повинні дозволяють 

робити висновки з даних, отриманих за допомогою різних типів моніторингу 

(наприклад, якість сигналу, зразки трафіку і т. д.). Актуальним є 

використання машинного навчання в додатках в мережі для прогнозування 

несправностей, виявлення вторгнень, контролю безпеки, маршрутизації,  

реконфігурація пропускної спроможності з урахуванням трафіку і багато 

іншого. 

Однією із можливих технологій, яка здатна компенсувати можливі 

недоліки та обмеження гетерогенних мереж при інтеграції, є технологія 

блокчейн. Завдяки притаманним їй властивостям, блокчейн нещодавно 

зайняла важливу позицію, що має велике значення для всіх мереж вцілому.  

Зокрема, інтеграція технології блокчейн в гетерогенні мережі із 

децентралізованим управлінням дозволить ефективно контролювати 

використання та розподіл ресурсів. Однак досягнення децентралізації 

неможливе без спільного розгляду блокчейн та машинного навчання. В свою 



чергу, таке поєднання може принести значні переваги та привернути увагу 

великого кола науковців та промислових експертів. 

З одного боку, блокчейн може значно полегшити обмін даними, додати 

децентралізований інтелект, забезпечити безпеку, конфіденційність та 

прийняття рішень. З іншого боку, машинне навчання матиме значний вплив 

на розвиток блокчейну в існуючих системах зв'язку та мереж, включаючи 

енергоефективність та ефективність використання ресурсів, 

масштабованість, безпеку та конфіденційність. 

З іншого боку, природне старіння обладнання, кліматичні зміни, 

зростання масштабів господарської діяльності, війна на Донбасі 

обумовлюють підвищену аварійність телекомунікаційних мереж  зв’язку. 

За Законом України "Про телекомунікації", до основних принципів 

діяльності у сфері телекомунікацій віднесена взаємодія та взаємозв’язаність 

телекомунікаційних мереж для забезпечення можливості зв’язку між 

споживачами всіх мереж. Виконання зазначеного можливе за умови 

гарантування функціональної стійкості телекомунікаційної мережі, під якою 

розуміється властивість виконувати свої функції протягом заданого часу при 

впливі потоку експлуатаційних відмов, навмисних ушкоджень, втручання в 

обмін і обробку інформації, а також при помилках обслуговуючого 

персоналу. 

В останні роки відбувається активний пошук шляхів створення  мереж 

наступних поколінь (NGN) у напрямі конвергенції різних типів мереж та 

інтеграції різноманітних послуг. Міжнародним союзом електрозв'язку 

сформульовано концепцію NGN з розмежуванням транспортної і сервісних 

функцій та підтримкою мережних послуг на базі пакетної комутації. 

Важливими етапами реалізації цієї концепції є розробка перспективних 

методів управління інформаційними потоками і теорії телетрафіка, у т.ч. 

стандартів транспортного профілю протоколу MPLS (проект MPLS-TP), 

втілення нових високоефективних методів передачі даних за технологією 



когерентних оптичних комунікацій, розвиток широкосмугових безпровідних 

технологій доступу, забезпечення високого рівня захищеності та 

інформаційної безпеки, використання нових організаційно-економічних 

механізмів розробки, впровадження та експлуатації мереж наступних 

поколінь телекомунікацій. 

Відомі підходи до управління телекомунікаціями переважно орієнтовані 

на максимальне використання потенціалу вже комерціалізованих технологій, 

зокрема, на поступове заміщення Інтернет-протоколу IPv4 на IPv6, який має 

більший ресурс адресного простору і додаткові можливості управління 

потоками. Даний підхід є зваженим компромісом між існуючою 

інфраструктурою світової мережі Інтернет і новими викликами часу на 

найближчу перспективу. 

Складний і тривалий шлях еволюції телекомунікаційних технологій 

призвів до появи проблеми надлишковості службової інформації і 

необхідності узгодження між собою протоколів різних рівнів. Ринкова 

конкуренція стимулює операторів відстежувати і прогнозувати основні 

тренди розвитку галузі телекомунікацій з метою інвестування найбільш 

ефективних методів для швидкої і рентабельної розбудови сучасних 

транспортних телекомунікаційних мереж, освоєння перспективних 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Нові умови вимагають подальшого розвитку методів пакетної передачі 

даних у сучасних і майбутніх мережах. Науково обґрунтоване планування й 

оптимізація телекомунікаційних систем та мереж є складною науково-

технічною й економічною проблемою, без вирішення якої неможливе 

створення інформаційної інфраструктури розвиненого суспільства. Науково-

технічна революція ХХ століття суттєво змінила умови та характер світового 

економічного розвитку, призвела до кардинальних змін технологічного 

базису інформаційного суспільства. На відміну від індустріальної економіки, 

де найважливішим активом є матеріальні ресурси, сьогодні переважного 



значення набувають такі ресурси, як інтелект, інформація та знання, а 

сучасні темпи інформатизації поставили перед світовою спільнотою новий 

виклик – необхідність захисту користувачів, і особливо дітей, від негативної 

інформації, що розповсюджується через мережу Інтернет. 

Одним із дієвих механізмів для розширення спектра новітніх послуг і 

забезпечення неухильного зростання їх якості є динамічне управління 

інформаційними потоками у цифрових каналах зв’язку, спрямоване на 

адаптацію телекомунікаційної системи до конкретних умов функціонування, 

інтенсивності та структури трафіка, стану каналів, рівня завад, інших 

чинників на основі сучасних математичних методів моделювання мереж і 

процесів інформаційної взаємодії мережних об’єктів. 

Розвиток телекомунікацій як важлива складова інформатизації 

суспільства та забезпечення населення високоякісними послугами зв'язку є 

одним з найважливіших напрямів національного та економічного розвитку 

будь-якої держави, і, зокрема, України. Неймовірно збільшені потоки 

інформації – телефонні розмови, факсимільна інформація, електронна пошта, 

масиви даних та телебачення – показують, якою мірою світ стає ще більш 

залежним від засобів телекомунікацій, що змінюють бізнес, стиль життя, 

суспільство в цілому. Комунікаційні послуги стирають кордони між 

культурами, мовами та часом. Новий етап у розвитку українських 

телекомунікацій – це етап повноправного входження нашої країни до 

світової інформаційної спільноти. Характерною рисою інформаційного 

суспільства є реалізація сукупності суспільних відносин у різних сферах 

людської діяльності (в політиці, економіці, державному управлінні, освіті, 

медицині, культурі, дозвіллі, особистому житті) з широким використанням 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що дає змогу кожному 

створювати інформацію та накопичувати знання, мати вільний доступ до 

них, можливості для їхнього розповсюдження і використання з метою 

суспільного прогресу та особистого інтелектуального зростання. В умовах, 



коли нові технології все більше завойовують світовий ринок, невідкладним 

завданням стає створення такої мережі, яка забезпечить розвиток 

міжнародної економіки у відповідності до загальносвітового руху в 

напрямку Глобального Інформаційного Суспільства (ГІС). На хвилі цього 

історичного розвитку виникла ідея світової інформаційної цивілізації і 

концепція єдиного ГІС як її основи – тема, якою зайняті в усьому світі 

фахівці в області телекомунікацій. Практично реалізувати концепцію ГІС 

може саме мережа майбутнього. Впровадження принципів створення мережі 

майбутнього покоління – FN (Future Networks), згідно з визначенням 

Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) прогнозується починаючи з 2015 

року в період до 2021 року. Технологія FN виступає як складовий елемент 

нової загальносвітової культурної революції, який може розглядатися як 

один з ключових, оскільки відповідає за комунікацію (спілкування) людей в 

новому інформаційному просторі. Аналізуючи тенденції розвитку 

сьогодення видно, що активно йде еволюційний, а не революційний 

розвиток мережі наступного покоління з поступовим переходом до мережі 

майбутнього на базі глобальної інформаційної інфраструктури з 

використанням інтернет протоколів (ІР). Мережа майбутнього – це 

глобальна інформаційна інфраструктура, яка об’єднує в собі вже існуючі 

інформаційно-комунікаційні мережі з врахуванням компонент, які тільки 

плануються до впровадження з єдиним центром управління глобальною 

інформаційною інфраструктурою, що здатна надавати повний спектр 

телекомунікаційних послуг (в будь-якому географічному місці, гарантованої 

якості, прийнятної вартості, в будь-який час) на базі нових та інноваційних 

технологій. Для побудови FN будуть використовуються кремнієві та оптичні 

технології, швидкість передачі даних в мережі невпинно росте і вже сягає 

більше 1 Тбіт/с. Головною відмінністю мережі майбутнього є здатність до 

самовідновлення, самопристосування, самонавчання та самоорганізації за 

рахунок її сталості та стійкості до дії стихійного лиха, які останнім часом у 



зв’язку зі зміною клімату дедалі частіше спостерігаються, такі як землетруси, 

паводки, цунамі, повені, буревії, тощо. Тому надання телекомунікаційних 

послуг зупиняється в тому чи іншому регіоні світу. Це свідчить, що ми 

живемо в епоху глобальних змін, тому потрібно сформувати вимоги до FN 

такі, щоб вона була стійка та стала до впливу вищезазначених зовнішніх 

дестабілізуючих факторів. Для того, щоб мінімізувати пошкодження та/або 

захистити мережу необхідно розробити певні рекомендації щодо 

проектування FN з метою мінімізації дії зовнішніх дестабілізуючих факторів 

та відновлення сталого функціонування мережі. В умовах нестабільного 

соціально-економічного розвитку в окремих регіонах нашої країни, 

зростання числа катастроф техногенного та природного характеру, загрози 

локальних конфліктів, істотне значення набуває завдання забезпечення 

сталого функціонування телекомунікаційної мережі в цілому. Безвідмовне 

функціонування телекомунікаційної мережі, яка будується за принципами 

мережі майбутнього забезпечує потреби управління державою, оборони, 

безпеки, охорони правопорядку, економіки країни, а також потреби фізичних 

та юридичних осіб в послугах телекомунікацій. Одним із способів вирішення 

цих завдань щодо покращення функціонування мережі майбутнього з 

врахуванням підвищення надійності засобів, систем і об'єктів зв'язку, 

вдосконаленням топології мереж зв'язку, є розробка в цілому методології 

поліпшення показників якості телекомунікаційної мережі в умовах дії 

зовнішніх непрогнозованих дестабілізуючих факторів. Рішенню завдання 

підвищення якості функціонування телекомунікаційних мереж присвячено 

багато робіт українських та закордонних вчених. Створення методів 

побудови сталих телекомунікаційних мереж до дії деструктивних впливів, 

теорії катастроф і теорії надійності, пов’язано з роботами таких вчених, як 

Варакін Л.Є., Вітербі Е.Д., Лазарєв В.Г., Аріпов М.Н., Стеклов В.К., Беркман 

Л.Н., Климаш М.М., Нетес В.А., Якубайтіс Е.А., Фінк Л.М., Куо Ф.Ф., 

Бертсекас Д.В., Галлагер Р., Захаров Г.П., Батіщев Д.І., Поспєлов Г.С., 



Шеннон К., Шахгільдян В.В., Шнепс М.А., Блек Ю., Гандел Р., Девід Е., 

Болгер Дж., Сігалл А. та інші. Зважаючи на вищенаведене, актуальним 

питанням є розробка методології підвищення якості функціонування мережі 

майбутнього в умовах дії дестабілізуючих факторів для рішення тематичних 

завдань, що є перспективним, важливим і економічно обґрунтованим 

напрямом розвитку науки і техніки на сучасному етапі. Науково-прикладною 

проблемою, вирішенню якої присвячена дисертаційна робота, є розробка 

методологічних основ підвищення якості функціонування мережі 

майбутнього в умовах дії дестабілізуючих факторів. Зв'язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках Закону 

України “Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

на 2013-2017 роки”, діяльності ПрАТ Діпрозв’язок при розробці галузевих  

будівельних норм та реалізації Стратегії розвитку інфраструктури ПАТ 

«Укртелеком». 

Аналіз літератури показав, що на сьогоднішній день напрацьовано різні 

методи, механізми, принципи і методики управління функціонально стійкою 

гетерогенною телекомунікаційною мережею зі змінною структурою в умовах 

впливу дестабілізуючих чинників. 

При вирішенні цієї проблеми автор у своїх дослідженнях спирався на 

праці вітчизняних і зарубіжних вчених, які зробили значний внесок у 

розвиток теорії функціональної стійкості: Машкова О.А., Барабаша О.В., 

Обідіна Д.М., Кравченка Ю.В., Кононова О.А. Питання відмовостійкості 

систем досліджувались в роботах Авіжиєніса А.А., Ільїна О.Ю., Коростіля 

Ю.М. та інших. Питання стійкості систем щодо зовнішніх впливів 

досліджувалась Хорошком В.О., Субачем І.Ю., Журавським Ю.В., Рубаном 

І.В., Оксіюком О.Г., Толюпою С.В. та іншими вченими. 

На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні та 

телекомунікаційні технології стають основними чинниками розвитку 



світової економіки. Поява нових технологій – це крок до створення єдиного 

інформаційного суспільства, електронної економіки, де географічні кордони 

втрачають свій економічний сенс. Характерна ознака глобального ринку, що 

формується при цьому – усепроникність процесів створення, обробки та 

передавання інформації. В умовах, коли нові технології дедалі більше 

опановують світовий ринок, невідкладним завданням стає створення такої 

телекомунікаційної мережі, яка забезпечить розвиток міжнародної економіки 

згідно із загальносвітовим рухом у напрямку глобального інформаційного 

суспільства. Окрім того, прискорення розробки програмного забезпечення та 

мікроелектроніки зумовив появу користувачів телекомунікаційних послуг, 

оснащених універсальними абонентськими пристроями. Для того, щоб 

уможливити зазначеним користувачам ефективний обмін даними та 

відеододатками на доповнення до передавання голосу, активно створюється 

телекомунікаційної мережі майбутнього, яка, включаючи сенсорні мережі, є 

результатом докорінних змін у базових, або традиційних телекомунікаційних 

мережах, у наслідок яких різні функції, що стосуються послуг, було 

відокремлено від технологій, пов'язаних із транспортуванням. Аналіз 

науково-технічної літератури показує, що проблемам дослідження побудови 

сучасних інфокомунікаційних мереж, розвитку теорії оптимізації та теорії 

інформації присвячено цілий ряд робіт вітчизняних та закордонних вчених, 

таких як В.В. Афанасьєв, Д.Д. Кловський, О.Г. Зюко, М.М. Климаш, Д.Х. 

Імаєв, В.К. Стеклов, Е.А. Якубайтіс, Г.Ф. Зайцев, О.А. Машков, О.В. 

Барабаш, Л.Н. Беркман, В.Г. Лазарев, В.Г. Лапа, В.Ф. Нестерук, Г.С. 

Поспєлов, А.Я. Лернер, А.І. Новосьолов, А.А. Красовський, А.А. Фельдбаум, 

К. Шеннон, та ін. За їх висновками встановлено, що можливості традиційних 

ТМ обмежені, не відповідають сучасним вимогам і є стримуючим чинником 

на шляху впровадження інноваційних інфокомунікаційних послуг. Усе вище 

зазначене зумовлює актуальність теми дисертаційної роботи, спрямованої на 

розв’язання наукового завдання розробки методологічних основ управління 



функціонально стійкою гетерогенною телекомунікаційною мережею зі 

змінною структурою в умовах впливу дестабілізуючих чинників Ці нагальні 

проблеми досліджуються для найбільш ефективної їх реалізації в 

телекомунікаційних мережах України. 

Незважаючи на істотні досягнення в теорії функціональної стійкості 

складних систем, існує клас динамічних систем, для яких постановка задач, 

методи та алгоритми підвищення функціональної стійкості в умовах впливу 

дестабілізуючих чинників розроблені не повною мірою.  

Дисертація присвячена вирішенню розроблення методологічних основ 

побудови та управління функціонально стійкою гетерогенною 

телекомунікаційною мережею зі змінною структурою, яка повинна 

ефективно функціонувати в умовах впливу дестабілізуючих чинників. 

Тому тема дисертаційної роботи Жебки Вікторії Вікторівни, яка 

присвячена рішенню цієї наукової проблеми є актуальною. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Автор добре розуміє специфіку задачі, що розглядається у дисертації та 

коректно формулює її постанову. Аналіз існуючих практичних та науково 

методологічних підходів щодо забезпечення функціональної стійкості 

гетерогенних телекомунікаційних мереж, аналіз тенденцій розвитку галузі 

інформаційно-комунікаційних технологій, аналіз дії дестабілізуючих 

чинників природного походження на функціонування телекомунікаційних 

об’єктів в сучасних умовах глобального потепління, аналіз причин 

пошкоджень телекомунікаційних мереж, аналіз загроз телекомунікаційній 

мережі, які виконано досить кваліфіковано, склали основу розробки 

методологічних основ управління функціонально стійкою гетерогенною 

телекомунікаційною мережею зі змінною структурою в умовах впливу 

дестабілізуючих чинників. 



Під час проведення досліджень автор спирається на відомі факти та 

наукові досягнення в обраній сфері, які отримані з використанням 

апробованого математичного апарату, який є адекватним моделі 

гетерогенної телекомунікаційної мережі зі змінною структурою. Розроблені 

автором практичні рекомендації ґрунтуються на розробленому ним науково-

методичному апарату, який є достатньо чутливим для відповідних змін 

вихідних даних. 

Відмічаю, що наукові положення та рекомендації, які сформульовані у 

висновках зроблено науково обґрунтовано і логічно по результатам 

моделювання розподілу смуги пропускання в гетерогенній мережі для АТ з 

можливістю багатоканальної адресації, використовуючи методику розподілу 

ресурсів на основі прогнозування, дослідження загального алгоритму 

самонавчання інтелектуального блоку гетерогенної телекомунікаційної 

мережі. 

 

Достовірність одержаних результатів. 

Достовірність наукових положень, які захищаються здобувачем, 

висновків і рекомендацій підтверджується їх відповідністю методології 

дослідження поставленого наукового завдання; повнотою розгляду на 

теоретичному і експериментальному рівнях об'єкту дослідження, що 

охоплюють його змістовні і процесуальні характеристики; застосуванням 

комплексу методів, адекватних предмету дослідження і можливістю 

відтворення результатів дослідження. 

Достовірність і обґрунтованість результатів дисертації ґрунтуються на: 

• використанні результатів аналізу сучасних гетерогенних 

телекомунікаційних мереж зі змінною структурою; 

• коректності застосування методів системного підходу та теорії 

складних систем – при розробці моніторингу процесу функціонування 

гетерогенних мереж; 



• узгодженістю із наявними результатами інших авторів, які 

надруковано у вітчизняній та зарубіжній літературі; 

• даних про їх успішне практичне застосування при комп’ютерному 

моделювання, та порівняння отриманих результатів з відомими даними 

незалежних дослідників та результатами моделювання. 

 

Наукова новизна та важливість результатів, які одержані автором в 

дисертації, полягають в наступному:  

У дисертаційній роботі розв’язана наукова-технічна проблема, щодо 

розроблення методологічних основ побудови та управління функціонально 

стійкою гетерогенною телекомунікаційною мережею зі змінною структурою, 

яка повинна ефективно функціонувати в умовах впливу дестабілізуючих 

чинників. 

Метою роботи визначено підвищення ефективності функціонування 

гетерогенної телекомунікаційної мережі шляхом розробки та реалізації 

моделей, методів та інформаційної технології забезпечення її функціональної 

стійкості до дестабілізуючих чинників. 

Досягнення поставленої мети вимагало вирішення наступних завдань. 

Здійснено аналіз стану інформаційно-комунікаційної інфраструктури, в 

тому числі гетерогенної телекомунікаційної мережі. 

Сформована система показників та критеріїв оцінки функціональної 

стійкості гетерогенної телекомунікаційної мережі в умовах впливу 

дестабілізуючих чинників. 

Розроблена концепція забезпечення сумісності обладнання гетерогенної 

телекомунікаційної мережі. 

Розроблено метод прогнозування стану мережі для вчасного реагування на 

можливі зміни. 

Удосконалено метод послідовної оптимізації параметрів інтелектуальної 

підсистеми при керуванні великими обсягами даних. 



Розроблено методику розрахунку зв’язності шляху з урахуванням відмов 

засобів зв’язку. 

Удосконалено методику оптимального управління при неповній апріорній 

інформації. 

Розроблено методику управління ресурсами гетерогенної мережі за 

рахунок децентралізованого розподілу смуги пропускання; 

Удосконалено методику управління гетерогенною телекомунікаційною 

мережею зі змінною структурою; 

Апробовано розроблені методи, моделі та методики для підвищення 

ефективності функціонування мережі. 

Розглянуто понятійний апарат функціональної стійкості гетерогенної 

телекомунікаційної мережі. Проведено класифікацію показників 

функціональної стійкості. Основна ідея функціональної стійкості полягає в 

тому, що на етапі розроблення не повинна вводитися додаткова надмірність, а 

ліквідація наслідків дії дестабілізуючих чинників здійснюється перерозподілом 

уже існуючих в мережі ресурсів.  

Розроблено реєстр природних загроз апаратним засобам 

телекомунікаційної мережі, який містить дані щодо впливу небезпечного явища 

і заходів із його захисту. Основне положення реєстру полягає в тому, що заходи 

із захисту будь-якого ресурсу телекомунікаційної мережі адекватні впливові 

явища на ресурс, і перебувають у безпосередній залежності від характерів дії і 

проявів загроз, які утворюють відповідну матрицю. 

Встановлено протиріччя між необхідністю забезпечення стійкості мережі 

при підключенні та наданні належної якості послуг зростаючій кількості 

пристроїв в позаштатних ситуаціях (збої, відмови, перевантаження, при 

кібератаках тощо) з одного боку та невідповідності існуючих інженерних та 

наукових методів забезпечення бажаної функціональної стійкості мережі з 

іншого. Тому, актуальним є вирішення науково-прикладної проблеми щодо 

розробки методологічних основ побудови та управління функціонально стійкою 



гетерогенною телекомунікаційною мережею зі змінною структурою, яка 

повинна ефективно функціонувати в умовах впливу дестабілізуючих чинників. 

У рамках визначеної науково-прикладної проблеми сформульовані часткові 

наукові завдання дослідження для забезпечення функціональної стійкості. 

Досліджено способи передавання сигналів різної фізичної природи по 

різних середовищах розповсюдження. На основі дослідження представлена 

рекомендація щодо підвищення фізичної сумісності обладнання.  

Розроблено метод дослідження сталості гетерогенної телекомунікаційної 

мережі зі змінною структурою, на основі дослідження сумісності обладнання 

мережі. На його основі запропоновано удосконалений метод підвищення 

сталості телекомунікаційної гетерогенної мережі.  

Для захисту телекомунікаційної мережі від природних загроз періоду 

глобального потепління пропонується використання мережі, нарощування 

ресурсів якої виконується за рахунок трирівневого мультиплексування із 

взаємонезалежними між собою рівнями мультиплексування. Трирівневе 

мультиплексування дозволяє оптимізувати телекомунікаційну мережу на етапах 

проектування і модернізації, зокрема дублюванням мережних ресурсів за умов 

встановлених обмежень. У подальших дослідженнях у цьому напрямі необхідно 

проводити аналіз ефективності застосування резервування за критеріями витрат 

на ресурси, очікуваної тривалості їх роботи і непрацездатності, підтримки 

необхідного рівня надійності мережі.  

Опрацьовано метод розробки заходів для захисту телекомунікаційної 

мережі від дії дестабілізуючих чинників. Метод легко формалізується та 

алгоритмізується, і включає поетапний збір відомостей щодо дії стихійних лих 

на апаратні ресурси телекомунікаційної мережі, їх аналіз і розробку відповідних 

протидій. Метод можна використовувати при формуванні замовлень на 

проведення інформаційно-комунікаційних досліджень, у дослідженнях 

широкого спектру екстремальних впливів на природно-антропогенне 

середовище, зокрема тих, що мають відомчі і регіональні спрямування, 



опрацюванні заходів протидії впливам, розробленні відповідних стратегічних і 

поточних планів науково-дослідних програм. 

Автором запропоновано метод вивчення мереж Маркова на основі даних. 

Запропонований підхід моделює базовий розподіл як попарно-експоненціальне 

марківське випадкове поле (ПЕ МВП) – клас багатовимірних експоненціальних 

сімейств, який добре підходить для неоднорідних розподілів. Щоб оцінити 

параметри в масштабованій формі, введено наближену задачу максимальної 

ймовірності та розроблено алгоритм методу множників змінного напрямку з 

оновленнями закритої форми. В роботі доведено розрізненість або гарантоване 

відновлення істинної структури Маркова запропонованого методу. У розділі 

пропонується діагональна метрика Барзілая-Борвейна для методу змінного 

проксимального градієнта. Запропонована діагональна метрика забезпечує 

кращу оцінку погано обумовленого локального Гессіана порівняно зі 

стандартним скалярним кроком ББ, що призводить до швидшої збіжності. У 

поєднанні з немонотонним лінійним пошуком загальний алгоритм гарантовано 

є збіжним. Нарешті, для декількох програм машинного навчання із штучними та 

реальними наборами даних, емпіричні результати демонструють кращу 

поведінку збіжності для запропонованої методології.  

В роботі розроблена методика метричного проксимального градієнта, 

наукова новизна якої полягає в тому, що вона використовує модель попарно-

експоненціального марківського випадкового поля та метод вибору 

діагонального кроку, що дозволяє забезпечити швидшу збіжність алгоритму 

машинного навчання. Впровадження запропонованого блоку машинного 

навчання в систему управління гетерогенною мережею дозволить завчасно 

реагувати на перевантаження мережі за допомогою побудови коротко- та 

середньострокових прогнозів, а також посилити блок інтелектуального 

управління мережею. 

Автором розглянутий клас завдань синтезу, у яких динамічний процес 

нелінійний, а функція помилки не квадратична, але робота системи відбувається 



у відносно малій області простору станів. Для цього класу завдань розвинена 

досить гнучка процедура синтезу, що дозволяє досягти компромісу між 

складністю системи і її якістю.  

Складність системи залежить від кількості членів у рівнянні управління й 

відповідних звичайних диференціальних рівнянь, які необхідно розв'язати 

чисельними методами. Ці рівняння описують варіаційне завдання з одним 

закріпленим кінцем і, отже, піддаються розв'язку за допомогою стандартних 

чисельних методів.  

Якість системи визначається як стійкістю квазіоптимальної системи 

управління, так і точністю, з якої істинно оптимальна система апроксимується 

квазіоптимальною системою. Точність наближена підвищується зі збільшенням 

складності системи. До того ж величина області простору станів складність 

системи, необхідна для стійкої роботи в області із заданими розмірами, у 

загальному випадку не може бути знайдена теоретично й, отже, її доводиться 

визначати шляхом моделювання системи.  

У результаті великої подібності обчислювальних і теоретичних аспектів 

синтезу лінійної оптимальної й квазіоптимальної систем управління 

обговорення, застосовне й до класу систем, розглянутих у представленому 

розділі. Наприклад, процедура вибору вагових коефіцієнтів для лінійних систем 

може бути використана при виборі вагових коефіцієнтів функції помилки для 

квазіоптимальних систем.  

Був висловлений ряд додаткових міркувань щодо розрахунків 

квазіоптимальних управлінь із обмеженнями типу насичення й нелінійними 

рівняннями стану. Ці міркування в основному стосуються стійкості системи, і 

квазіоптимальні системи часто розраховують із урахуванням вимоги 

асимптотичної стійкості. Для цього жорсткі обмеження насичення заміняються 

м'якими обмеженнями насичення. Нарешті, досліджені завдання з випадковими 

сигналами у квазіоптимальних системах управління в межах класу завдань 

синтезу, де можна уникнути обчислень оптимальної траєкторії в реальному часі. 



Якщо випадкові сигнали роздільні, то для цього класу завдань усі обчислення в 

реальному часі виключаються, завдяки чому усувається необхідність у 

цифрових обчислювальних елементах систем.  

Застосування послідовної оптимізації до синтезу рівняння керування для 

великих областей простору станів пов'язане із цілим рядом невирішених питань. 

Цей метод дотепер є предметом інтенсивних досліджень. Крім того, описаний 

метод принципово відрізняється від методу синтезу, який випливає з 

дискретного динамічного програмування й не вимагає застосування 

обчислювальної машини, за винятком операції пошуку по таблиці.  

Зрозуміло, основне практичне обмеження послідовної оптимізації 

обумовлене технічними можливостями наявних цифрових обчислювальних 

машин. Зокрема, чисельне інтегрування зв'язане зі значним споживанням часу, і 

кінцева швидкість обчислень сильно обмежує складність і часові масштаби 

завдань, які вдається розв'язати при існуючому встаткуванні. Крім того, твердим 

обмеженням можуть стати вимоги до обсягу пам'яті обчислювальної машини 

для бортових систем керування, коли використовується запам'ятовувальний 

пристрій на магнітних сердечниках. Однак відомі приклади успішного 

застосування послідовної оптимізації як у комерційній, так і у військовій 

областях.  

Був розглянутий, хоча й не дуже докладно, ряд інших питань, пов'язаних з 

послідовною оптимізацією. Особливо цікава ідея ставиться до завдання із 

плаваючим інтервалом, де T= t  . Завдання цього типу не тільки виникають у 

практичних додатках, але й уводяться штучно для апроксимації завдань, де 

величина часу, що залишається (T - t) дуже велика в порівнянні із часом 

перехідного процесу замкненої системи керування. Наведені міркування по 

цьому питанню засновані на лінійних оптимальних керуваннях. Мета штучного 

введення завдання із плаваючим інтервалом часу, поряд з послідовною 

оптимізацією, полягає в тому, щоб скоротити інтервал t     T і тим самим 

зменшить витрати часу на чисельне інтегрування. Якщо розглядаються завдання 



із плаваючим інтервалом, то очевидна необхідність застосування системи 

керування з обчислювальною машиною, а виходить, і послідовної оптимізації. 

Зокрема, система керування повинна бути змінена таким чином, щоб 

відповідати сегментам бажаних вихідних і керуючих сигналів, які мають місце 

на інтервалі роботи системи t    t + . Інше цікаве питання пов'язане з 

випадковими сигналами. Тут статистичні оцінки змінюються протягом роботи 

системи, тому що змінюються сегменти обмірюваних вхідних сигналів на 

інтервалі -   .  t . У завданнях синтезу випадкові сигнали, що включають, у 

зв'язку з послідовною оптимізацією можуть бути корисними наближення. 

Автором встановлено, що завдання синтезу для великої області простору 

станів продовжує залишатися найбільш важким і найменш вивченим аспектом 

оптимізації систем керування зі зворотним зв'язком. 

При проектуванні систем автоматичного регулювання важливим етапом є 

аналітичне конструювання системи, тобто розробка контурів. На сьогодні вибір 

структурної схеми контуру здійснюється шляхом порівняння декількох 

варіантів, вибір яких ґрунтується на основі інтуїції та досвіду розробників, 

складу найбільш освоєних датчиків інформації, аналізу структури попередніх 

систем аналогічного класу.  

Синтез дуже часто охоплює лише окремі складові контуру і як правило 

лише коректуючі ланцюги. Співставлення різних результатів зручно виконувати 

на основі результатів моделювання. Проте головним недоліком в такому 

випадку є значні затрати часу і велика ймовірність недовикористання наявних 

резервів та можливостей.  

Відсутність перед початком проектування даних про оптимальну в сенсі 

якості управління структуру системи призводить до формулювання нечітких 

вимог до кількості датчиків інформації (вимірюючих пристроїв). 

Невизначеності в такому випадку затягує строки початку технічного 

проектування.  



Відсутність перед початком проектування уявлень про оптимальну 

структуру і параметрах системи призводить до того, що пошук здійснюється 

серед найбільш допустимих і простих, проте неоптимальних варіантів. При 

цьому завжди виникає ймовірність втрати в якості управління.  

Зрозуміло, що обмежуючі умови в складі апаратури, надійності, простоти 

залишаться завжди при будь-якому розвитку техніки і рівню аналітичного 

конструювання системи. Проте використання запропонованих методів 

дозволить в значній мірі зменшити зазначені недоліки.  

При проектуванні системи необхідно скласти математичні моделі об’єкта, 

які будуть відрізнятися повнотою врахування реальних його властивостей. 

На основі грубих та точних математичних моделей об’єкта синтезуються 

оптимальні в сенсі якості управління структури управляючих систем. Процес 

порівняння зазначених структур з урахуванням додаткових технічних умов 

дозволить на початковому етапі проектування встановити загальний вигляд 

оптимальної системи, яку можна технічно реалізувати.  

В роботі висвітлені результати дослідження методів та алгоритмів 

адаптації оптимальних керувань: метод контролю вагових функцій об'єкта; 

метод, визначення коефіцієнтів об'єкта; алгоритми адаптації оптимальних 

керувань; алгоритм адаптації, що ґрунтується на оцінці коефіцієнтів об'єкта; 

алгоритм, що ґрунтується на спеціальних випробуваннях об'єкта. Висвітлено їх 

математичне представлення та рекомендації по їх застосуванню.  

Наведено алгоритм отримання інваріантної системи в "позаштатному" 

режимі, який призводить до відомої проблеми відновлення сигналу при 

наявності завад, яка вирішує критерій мінімальної функції помилок. В процесі 

дослідження розглянуто в цілому систему відтворення при випадкових 

збуреннях, джерелом яких можуть бути як коливання параметрів компонентів 

системи, так і вплив зовнішнього середовища.  

Для підтримки величезних інтелектуальних пристроїв/додатків та 

забезпечення децентралізованих, самокерованих та безпечних мереж 



запропоновано застосування технології блокчейн у поєднанні з машинним 

навчанням. Гетерогенна мережа, заснована на блокчейні, може зберігати 

масштабні дані в безпечному та захищеному від несанкціонованого доступу 

середовищі, та може забезпечити конфіденційність даних та перевірку процесу 

спільного навчання для моделі ML за допомогою криптографічних методів. На 

додаток, блокчейн-рішення дозволяють децентралізованій інфраструктурі 

забезпечити безпечний контроль доступу, не довіряючи зовнішнім центральним 

вузлам та базовим станціям. Використовуючи блокчейн, рішення машинного 

навчання можуть навчитися самостійно, а також навчати та приймати рішення 

на локальних пристроях в гетерогенних мережах децентралізованим 

управлінням. 

З іншого боку, ML може принести користь блокчейну з точки зору 

досягнення енергоефективності та ефективності використання ресурсів, 

масштабованості, безпеки та конфіденційності. Крім того, інтеграція блокчейну 

та ML може революціонізувати традиційний енергетичний сектор, щоб зробити 

його набагато ефективнішим та розумнішим. Отримала подальший розвиток 

методика оптимального управління гетерогенною телекомунікаційною 

мережею при неповній апріорній інформації, яка відрізняється від існуючих 

застосуванням технології блокчейн та машинного навчання, що дозволяє 

підвищити надійність та безпеку мережі. 

Отже, мета роботи, направлена на підвищення підвищені ефективності 

функціонування гетерогенної телекомунікаційної мережі шляхом розробки та 

реалізації моделей, методів та інформаційної технології забезпечення її 

функціональної стійкості до дестабілізуючих чинників.  

На основі виконаних розрахунків та проведених досліджень отримано такі 

нові результати. 

Вперше: 

Розроблено концепцію забезпечення сумісності обладнання 

гетерогенної телекомунікаційної мережі, яке піддається впливу позаштатних 



ситуацій, наукова новизна якої полягає в управлінні реконфігурацією з 

урахуванням частотно-часових показників, фізичної природи та середовищ 

поширення дестабілізуючих чинників. 

Розроблена методика управління ресурсами гетерогенної мережі за 

рахунок децентралізованого розподілу смуги пропускання, наукова новизна 

якої полягає в тому, що вона ґрунтується на основі ітеративного механізму 

обміну даними між базовими станціями при умові впливу дестабілізуючих 

чинників. Запропонована технологія на основі децентралізованого керування 

та прогнозування даних дозволяє зменшити перевантаження мережі за 

рахунок скорочення кількості службової інформації. 

Розроблена методика метричного проксимального градієнта, наукова 

новизна якої полягає в тому, що вона використовує модель попарно-

експоненціального марківського випадкового поля та метод вибору 

діагонального кроку, що дозволяє забезпечити швидшу збіжність алгоритму 

машинного навчання. Впровадження запропонованого блоку машинного 

навчання в систему управління гетерогенною мережею дозволить завчасно 

реагувати на перевантаження мережі за допомогою побудови коротко- та 

середньострокових прогнозів, а також посилити блок інтелектуального 

управління мережею. 

Удосконалено: 

Метод послідовної оптимізації параметрів інтелектуальної підсистеми 

при керуванні великими обсягами даних, який відрізняється від існуючих 

використанням технологій самонавчання як складової частини системи 

керування, що дозволяє підвищити продуктивність вузлів мережі та 

зменшити навантаження на централізовану систему управління за рахунок 

використання технології блокчейн. 

 

Отримали подальший розвиток: 

Методика оптимального управління при неповній апріорній 

інформації, яка відрізняється від існуючих застосуванням способів адаптації 



оптимальних керувань, тобто такої зміни коефіцієнтів керуючих впливів, при 

яких ці керування залишаються оптимальними в умовах неповного 

апріорного визначення параметрів лінійного об'єкта. 

Методика управління гетерогенною телекомунікаційною мережею зі 

змінною структурою, яка відрізняється від існуючих включенням в ланку 

схеми управління зі зворотним зв’язком сектора слідкування за станом 

каналів з частотним і часовим їх розподілом та з розділеннями каналів за 

фізичною природою сигналів і за середовищами передавання, і подальшим 

вибором для передавання сигналу каналу з кращими показниками якості. 

Запропонована методика дозволяє забезпечити належний рівень 

функціональної стійкості гетерогенної телекомунікаційної мережі. 

Таким чином, запропоновані моделі, методи, методики і алгоритми 

забезпечують підвищення ефективності функціонування гетерогенної 

телекомунікаційної мережі шляхом розробки та реалізації моделей, методів 

та інформаційної технології забезпечення її функціональної стійкості до 

дестабілізуючих чинників. 

 

Аргументування та критичне оцінювання порівняно з відомими 

рішеннями запропонованих автором нових рішень. 

Дослідження існуючих науково-обґрунтованих підходів підвищення 

ефективності складних технічних систем, до яких повною мірою відноситься 

гетерогенна телекомунікаційна мережа зі змінною структурою в умовах 

впливу дестабілізуючих чинників, локальна комп’ютерна мережа, дозволили 

зробити висновок про формування за останні роки нового пріоритетного 

підходу, пов'язаного із забезпеченням системі властивості функціональної 

стійкості. 

Реалізація функціональної стійкості досягається застосуванням у 

складній технічній системі різних уже існуючих видів надмірності 

(структурної, часової, інформаційної, функціональної, навантажувальної та 

ін.) шляхом перерозподілу ресурсів з метою парирування наслідків 



позаштатних ситуацій. Разом з тим, нечисленні роботи у галузі забезпечення 

функціональної стійкості складних технічних систем не дають змоги ви-

робити єдині підходи та започаткувати теоретичні основи забезпечення 

функціональної стійкості для локальної комп’ютерної мережі. Проблема 

полягає у відсутності стандартизованого понятійного апарату 

функціональної стійкості та невизначеності показників та критеріїв 

оптимізації щодо предметної галузі локальної комп’ютерної мережі. Аналіз 

публікацій. Поняття функціональної стійкості вперше було введено 

Машковим О.А., який запропонував достатньо оригінальну ідею щодо 

забезпечення живучості складних динамічних систем на основі 

перерозподілу наявної надмірності. Проте показники та критерії, 

запропоновані Машковим О.А., не можуть бути застосовані до оптимізації 

локальної комп’ютерної мережі, оскільки вони не враховують численних 

особливостей складного розподіленого гетерогенного середовища локальної 

комп’ютерної мережі. Більш близьким можна вважати підхід, 

запропонований у роботах Барабаша О.В. , у яких пропонуються показники 

та критерії для побудови стійких систем передачі даних. Разом з тим, такий 

підхід базується лише на оцінках зв’язності графів мережі, що надто 

обмежує можливість його застосування для забезпечення функціональної 

стійкості локальної комп’ютерної мережі. В роботах Кравченка Ю.В. 

пропонується дещо інший підхід щодо визначення та забезпечення 

функціональної стійкості для навігаційних систем спеціального призначення, 

заснований на вирішенні оптимізаційної задачі з застосуванням матроїдних 

структур. Проте, такий підхід є вузькоспеціалізованим і надто складним для 

реалізації внаслідок труднощів повного опису елементів та параметрів 

гетерогенної телекомунікаційної мережі зі змінною структурою в умовах 

впливу дестабілізуючих чинників у термінах матроїдів. Значний вклад у 

розвиток теорії функціональної стійкості зробив професор Неділько С.М. А 

саме, в його роботах одержала подальший розвиток класична концепція 



забезпечення функціональної стійкості складних технічних систем, яка 

характеризується новою стратегією забезпечення функціональної стійкості 

автоматизованої системи управління повітряним рухом. Отже, проблема 

визначення показників та критеріїв функціональної стійкості для 

гетерогенної телекомунікаційної мережі зі змінною структурою в умовах 

впливу дестабілізуючих чинників ще не вирішена і потребує обґрунтування 

відповідних залежностей та підходів. 

Методи оцінки функціонально стійкої бездротової сенсорної мережі 

запропонували Собчук А.В. Барабаш О.В. Мусієнко А.П. В їх роботах 

досліджено основні вимоги та критерії для функціонально стійких складних 

систем, в тому числі для бездротових сенсорних мереж. Удосконалено 

математичну модель функціонально стійкої бездротової сенсорної мережі, в 

основі якої лежать показники зв'язності мережі, корисну пропускну здатність 

її елементів, надійність передачі даних, енерговитрат при здійсненні процесу 

передачі. Обґрунтовано обрані критерії функціональної стійкості, а також 

систему допустимих обмежень для бездротових сенсорних мереж. Важливим 

напрямком подальших досліджень теорії функціональної стійкості 

бездротової сенсорної мережі є інтеграція нових розробок технологій 

бездротової передачі інформації та завдань їх впровадження, які виникають, 

включно з необхідністю дотримання стандартів конфіденційності, цілісності 

та доступності даних, які генеруються даним типом мереж, їх оновленням, 

синхронізацією часу обробки, перенавантаженням мережі, 

енергозбереженням та стандартизацією, а також вдосконаленням 

математичного апарату наявних обмежень, концептуальних та технічних 

змін. У роботі наведено цільову функцію, що дозволяє створити оптимальну 

структуру бездротової сенсорної мережі, однак в залежності від застосування 

та діючих дестабілізуючих факторах необхідно виділити основні і 

другорядні критерії функціонування системи. Слід враховувати, що 

оптимальну структуру бездротової сенсорної мережі можна розглядати 



незалежно на кожному з рівнів функціонування системи, однак 

неможливість перерозподілу ресурсів (енергетичних, обчислювальних, 

інформаційних і т.д.) системи обмежує можливість формування 

функціонально стійкого управління нею в цілому або ж на умовних рівнях її 

функціонування. 

Д.М. Обідін запропонував методологію оцінювання функціональної 

стійкості інформаційно-телекомунікаційних мереж на основі 

автоматизованих систем управління. В запропонованої технології 

інформаційно телекомунікаційна мережа (ІТМ) розглядається як складна 

структура вузлів комутації і каналів (ліній) зв'язку між ними. Головною 

вимогою, що висувається до цієї структури, є виконання нею основної 

функції – забезпечення абонентів мережі потенційною можливістю доступу 

до розподілених інформаційних ресурсів, об'єднаних у ІТМ. Всі інші вимоги, 

– продуктивність, надійність, точність, сумісність, керованість, живучість, 

розширюваність і масштабованість, зв'язані з якістю виконання цієї основної 

задачі. У сучасних умовах на ІТМ впливають внутрішні (відмови, збої, 

помилки) і зовнішні (протидія супротивника, наслідки застосування 

інформаційної зброї) фактори. Було запропоновано математичний апарат для 

кількісної оцінки функціональної стійкості інформаційної 

телекомунікаційної мережі автоматизованих систем управління (АСУ) 

спеціального призначення. Під функціональною стійкістю розуміється 

властивість системи виконувати свої функції протягом заданого часу при 

впливі потоку експлуатаційних відмов, навмисних ушкоджень, втручання в 

обмін і обробку інформації, а також при помилках обслуговуючого 

персоналу. Фактично функціональна стійкість складної технічної системи 

поєднує властивості надійності, відмовостійкості, живучості і характеризує 

здатність об'єкта до відновлення працездатного стану за рахунок 

використання надмірності. Математична модель представлення структури 

ІТМ має вид неорієнтованого графа, описуваного відповідною матрицею 



суміжності. Множині вершин графу відповідає множина вузлів комутації 

розмірності, а множині ребер – множина ліній зв'язку між вузлами комутації. 

Приймається, що ІТМ буде виконувати основну функцію – обмін даними, 

якщо між будь-якою парою вузлів комутації знайдеться хоча б один маршрут 

передачі інформації. Таким чином, вимога зв’язності графа дає підставу 

кількісно оцінити властивість функціональної стійкості інформаційної 

телекомунікаційної мережі. У технічній кібернетиці, а саме в теорії 

автоматичного керування, побудована класична теорія стійкості динамічних 

систем, засновником якої є О.М. Ляпунов. В даній теорії можна оцінити 

стійкість, не вирішуючи систему диференціальних рівнянь, що описують 

об'єкт, а використовуючи прості ознаки, умови і критерії стійкості, 

розроблені Вишнеградським І.О., Гурвицем А., Михайловим А.В., 

Найквістом Х. та ін.. За аналогією з класичною теорією стійкості 

пропонується оцінювати функціональну стійкість за параметрами графа, що 

описує структуру інформаційної телекомунікаційної мережі. Виявляється, 

що по зовнішньому вигляду графа і його параметрів можна визначити: чи 

буде мережі функціонально стійкою, нестійкою або нейтральною. Структура 

ІТМ є функціонально стійкою, якщо граф структури є однокомпонентним і 

не має мостів і вузлів з’єднання. Зворотне визначення дозволяє обумовити 

функціональну нестійкість структури. Структура ІТМ є функціонально 

нестійкою, якщо її граф є багатокомпонентним і незв'язаним. 

Таким чином, по зовнішньому вигляду графа, а саме по числу 

компонентів, наявності мостів і вузлів з’єднання графа, можна судити про 

функціональну стійкість структури, тобто про закладену в ній здатність 

парирувати відмови і ушкодження. Однак для сильно розгалужених і 

багатовершиних графів здійснити оцінювання по зовнішньому вигляду 

складно. Тому для кількісної оцінки ступеня функціональної стійкості 

розглядаються показники функціональної стійкості структури: 



1. Число вершинної зв’язності – це найменше число вершин, видалення 

яких разом з інцидентними їм ребрами приводить до незв'язного чи 

одновершинного графа.  

2. Число реберної зв’язності – це найменше число ребер, видалення яких 

приводить до незв'язного графа.  

3. Імовірність зв’язності – це імовірність того, що повідомлення з вузла i 

у вузол j буде передано за час не більше t.  

Аналіз даних показників дозволяє виділити такі їх особливості: 

- числа вершинної і реберної зв’язності характеризують тільки поточну 

структуру, не залежно від надійності вузлів комутації чи ліній зв'язку; 

- імовірність зв’язності дозволяє враховувати надійність комутаційного 

обладнання, вид фізичного каналу передачі інформації, наявність резервних 

каналів і маршрутів, а також зв’язність розподіленої структури.  

На основі запропонованих ознак і показників розроблено відповідні 

критерії функціональної стійкості структури, що в свою чергу дозволяють 

обґрунтувати вимоги до інформаційних телекомунікаційних мереж, що 

будуть проектуватись, вирішувати задачі синтезу оптимальної структури за 

критерієм максимуму функціональної стійкості з обмеженням на вартість 

побудови та експлуатації ліній зв’язку, а також обґрунтувати нарощування 

структури інформаційної телекомунікаційної мережі в процесі експлуатації.  

Питання живучості обчислювальних систем розглядали А.Г. Додонов, 

М.Г. Кузнецова, Е.С. Горбачик. 

Адаптивну маршрутизацію в корпоративних мережах розглядали А.В. 

Королев, Г.А. Кучук, А.А. Пашнев. 

Методологія ризик-адаптивного управління потоками даних 

інфокомунікаційних мереж систем критичної інфраструктури розроблена в 

працях Косенко В.В. В його працях встановлено, що на сучасному етапі 

розвитку систем критичної інфраструктури відбуваються зміни в управлінні, 

які обумовлені такими факторами: оновлення технічної оснащеності, 



розширення територіального розмаху, збільшення динаміки виконання 

функціональних задач, зміна їх характеру і змісту, виникнення нових 

технологічних способів функціонування. Для забезпечення інформаційного 

обміну при функціонуванні систем критичної інфраструктури створюється 

єдина інформаційно-комунікаційних мережа, при цьому здійснюється 

поступовий перехід системи зв’язку і автоматизації на сучасні цифрові 

засоби передачі та обробки інформації, автоматизацію процесів управління. 

Системи критичної інфраструктури сьогодні характеризуються високою 

інтенсивністю інформаційних потоків у процесі управління, причому вимоги 

до оперативності управління, своєчасного прийняття і доведення до 

виконавців рішень і завдань постійно підвищуються. Виконання даних вимог 

нерозривно пов’язане з необхідністю узагальнення вже накопиченого 

світового досвіду в сфері інфокомунікацій і повністю залежить від ступеня 

впровадження передових інформаційних технологій, пов’язаних з передачею 

та обробкою інформації. Нові технології, такі, як, наприклад, NGN и MPLS, 

дозволяють створювати ефективні, надійні і безпечні мережі будь-якого 

масштабу. Однак у реальній інфокомунікаційній мережі забезпечити 

необхідний час реакції досить складно через високу інтенсивність і 

різноманітність потоків даних, необхідність проведення пошуку даних в 

сховищах і базах даних великої розмірності, складної взаємодії розподілених 

застосунків, невисоку швидкість ліній зв’язку, уповільнення швидкості 

взаємодії в шлюзах, які узгоджують неоднорідні компоненти різних 

підмереж інфокомунікаційній мережі. Як показує світовий досвід, 

розв’язання зазначених проблем неможливе без створення і впровадження 

ефективних інформаційних технологій та систем управління, які дозволяють 

підтримувати на заданому рівні мережеві ресурси, необхідні для надання 

якісних послуг. При цьому необхідно враховувати, що в сучасних 

мультисервісних мережах використовується складне багатофункціональне 

комунікаційне обладнання, яке забезпечує підтримку спеціальних механізмів 



контролю та управління якістю і реалізацію політики інформаційної безпеки. 

Надважливою характеристикою інфокомунікаційній мережі є її структура, 

яка багато в чому визначає параметри мережі. У зв’язку з цим структура 

мережі може розглядатися як об’єкт управління, спрямований вплив на яку 

дозволяє управляти потоками даних, що є основною задачею управління 

мережею. В теорії управління інформаційними потоками в 

інфокомунікаційній мережі накопичений значний теоретичний матеріал і 

практичний досвід. Найбільш важливими роботами в цій галузі є 

дослідження зарубіжних і вітчизняних вчених, серед яких L. Kleinrock, T.G. 

Lewis, E. Gelenbe, E.S. Leland, D.R. Fulkerson, А.Я. Хінчін, Е.С. Таненбаум, 

М.Б. Ліханов, В.С. Харченко, О.І. Шелухін, Г.А. Кучук, Ю.Л. Лосєв, В.В. 

Поповський, О.В. Лемешко та ін. Зараз створено і експлуатується велика 

кількість систем управління мережами, яке дозволяє узагальнити результати 

їх роботи і виділити загальні для них переваги та недоліки. Досить часто 

основні переваги багатьох систем управління – універсальність і 

багатофункціональність стають в систем критичної інфраструктури і їх 

основними недоліками. Це пов’язано, як правило, з необхідністю врахування 

специфіки роботи системи, яка вимагає відповідних налаштувань мережі та 

методів управління її роботою. Таким чином, існує і постійно поглиблюється 

розрив між зростаючими універсальними можливостями систем управління і 

реальними потребами при управлінні, орієнтованими на конкретні 

застосування. Тому виникло технічне протиріччя між тенденцією збільшення 

топологічної складності розподілених систем критичної інфраструктури, 

підвищення кількості інформації, що передається в інфокомунікаційній 

мережі в умовах високого інформаційного ризику, підвищення вимог до 

оперативності обміну інформацією і відсутністю науково обґрунтованого 

концептуального підходу до управління параметрами інфокомунікаційної 

мережі систем критичної інфраструктури, орієнтованого на ефективне 

виконання прикладних задач систем критичної інфраструктури. У зв’язку з 



цим актуальним є напрямок, пов’язаний з розробкою нових інформаційних 

технологій формування структури мережі, визначення її параметрів, 

управління розподілом мережевого трафіку, орієнтованих на вирішення 

заданого набору прикладних завдань і забезпечення необхідної безпеки 

систем критичної інфраструктури в середовищі інфокомунікаційної мережі. 

Розв’язання цієї проблеми має ґрунтуватися на розробці методології 

управління параметрами мережі, які поєднують урахування специфіки 

вирішуваних завдань і можливості наявних систем управління, тобто є 

адаптивною до умов функціонування систем критичної інфраструктури. 

Роль та проблеми функціонування телекомунікаційних систем при 

надзвичайних ситуаціях визначаються Концепцією розвитку телекомунікацій 

в Україні відповідно до Закону України “Про телекомунікації” визначає 

основні засади і напрями подальшого розвитку телекомунікаційних мереж 

загального користування (далі – телекомунікаційні мережі) у ринкових  

умовах і спрямована на досягнення стратегічних інтересів та 

конкурентоспроможності України на міжнародному ринку.  

Концепція є інструментом реалізації державної політики у сфері 

телекомунікацій щодо координації діяльності державних органів та 

підприємств, установ і організацій, пов’язаної з розвитком 

телекомунікаційних мереж в Україні. Стратегія розвитку 

телекомунікаційних мереж ґрунтується на використанні новітніх технологій, 

які відповідають міжнародним стандартам, враховує необхідність 

технологічної взаємодії всіх мереж при наданні телекомунікаційних послуг, 

забезпечує  підвищення ефективності їх функціонування. Телекомунікації  

відіграють  значну роль у соціальній та економічній діяльності суспільства, 

забезпечуючи оперативне або інтерактивне (діалогове) передавання 

інформації. Розвиток телекомунікацій повинен здійснюватися 

випереджувальними темпами порівняно із загальними темпами розвитку 

економіки і буде визначальним на найближчу і більш віддалену перспективу. 



Повільні темпи розвитку телекомунікацій спричиняють зниження 

конкурентоспроможності економіки України. Телекомунікації відіграють 

значну роль у прискоренні розвитку економіки та соціальної сфери. З 

урахуванням технологічних потреб в одночасному і гармонійному розвитку 

телекомунікаційних мереж, а також можливості випереджувального 

використання в Україні сучасних і перспективних засобів телекомунікацій, 

основними напрямами розвитку телекомунікаційних мереж слід вважати: 

забезпечення розвитку випереджувальними темпами мультисервісних 

телекомунікаційних транспортних мереж для задоволення потреб 

споживачів телекомунікаційних послуг; збільшення ємності і пропускної 

спроможності мереж доступу до транспортних телекомунікаційних мереж з 

використанням перспективних технологічних рішень, зокрема 

радіотехнологій; прискорення розвитку телекомунікаційних мереж у 

сільській, гірській місцевості і депресивних регіонах з використанням 

найефективніших технологій; приведення системи нумерації 

телекомунікаційних мереж у  відповідність з європейськими стандартами; 

розвиток та оптимізація всіх елементів телекомунікаційної інфраструктури 

українського сегмента Інтернет (зокрема із системою транзиту Інтернет-

трафіку) з метою забезпечення розвитку Інтернет в Україні; створення 

технічної можливості вибору постачальників телекомунікаційних та 

інформаційних послуг в телекомунікаційних мережах; створення технічних 

можливостей для розвитку розподілених інформаційно-довідкових служб та 

служб екстреного виклику, зокрема служби допомоги із забезпеченням 

доступу до цих служб абонентів мобільного зв’язку; створення науково-

технічної та нормативно-правової бази для розширення національної 

багатооператорської мережі на основі мультисервісних телекомунікаційних 

транспортних мереж; прискорене запровадження радіотехнологій рухомого 

(мобільного) зв’язку та використання систем абонентського радіодоступу; 

створення національної системи супутникового  зв’язку; модернізація та 



розвиток спеціальних телекомунікаційних мереж для задоволення потреб 

національної безпеки та оборони держави – мереж державної системи 

урядового зв’язку, національної системи конфіденційного зв'язку, 

спеціальної позаміської мережі зв’язку, створення рівних умов для  доступу 

споживачів до національної мережі обміну інтернет-трафіком. Пріоритетним 

напрямом розвитку телекомунікаційних мереж повинен бути прискорений 

розвиток мереж телефонного зв’язку для надання загальнодоступних послуг, 

перелік яких визначений законодавством. При цьому слід враховувати так і 

особливості: загальнодоступні телекомунікаційні послуги повинні 

надаватися всім бажаючим за регульованими державою тарифами. Для 

розширення загального доступу до телекомунікаційних послуг слід 

прискорити нарощування технічних можливостей телекомунікаційних 

мереж; необхідно забезпечити доступ майже усього населення України (не 

менш як 99,9 відсотка) до загальнодоступних телекомунікаційних послуг 

через створення і розвиток пунктів колективного доступу (універсальні 

таксофони, переговорні пункти тощо) в усіх населених пунктах України з 

кількістю населення понад 50 осіб. Час доступу до найближчого пункту 

надання загально доступних телекомунікаційних послуг без застосування 

транспортних засобів не повинен перевищувати 30 хвилин. З цією метою 

слід  ввести в дію близько 25 тис. універсальних таксофонів і залучити 650 

млн. гривень; продовжити оновлення і розвиток стаціонарних телефонних 

мереж, забезпечити введення в дію щороку не менш як 800 тис. телефонних 

номерів, з яких не менше половини повинні призначатися на заміну ємності 

електромеханічних автоматичних телефонних станцій. Для виконання цього 

завдання необхідно залучити майже 5 млрд. гривень; необхідно збільшити 

абонентську ємність сільської телефонної мережі не менше ніжна 400 тис. 

номерів і телефонізувати усі соціально значимі об’єкти: навчальні та дитячі 

дошкільні заклади, медичні установи, клуби, бібліотеки, громадські 

приймальні тощо; визначити особливі умови для видачі ліцензій на надання 



послуг мобільного зв’язку з метою залучення операторів мереж мобільного 

зв’язку до надання телекомунікаційних послуг у сільській, гірській 

місцевості і депресивних регіонах. У сфері телекомунікацій існують такі 

проблеми: низький рівень забезпечення населення, підприємств, установ і 

організацій інтерактивними телекомунікаційними послугами; 

нерівномірність забезпечення телекомунікаційними послугами та 

обмеженість доступу користувачів до загальнодоступних 

телекомунікаційних послуг (особливо у сільській, гірській місцевості і 

депресивних регіонах); використання на стаціонарних телекомунікаційних 

мережах морально застарілого та фізично зношеного аналогового 

обладнання, що стримує розвиток телекомунікацій та негативно впливає на 

ефективність роботи операторів телекомунікацій; наявність великої кількості 

операторів телекомунікацій (видано майже 700 ліцензій), що призвело до 

нескоординованості їх дій та відсутності єдиного підходу до вирішення 

проблемних питань розвитку телекомунікацій; не ефективне використання 

можливостей прокладених волоконно-оптичних ліній  зв’язку та 

побудованих стільникових мереж операторами телекомунікацій; недостатній 

регуляторний вплив держави на ринок телекомунікацій; недостатнє 

фінансове та матеріально-технічне забезпечення розроблення наукового 

підходу до визначення принципів державної політики щодо регуляторного 

впливу на ринок телекомунікацій. 

Одним із головних сучасних пріоритетів України є формування та 

розвиток національного сегмента інформаційного суспільства і входження 

нашої країни до світової інформаційної спільноти. Характерною рисою 

інформаційного суспільства є реалізація сукупності суспільних відносин у 

різних сферах людської діяльності (в політиці, економіці, державному 

управлінні, освіті, медицині, культурі, дозвіллі, особистому житті) з 

широким використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ), що дає змогу кожному створювати інформацію та накопичувати 



знання, мати вільний доступ до них, можливості для їхнього 

розповсюдження і використання з метою суспільного прогресу та особистого 

інтелектуального зростання. Процеси інформатизації, формування та 

забезпечення життєдіяльності інформаційного суспільства ґрунтуються на 

загальному для всіх країн технологічному фундаменті, яким є інформаційно-

комунікаційна інфраструктура. Поява нових технологій -це крок до 

створення єдиного інформаційного суспільства. Невід'ємна частина цього 

глобального ринку -створення, обробка та передача інформації. Перехід від 

різнорідних телекомунікаційних мереж до мереж наступного покоління NGN 

(Next Generation Network)та до мереж майбутнього покоління FN (Future 

Networks) – мультисервісних мереж є реальністю. В таких мережах 

надаються послуги: передавання голосу (мови), даних і відео, в них 

здійснюється конвергенція мобільних та фіксованих мереж. Для досягнення 

високого рівня доступності до інформаційних ресурсів, реалізації вимог 

ринку інфокомунікаційних послуг потрібна така розвинена система, яка 

забезпечила б ефективне використання телекомунікаційних комплексів і 

нових інформаційних технологій. Перехід до NGN та FN можна вважати 

радикальною модернізацією телекомунікаційної системи. Змінюються не 

тільки технологічні принципи передавання і комутації. Досить істотні зміни 

відбуваються на ринку інфокомунікаційних послуг, у системі технічної 

експлуатації. Починаючи з 2015 року в період до 2025 року Міжнародний 

союз електрозв’язку (МСЕ) прогнозує впровадження принципів створення 

мережі майбутнього – FN (Future Networks), визначення та основні 

положення якої  наведені в рекомендації МСЕ Y.3001, яку прийнято в травні 

2011 року. В рекомендації мова йде про еволюційний, а не революційний 

розвиток мережі наступного покоління з поступовим переходом до мережі 

майбутнього, розвиток Глобальної інформаційної інфраструктури з 

використанням Інтернет-протоколів (ІР) на базі мережі наступного 

покоління NGN. Необхідність введення нового терміну полягає в 



безперервній зміні вимог до телекомунікаційних мереж, з’являються 

принципово нові прикладні області. Відмінною особливістю ідеологій NGN 

та FN є використання технологій IP (Internet Protocol) для передачі та для 

комутації. Ця властивість стимулює розробку принципів побудови 

інфокомунікаційних мереж, які в загальному вигляді можуть бути 

представлені трьома рівнями: транспортним, управління комутацією та 

передаванням інформації, управління послугами. До основних завдань 

транспортного рівня відноситься прозоре передавання інформаційних 

потоків, а також підтримка взаємодії з існуючими мережами зв’язку. На рівні 

управління комутацією та передаванням інформації здійснюється обробка 

інформації сигналізації та управління викликами. Рівень управління 

послугами забезпечує управління логікою послуг і додатків. До основних 

технологічних особливостей, що відрізняють інфокомунікаційні послуги від 

послуг традиційних мереж зв'язку, можна віднести наступні: 

–  інфокомунікаційні послуги виявляються на верхніх рівнях моделі 

взаємодії відкритих систем (ВВС) (у той час як послуги зв'язку надаються на 

третьому, мережному рівні); 

– більшість інфокомунікаційних послуг припускає наявність клієнтської 

частини й серверної; клієнтська частина реалізується в устаткуванні 

користувача, а серверна – на спеціальному виділеному вузлі мережі, 

названому вузлом служб; 

– інфокомунікаційні послуги, як правило, припускають передачу 

інформації мультимедіа, що характеризується  високими  швидкостями  

передачі  й несиметричністю вхідного й вихідного інформаційного потоків;  

– для надання інфокомунікаційних послуг найчастіше необхідні складні 

багатоточкові конфігурації з'єднань; 

– для інфокомунікаційних послуг характерне розмаїття прикладних 

протоколів і можливостей з керування послугами з боку користувача; 



– для ідентифікації абонентів інфокомунікаційних послуг може 

використовуватися додаткова адресація в рамках даної інфокомунікаційної 

послуги. 

Беручи до уваги розглянуті особливості інфокомунікаційних послуг, 

можна визначити наступні вимоги до перспективних мереж зв'язку: 

– “мультисервісність”, розуміємо як незалежність технологій надання 

послуг від транспортних технологій; 

– “широкосмуговість” – це можливість гнучкої й динамічної зміни 

швидкості передачі інформації в широкому діапазоні залежно від поточних 

потреб користувача; 

– “мультимедійність” – це здатність мережі передавати 

багатокомпонентну інформацію (мова, дані відео, аудіо) з необхідною 

синхронізацією цих компонентів у реальному часі і використанням складних 

конфігурацій з'єднань; 

– “інтелектуальність” – це можливість керування послугою, викликом і 

з'єднанням з боку користувача або постачальника послуг; 

– “інваріантність доступу” – розуміємо як можливість організації 

доступу до послуг незалежно від використовуваної технології; 

– “багатооператорність” – це можливість участі декількох операторів у 

процесі надання послуги і поділ відповідно до їх області діяльності. 

Існуючі мережі зв'язку загального користування з комутацією каналів і 

комутацією пакетів у цей час не відповідають перерахованим вище вимогам. 

Обмежені можливості традиційних мереж є стримуючим чинником на шляху 

впровадження інноваційних інфокомунікаційних послуг. З іншого боку, 

нарощування обсягів надання інфокомунікаційних послуг може негативно 

позначитися на показниках якості обслуговування викликів базових послуг 

існуючих мереж зв'язку. Все це змушує враховувати наявність 

інфокомунікаційних послуг при плануванні способів розвитку традиційних 

мереж зв'язку в напрямку створення мультисервісних мереж, які базуються 



на максимальному використанні уже побудованої цифрової інфраструктури. 

Мультисервісна мережа наступного та майбутнього поколінь – тема, якою 

зайняті в усьому світі фахівці в області телекомунікацій. Звичайний 

телефонний зв'язок, стільниковий зв'язок, величезні ресурси мережі Інтернет, 

IP-телефонія, кабельне телебачення (домашнє відео за замовленням) – все це 

повинно бути об'єднане в єдину архітектуру. На початковому етапі розвитку 

мультисервісна мережа представляє інтеграцію мережі з комутацією каналів 

і мережі з комутацією пакетів. На сьогодні лідером вважають технології IP. З 

врахуванням того, що в мультисервісних мережах нового покоління буде 

передаватися і оброблятися трафік різних видів (трафік реального часу, 

трафік даних, відеоінформація). Можна виділити три напрямки розробок: 

нові телекомунікаційні послуги з універсальним доступом із ТфЗК/ISDN 

і IP-мереж; 

нові підходи до проблеми якості обслуговування; 

проблема сигналізації й керування в мультисервісної мережі. 

Розвиток інформаційних мереж вимагає наявності надійних швидкісних 

систем передачі даних. Високошвидкісні цифрові системи передачі 

інформації, які порівняно давно й успішно функціонують в світі, активно 

впроваджуються в Україні. Необхідність реалізації FN дає можливість 

надати вільний доступ користувачам до інформаційно-комунікаційних 

ресурсів та інтелектуального надбання людства в будь-якому географічному 

місці, гарантованої якості, прийнятної вартості, в будь-який час на базі нових 

та інноваційних технологій. І тому перспектива становлення цифрових 

мереж як реальна альтернатива існуючим телефонним каналам зв'язку в 

області глобальних телекомунікацій є реальністю. На сучасному етапі 

розвитку суспільства інформаційні та телекомунікаційні технології стають 

основними факторами розвитку світової економіки. Поява нових 

технологій – це крок до створення єдиного Глобального Інформаційного 

Суспільства (ГІС), електронної економіки, де географічні кордони втрачають 



своє значення як економічний фактор. Вслід за декларацією про перехід 

суспільства до ГІС зроблено спроби конкретизувати, що ж розуміємо під 

ГІС. При цьому концепція ГІС мінялася кілька разів впродовж останніх 

років. Спочатку під ГІС розуміли об'єднання всіх інформаційних ресурсів і 

організація безперешкодного доступу до них всіх людей. У такому вигляді 

для реалізації ГІС вистачає високошвидкісного Інтернет. Потім в сферу ГІС 

була включена відеоінформація, інтерактивні ігри і все те, що називається 

індустрією розваг. Це привело до зміни концепції послуг, так що з'явилася 

нова концепція Triple Play (послуги передачі даних,голосу і відео). Сьогодні 

складно уявити, що прийде на зміну ідеї з'єднати корисну інформацію і 

розваги. Є припущення, що дуже велику роль в наступній концепції ГІС 

гратимуть питання ідентифікації положення людини в просторі і, отже, 

контролю за міграцією населення. Інноваційні технології четвертого 

покоління мобільного зв'язку нині вже використовуються в сферах 

телемедицини, безпеки і охорони громадського порядку, дистанційної 

освіти, транспортного управління тощо. Але об'єднує всі концепції ГІС те, 

що вони втілюються через нові послуги, технології. Поява послуг 

широкосмугового доступу пов'язана з ідеєю «інтернетизації суспільства». 

Специфікації будь-якого покоління зв'язку, як правило, відносяться до зміни 

фундаментального характеру обслуговування, несумісних технологій 

передачі, більш високим піковим бітрейтом, новими смугами частот, 

ширшим каналом смуги пропускання, а також більшою місткістю для 

множини одночасної передачі даних (більш високою системою спектральної 

ефективності). Нові покоління мобільного зв'язку починали розроблятися 

практично через кожні десять років з моменту переходу від розробок 

першого покоління аналогових стільникових мереж в 1970-і роки (1G) до 

мереж з цифровою передачею (2G) в 1980-х роках. Від початку розробок до 

реального впровадження проходила достатня кількість часу(наприклад, 

мережі 1G були впроваджені в 1984 році, мережі 2G –в 1991 році). У 1990-х 



роках почав розроблятися стандарт 3G, що базується на методі множинного 

доступу з кодовим розділенням каналів (CDMA); він був впроваджений 

тільки в 2000-х роках. Рішення цієї задачі в рамках традиційної телефонної 

мережі привело до появи концепції ISDN (Integrated Services Digital Network 

–цифрова мережа з інтеграцією служб), але швидкість передачі, яку 

забезпечувала ця технологія для абонентів (128 кбіт/с), не можна було 

визнати достатньою цивілізації до ГІС, ідеологи в першу чергу формують 

нову концепцію. Конкретизуючи чергове тактичне завдання переходу 

устаткування і технологій послуг, формуються нові вимоги до їх розробки. 

Нова концепція послуг вимагала, аби швидкість передачі даних до абонента 

перевищувала  1-1,5 Мбіт/с.  З'явилися  нові  технології  широкосмугового 

абонентського доступу:  

•ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line –асиметрична цифрова 

абонентська лінія); •FTTx(Fiber To The X –оптичне волокно до.);  

•PON (Passive optical network –технологія пасивних оптичних мереж); 

•Ethernet, Gigabit Ethernet;  

•Wi-Fi (Wireless Fidelity –«безпроводова точність»).  

Оскільки відповідно до нової концепції передбачалося істотне 

збільшення об'ємів трафіку, на рівні транспортних мереж упроваджено 

модернізовані технології NGSDH (Next Generation Synchronous Digital 

Hierarchy – Нове Покоління Синхронної Цифрової Ієрархії), Gigabit Ethernet. 

Необхідність забезпечення якості привело до технології MPLS (Multiprotocol 

Label Switching – мультипротокольна комутація по мітках).  

Для об'єднання абонентів в локальні групи і кластери створено VLAN 

(Virtual Local Area Network – віртуальна локальна мережа) з VPN (Virtual 

Private Network – віртуальна приватна мережа). Врешті-решт підвищення 

ефективності управління послугами широкосмугового доступу досягнуто 

модифікацією під нові завдання технології Softswitch (програмний 

комутатор). 



Процесно-функціональний підхід у системі управління сучасного 

телекомунікаційного підприємства запропоновано в працях Тупкала В.М., 

Борисова Л.Є. У сучасних умовах до управління підприємством найбільш 

дієвим вважається вживання процесного підходу. Цей підхід означає 

орієнтацію діяльності підприємства на бізнес-процеси різних напрямів, 

кінцевою метою виконання яких є: створення продуктів або послуг, цінних 

для зовнішніх споживачів; формування і вживання системи (мережі) 

процесів відповідних окремим бізнес-процесам; організацію управління 

окремими процесами (субпроцесами) і їх системою. Проте традиційно досвід 

практичної діяльності в основному базується на вживанні функціонального 

підходу. На шляху провадження процесного підходу  необхідно вирішити 

проблеми, що виникають при переході від функціонального до процесного 

управління, і послідовність вирішення наступних завдань: виділення 

(декомпозиція) економічних процесів (бізнес-процесів) підприємства, 

доцільність перепроектування організаційної структури підприємства та 

розробки нових методів управління.  

Питання щодо підвищення сталості функціонування телекомунікаційної 

мережі енергетичної системи шляхом впровадження бездротової гібридної 

топології розглядалися в працях П. В. Анахова. Під дестабілізуючим 

фактором розглядався вплив на телекомунікаційну мережу, джерелом якого є 

фізичний або  технологічний процес внутрішнього чи зовнішнього стосовно 

телекомунікаційної мережі характеру, що може призвести до виходу з ладу 

елементів мережі. Робота мережі за таких обставин визначається її сталістю, 

забезпечення якої полягає в збереженні функціонування в разі виходу з ладу 

частин и елементів. 

Вивченням різноманітних аспектів розвитку сфери зв’язку та 

інформатизації в Україні займаються такі вчені: В.М. Гранатуров, А.В. 

Кузьмінов, В.М. Орлов; питаннями процесного підходу – М. Хаммер, Дж. 

Чампи та ін. В той же час, незважаючи на достатню кількість наукових 



досліджень публікацій і накопичений практичний досвід, в теорії і практиці 

у побудові ефективних та конкурентоспроможних систем управління 

підприємствами все ще залишаються аспекти, розглянуті недостатньо повно, 

особливо питання, пов’язані з побудовою оновленої актуальної для 

сьогодення системи управління на підприємствах телекомунікацій. Таким 

чином, якість послуг є пріоритетним напрямком вдосконалення для 

підприємств телекомунікацій – складових телекомунікаційного сектору 

сфери зв’язку та інформатизації. Досягнення необхідного рівня якості 

можливе лише при стабільному та успішному функціонуванні об’єкту 

телекомунікацій, за допомогою організації дієвої системи управління 

підприємством. Функціональні системи управління вже є застарілими та 

потребують оновлення. 

Методи та моделі управління контентом в розподілених 

інфокомунікаційних системах розглянуто в працях Кирияка М.І. 

Сучасне суспільство використовує різноманітні форми соціальної та 

економічної діяльності, які базуються на масовому використанні 

інформаційних і телекомунікаційних технологій, а розвиток науково-

технічного прогресу визначає перехід від постіндустріального суспільства до 

інформаційного. Відповідно до Окінавської хартії глобального 

інформаційного суспільства, прийнятої на саміті країн Великої вісімки (G8) 

у 2000 році, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) є одним з 

найважливіших факторів, що впливають на формування суспільства XXI 

століття. Вони змінюють стиль життя, навчання та роботи, взаємодії влади та 

громадянського суспільства, стають рушійною силою розвитку світової 

економіки, забезпечуючи більш ефективне розв’язання економічних та 

соціальних проблем у всіх куточках земної кулі та відкриваючи нові 

величезні можливості для людства. Україна, як частина спільноти світового 

інформаційного суспільства, продовжує  впроваджувати  новітні  технології,  

в  т.ч.  інформаційно-комунікаційні послуги, що сприяє розвитку економіки 



та суспільства, підвищує можливості реалізації людського потенціалу, 

використання національних ресурсів. Термін «інфокомунікації» означає 

нерозривний зв'язок інформаційних і телекомунікаційних елементів 

інформаційного обміну, які розвиваються в процесі  конвергенції.  

Поєднання  інформаційних  і телекомунікаційних технологій призвело до 

реорганізації мережевої архітектури та створення інфокомунікаційних мереж 

наступного покоління (Next Generation Networks, NGN), в яких надаються 

мультисервісні послуги з постійно зростаючою інтенсивністю мережевого 

трафіку. Поява нових інформаційно-комунікаційних послуг, перенесення 

традиційних послуг на платформу ІР, зростання кількості споживачів цих 

послуг спричинили розвиток технологій, в яких на першому місці стоїть 

питання якості надання послуг та забезпечення їх доставки до кінцевих 

користувачів. Особливої актуальності ці питання набувають в умовах 

необхідності забезпечення високої продуктивності мережевої 

інфраструктури  та ефективного використання мережевих ресурсів для 

передавання об’ємів трафіку, що постійно зростають. Зазначені тенденції 

призводять до підвищення вимог щодо управління трафіком в 

телекомунікаційних системах. Для задоволення цих вимог в системах 

передавання даних впроваджуються методи та механізми управління 

трафіком, які тою чи іншою мірою враховують особливості різних видів 

послуг. Зростання об’ємів трафіку та вимог до гарантування якості його 

передавання спричиняє підвищення вимог до інформаційних мереж, що в 

сукупності утворюють основу проблематики високоякісної передачі 

інформації з урахуванням пікових навантажень та максимально можливим 

використанням наявних мережевих ресурсів. Конвергентна мережева 

інфраструктура повинна бути придатною для передавання значних за 

обсягом потоків відео-та аудіоінформації, даних та службової інформації 

(контенту загалом). 



Таким чином, проблематика ефективного управління передаванням 

інформації в умовах збільшення її обсягів, на основі розроблення моделей і 

методів доставки контенту в інфокомунікаційних системах, має важливе 

науково-практичне значення, є актуальною і своєчасною та визначає 

напрямки досліджень дисертаційної роботи. Дослідження методів 

управління мережевими ресурсами та передавання інформації, якості 

обслуговування, характеристик трафіку, розвиток теорії систем масового 

обслуговування пов’язані з роботами таких вчених, як Стеклов В., 

Поповський В., Беркман Л., Лемешко О., Ложковський А., ГольдштейнБ., 

ХінчинА., Шеннон К., KleinrockL., Pollaczek F., Crovella М.,WillingerW., 

LelandW., Taqqu M., Paxson V. та інших. Проте, розвиток інформаційних 

технологій вимагає уточнення і перегляду наявних математичних моделей та 

розроблення нових методів передавання різнорідного контенту в сучасних 

інфокомунікаційних мережах, зокрема мережах доставки контенту (CDN). 

Нові мережеві технології спричиняють істотний вплив на існуючі і добре 

розвинені галузі. Особливої уваги заслуговують послуги, які зорієнтовані на 

передавання даних в режимі реального часу, а саме: IP-телефонія (VoIP), IP-

телебачення (IPTV), відео на замовлення (VoD), відеоконференції (VC) та 

інші, що є більш критичними до мережевих ресурсів. Суттєве зростання 

об’ємів мультимедійних даних, серед іншого, спричинене різким 

збільшенням обсягу мобільного IP-трафіку. Ще одним важливим напрямом 

розвитку інфокомунікаційних технологій є розвиток технологій віртуалізації 

та розподілених «хмарних» обчислень. Зростання популярності надання 

послуг за допомогою різного рівня «хмар»: SaaS, IaaS та PaaS (програмне 

забезпечення, інфраструктура та платформа, як послуги) та концептуальної 

моделі NaaS (мережа, як послуга) підвищує вимоги до телекомунікаційної 

інфраструктури, яка повинна забезпечувати обмін контентом в цих складних 

розподілених інфокомунікаційних системах. Основними перевагами 

розподілених систем, у порівнянні з централізованими, є:  



можливість виконання паралельних обчислень;  

досягнення високої сумарної продуктивності; підвищення ступеня 

спільного використання ресурсів;  

краще співвідношення ціна/якість; висока надійність та 

відмовостійкість. 

Мережеві технології сьогодні є однією з найпрогресивніших галузей 

науки і техніки, а управління інформаційними мультисервісними потоками 

потребує використання моделей та алгоритмів керування трафіком для 

оптимізації функціональних характеристик мережевих систем. Отже, 

виникає протиріччя, оскільки традиційні моделі аналізу трафіку, а також 

методи розподілу мережевих ресурсів не відповідають сучасному рівню 

технічного прогресу в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, а 

існуючі методи керування потоками не враховують характеристик трафіку 

гетерогенних інфокомунікаційних мереж доставки контенту. На сьогодні 

дане протиріччя можливо розв’язати шляхом побудови моделей вхідного 

трафіку, характеристики яких були б найближчими до характеристик 

реальних потоків даних, зокрема у CDN, розробленням нових моделей та 

методів управління різнотипними мережевими ресурсами, удосконаленням 

математичного інструментарію аналізу та дослідження розподілених 

інфокомунікаційних систем для розроблення засобів підвищення 

ефективності передавання інформації, що, разом із сукупністю порушених 

вище питань, дозволяє сформулювати актуальну наукову проблему 

розроблення методологічного забезпечення управління передаванням 

контенту в розподілених інфокомунікаційних системах та мережах з метою 

ефективного використання мережевої інфраструктури, підвищення 

системної продуктивності і якості надання послуг за рахунок динамічного 

балансування навантаження. 

Ідеї інформатизації органів управління та дослідження у цій сфері в 

нашій країні належать В.М. Глушкову та колективу очолюваного ним 



Інституту кібернетики у м. Києві, які розпочалися ще у 60-х роках минулого 

століття. Відчутний вплив на розвиток інформатизації держави та її органів 

управління справили також й праці багатьох інших українських вчених та 

відомих наукових шкіл, зокрема П.І. Андона, В.І. Гриценка, С.О. Довгого, 

М.З. Згуровського, А.О. Морозова, В.В. Петрова, В.І Скуріхіна та ін. За 

останні роки наукові основи інформатизації збагатилися відповідними 

рішеннями, моделями та алгоритмами, які знайшли відповідники в 

інформаційних системах різних органів управління та державної влади. При 

створенні автоматизованих інформаційних систем в органах управління 

використовуються різні, іноді суперечливі підходи, недостатньо уваги 

приділяється чинникам інформаційного забезпечення діяльності, практично 

відсутня узгодженість проектних рішень як між різними системами, так і із 

загальними завданнями інформатизації сфери управління в державі. Це 

пов’язано насамперед з відсутністю проблемно-орієнтованої методології, 

недосконалістю використовуваного в органах управління математичного 

забезпечення, відсутністю методів, програм, інформаційних технологій, що 

спрямовані саме на забезпечення аналітичної діяльності та її адаптації із 

урахуванням сучасних вимог.  

Поняття адаптації як процесу є досить новим у теорії й практиці 

автоматизованих інформаційно-аналітичних систем. У силу новизни 

проблеми питання розробки моделей і методів, визначення раціональної 

структури систем вирішуються інтуїтивно. Відсутність цільної методології 

не дозволяє розглядати процес формування систем та їх розвитку 

комплексно, із системних позицій. 

Методика підвищення якості функціонування програмно-

конфігурованих мереж на базі кореляційного аналізу запропонована Ярошем 

В.О. Інформатизація телекомунікаційних послуг є однією з найважливіших 

проблем сьогодення, що характеризує сучасне інформаційне суспільство. На 

сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні та телекомунікаційні 



технології стають основними факторами розвитку світової економіки. Поява 

нових технологій –це крок до створення єдиного цифрового майбутнього, 

електронної економіки, де зовсім не мають значення географічні кордони як 

економічний фактор. Відомо, що провідні країни світу мають розвинуті 

телекомунікаційні мережі з можливістю передачі великих об’ємів 

інформації. Звідси можна зробити висновок, що потужні інформаційні 

канали передачі даних – це запорука створення сильної економіки країни та 

високий матеріальний добробут громадян. Останнім часом в зв’язку зі 

зміною клімату дедалі частіше спостерігаються стихійні лиха, такі як 

землетруси, паводки, цунамі, повені, урагани тощо. В зв’язку з чим надання 

телекомунікаційних послуг зупиняється в тому чи іншому регіоні світу. Це 

свідчить, що ми живемо в епоху глобальних змін, тому істотного значення 

набуває формування вимог до телекомунікаційних мереж таких, щоб вони 

були стійкі та сталі до впливів вищезазначених зовнішніх дестабілізуючих 

факторів. Актуальність даного твердження також підтверджується тим, що 

Міжнародний Союз Електрозв’язку дуже плідно займається вивченням 

поведінки телекомунікаційних мереж в умовах дії зовнішніх дестабілізуючих 

факторів, що підтверджується Рекомендацією МСЕ L.392 від 2016 року. 

Одним з напрямків виконання цих завдань є перехід до програмно-

конфігурованих мереж, які є складовою концепції мереж майбутнього, 

визначення та основні положення якої наведені в рекомендації 

Міжнародного Союзу Електрозв’язку Y.3001 від 2012 року. Головною 

відмінністю програмно-конфігурованих мереж є здатність до 

самовідновлення та самоорганізації за рахунок підвищення сталості до дії 

зовнішніх дестабілізуючих факторів. Безвідмовне функціонування 

програмно-конфігурованих мереж під час дії стихійного лиха забезпечує 

потреби управління державою, оборони, безпеки, охорони правопорядку, 

економіки країни, а також потреби фізичних і юридичних осіб в новітніх та 

інноваційних послугах телекомунікацій. Тому підвищення якості 



функціонування програмно-конфігурованих мереж є надзвичайно 

актуальним, причому важливість цієї проблеми в перспективі зростатиме. 

Рішенню завдання сталості функціонування сучасних телекомунікаційних 

мереж присвячено багато робіт українських та закордонних вчених. 

Створення методів побудови сталих телекомунікаційних мереж до дії 

деструктивних впливів, теорії катастроф та теорії надійності пов’язано з 

роботами таких вчених, як Е.Д.Вітербі, В.К.Стеклов, Л.Н.Беркман, Р.Барлоу, 

В.А.Нетес, Л.М.Фінк, Ф.Ф.Куо, Д.В.Бертсекас, Р.Галлагер, К.Лістер, 

А.Е.Кучерявий, К.Шеннон, В.В.Шахгільдян, М.А.Шнепс, Ю.Блек, Р.Гандел, 

Е. Девід, Дж.Болгер, А.Сігалл, Д.Томас, Дж.Донован, К.Грей та інші. У 

відомій науковій літературі на сьогодні практично не проаналізовані методи 

підвищення якості функціонування програмно-конфігурованих мереж на базі 

кореляційного аналізу, що враховують їх властивості сталості, 

самовідновлення та самоорганізації, які впливають на якість проектування та 

реалізації мереж операторами телекомунікацій. Таким чином, наукове 

завдання полягає у розробці методики підвищення якості функціонування 

програмно-конфігурованих мереж, що дозволить покращити характеристики 

точності системи управління для поліпшення показників живучості та 

надійності. 

Усі вище визначені чинники визначають аргументування та критичне 

оцінювання запропонованих автором нових рішень порівняно з відомими 

рішеннями. 

 

Практична значимість та важливість для галузі полягає в створенні 

теоретико-прикладних основ управління функціонально стійкою 

гетерогенною телекомунікаційною мережею зі змінною структурою в умовах 

впливу дестабілізуючих чинників.  

Практичне значення одержаних результатів визначається наступним. 



Розроблена концепція підвищення сумісності обладнання гетерогенної 

телекомунікаційної мережі дозволить збільшити кількість користувачів 

мережею без її перевантаження. 

Розроблено алгоритм побудови коротко- та середньострокових 

прогнозів можливих збоїв в мережі на основі удосконаленого методу 

машинного навчання, який завдяки використанню швидких відновлень 

забезпечує швидшу збіжність алгоритму, а отже прискорює процес 

прогнозування. 

Розроблена методика децентралізованого управління гетерогенною 

телекомунікаційною мережею на основі використання інтелектуального 

блоку дозволяє зменшити кількість службової інформації в мережі, тим 

самим забезпечивши зменшення навантаження мережі та дозволяє 

ефективно реагувати на виникнення позаштатних ситуацій. 

Запропонована інформаційна технологія швидкого реагування та 

протидії впливу дестабілізуючих факторів дозволить підтримувати 

функціональну стійкість мережі та зменшити час на відновлення роботи 

мережі при нештатних ситуаціях. Запропонована технологія базується на 

концепції самонавчання з опорою на постійне оновлення бази даних. 

Таким чином, порівняно з існуючими підходами інформаційна 

технологія, що запропонована в роботі, дозволяє автоматизувати весь процес 

аналізу, істотно підвищити точність і знизити час всього циклу аналізу даних 

для забезпечення швидкого реагування. 

Результати досліджень прийняті до впровадження Асоціацією «ТЕЛАС» 

(акт впровадження від 25.11.2020 р.); ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (акт 

впровадження від 03.11.2020 р.); ТОВ «Ай Ті Джи» (акт впровадження від 

15.10.2020 р.); Науково-дослідним центром «Енергозв’язок» (акт 

впровадження від 16.12.2020 р.); ТОВ «Хуавей України» (акт впровадження 

від 05.01.2021 р.) та в навчальний процес Державного університету 

телекомунікацій (акт впровадження  від 27.08.2020 р.). 

 



Оцінка змісту дисертації, її завершеність у цілому, відповідність 

оформлення дисертації вимогам, затвердженим МОН України. 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано 

мету та наукову проблему дисертації, показано зв’язок роботи з науковими 

темами та програмами, викладено наукову новизну та практичне значення 

отриманих результатів, наведено інформацію щодо кількості публікацій, 

апробацію та впровадження основних результатів дослідження, виділено 

особистий внесок здобувачки в опублікованих працях зі співавторами. 

У першому розділі «Аналіз існуючих практичних та науково 

методологічних підходів щодо забезпечення функціональної стійкості 

гетерогенних телекомунікаційних мереж. постановка наукової проблеми» 

здійснено аналіз тенденцій розвитку галузі інформаційно-комунікаційних 

технологій. Розглянуто понятійний апарат функціональної стійкості 

гетерогенної телекомунікаційної мережі, а також особливості дії 

дестабілізуючих чинників природного походження на функціонування 

телекомунікаційних об’єктів в сучасних умовах глобального потепління. 

Надано аналіз новітніх загроз природного походження в умовах глобального 

потепління. Зроблено розгорнутий аналіз впливу дестабілізуючих чинників 

від удару блискавки. Визначено, що розробка та впровадження такого 

науково-методичного апарату забезпечує:  

1. Моментальне виявлення дестабілізуючого фактору мережі.  

2. Негайне реагування на вплив дестабілізуючого фактору з метою 

збереження зв’язності мережі та негайне реагування на наявність 

пошкоджень.  

3. Негайний розподіл наявних в мережі ресурсів для забезпечення 

послуг належної якості новому з’єднанню.  

4. Проведення аналізу пошкодження, кількість наявних в мережі 

ресурсів та зберігання інформації про стан системи в цілому.  



5. Забезпечення прихованого управління мережею на основі 

децентралізації, що дозволить зменшити кількість управляючої інформації в 

мережі. 

6. Використання всіх переваг запропонованих на сьогодні методів 

пошуку аномалій.  

Більше того, актуальним питанням сьогодні є розробка набору 

аналітичних моделей та методів моніторингу стану мережі та забезпечення 

ефективного управління нею при неповній апріорній інформації. Аналіз 

вимог, які висуваються до гетерогенної телекомунікаційної мережі та 

існуючих науково-методичних підходів до побудови таких мереж показав, 

що на сьогоднішній день накопичилось протиріччя між необхідністю 

забезпечення стійкості мережі при підключенні та наданні належної якості 

послуг зростаючій кількості пристроїв в позаштатних ситуаціях (збої, 

відмови, перевантаження, при кібератаках тощо), з однієї сторони та 

невідповідності існуючих інженерних та наукових методів забезпечення 

бажаної функціональної стійкості мережі з іншої сторони. 

Проведено аналіз причин пошкоджень телекомунікаційних мереж та 

визначено можливі рішення щодо попередження пошкоджень 

телекомунікаційних мереж, – а саме геофізичні загрози довкіллю, загрози 

телекомунікаційній мережі. Здійснено постановку наукової проблеми та 

завдань дослідження. 

У другому розділі «Розробка теоретичних основ забезпечення 

функціональної стійкості гетерогенних телекомунікаційних мереж до дії 

дестабілізуючих чинників» запропонована модель топологічної структури 

гетерогенної телекомунікаційної мережі. Розроблено метод дослідження 

телекомунікаційної мережі та визначено способи передавання сигналів різної 

фізичної природи по різних середовищах розповсюдження. Надано 

рекомендації щодо підвищення фізичної сумісності обладнання. Розглянуто 

сталість гетерогенної телекомунікаційної мережі зі змінною структурою, 



обґрунтовані шляхи підвищення сталості телекомунікаційної мережі 

удосконаленим методом управління. Проведено аналіз заходів щодо захисту 

телекомунікаційної мережі від дії дестабілізуючих чинників та проведено 

опрацювання методу розробки заходів захисту. 

У розділі 3 «Розробка моделей та методів машинного навчання для 

удосконалення системи управління гетерогенною мережею» розглянуто 

особливості застосування методів машинного навчання в гетерогенних 

телекомунікаційних мережах та розроблено моделі попарно-

експоненціального Марківського випадкового поля для гетерогенних мереж. 

Встановлено діагональний крок алгоритму машинного навчання на основі 

методу Барзілая-Борвейна та розроблено алгоритм роботи метричного 

проксимального градієнта. Здійснено дослідження ефективності метричного 

проксимального градієнта. 

Четвертий розділ «Синтез нелінійних оптимальних систем 

управління гетерогенною телекомунікаційною мережею в множині великих 

даних» присвячено визначенню основних труднощів в завданні нелінійного 

оптимального управління та розробці математичних основи забезпечення 

стійкості квазіоптимальних систем управління. Здійснено синтез 

квазіоптимальних систем управління з випадковими сигналами в малій 

області простору станів. Розроблено методику розв’язання граничної задачі 

із закріпленими кінцями, методику забезпечення збіжності до оптимального 

вектора керування за допомогою релаксаційних методів. Розглянуто 

математичний апарат релаксаційного методу, заснованого на других 

варіаціях. Побудовано рівняння лінійного керування зі зворотним зв'язком та 

надано опис методів синтезу з використанням обчислювального блоку. 

Розглянуто послідовну оптимізацію без обліку збурювань. Здійснено 

моделювання простої системи на основі обчислювального блоку. Проведена 

послідовна оптимізація керування при наявності завад. 



У п’ятому розділі «Оптимальне управління гетерогенною мережею 

при неповній робочій і апріорній інформації» розроблено математичні 

основи квазіоптимального управління при неповному ступені 

спостережуваності. Визначено способи адаптації оптимальних керувань при 

неповній апріорній інформації. Розглянуто інваріантність в системах 

управління при неповній апріорній інформації. Надано аналіз використання 

технології блокчейн в ракурсі його інтеграції в гетерогенну мережу з 

децентралізованим управлінням. 

У шостому розділі «Методика децентралізованого управління 

гетерогенною телекомунікаційною мережею» запропонована модель системи 

та сформульована проблема розподілу смуги пропускання. Запропоновано 

децентралізований механізм розподілу ресурсів та визначена динамічна 

спільна пропускна здатність мережі. Здійснено аналіз моделі 

децентралізованого механізму розподілу смуги пропускання з врахуванням 

динаміки системи та оцінено ефективність методики розподілу ресурсів на 

основі прогнозів. Наведено результати моделювання. 

У висновках відтворено основні результати дисертаційного 

дослідження, що відображають методологічні основи управління 

функціонально стійкою гетерогенною телекомунікаційною мережею зі 

змінною структурою в умовах впливу дестабілізуючих чинників  

У додатках наведено: зовнішні чинники впливу, які викликають або 

можуть викликати обмеження чи втрату працездатного стану виробу в 

процесі експлуатації; зовнішні чинники впливу, які викликають або можуть 

викликати обмеження чи втрату працездатного стану виробу в процесі 

експлуатації; дестабілізуючі чинники зовнішніх небезпечних подій; акти 

впровадження; список публікацій здобувача. 

 

Структура та обсяг дисертації.  Дисертаційна робота складається із 

анотації, вступу, шести розділів, висновків по розділах, загальних висновків, 

списку використаних джерел 249 найменувань на 27 сторінках, 5 додатків на 



35 сторінках. Загальний обсяг роботи 368 сторінка Основний зміст роботи 

викладено на 284 сторінках машинописного тексту.  

 

Оцінка мови та стилю викладення дисертації і автореферату. Мова 

та стиль дисертації та автореферату свідчать про вміння автора 

аргументовано викладати свої думки та, у цілому, відповідають вимогам 

МОН України. Сформульовані у дисертаційній роботі основні положення, 

висновки та рекомендації викладені у логічній послідовності та доказовій 

формі, що значно сприяє усвідомленню думок автора. Всі розділи дисертації 

мають внутрішню єдність і завершеність. Змістовне наповнення підрозділів 

роботи відповідає змісту визначених розділів.  

Отримані підсумкові результати дисертації співпадають із загальною 

метою і конкретними науковими завданнями, сформульованими у вступі. В 

цілому, дисертаційна робота сприймається як кваліфікаційна закінчена 

наукова праця, що містить нові наукові результати.  

 

Підтвердження повноти викладу основних результатів дисертації 

в наукових фахових виданнях. Наукова новизна безсумнівна та достатня 

для докторської дисертації. Основні наукові і практичні результати, що 

отримані в ході дисертаційного дослідження, опубліковано з необхідною 

повнотою після захисту кандидатської дисертації у 41 науковій праці, з них: 

24 наукові статті, у тому числі 4 статті у виданнях, які індексуються у 

науково-метричній базі SCOPUS. Також 16 праць опубліковано у матеріалах 

наукових конференцій, з них 4 публікації входять у неперіодичні видання, 

які індексуються у науково-метричній базі SCOPUS. В рамках дослідження 

опублікована одна монографія. 

 

Інформація про отримані результати у кандидатській дисертації 

здобувача не використовувалась при підготовці докторської дисертації. 

 



Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації. 

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації і дає повне 

уявлення про отримані результати дослідження та їх наукову новизну та 

практичну значимість. 

Відмічаю в цілому науково-коректний стиль викладення матеріалів 

дисертації. Назва роботи відповідає самій роботі, яка відповідає паспорту 

спеціальності 05.13.06 - інформаційні технології. 

Недоліки 

У якості недоліків у роботі потрібно відмітити наступне. 

1. У якості мети досліджень автором визначено «підвищення 

ефективності функціонування гетерогенної телекомунікаційної мережі 

шляхом розробки та реалізації моделей, методів та інформаційної технології 

забезпечення її функціональної стійкості до дестабілізуючих чинників» 

При цьому предметом досліджень визначено «методи та засоби 

забезпечення стійкого функціонування гетерогенної телекомунікаційної 

мережі». Вважаю, що бажано було більш детально надати обґрунтування 

зробленому висновку щодо отриманого зменшення навантаження за рахунок 

зменшення кількості службової інформації в мережі. Запропонована 

методика дала змогу підвищити функціональну стійкість гетерогенної 

телекомунікаційної мережі в середньому на 15 %. Однак, при цьому не 

визначено показники та критерії функціональної стійкості та як визначалося 

це середнє значення. 

2. В розділі 1. «Аналіз існуючих практичних та науково методологічних 

підходів щодо забезпечення функціональної стійкості гетерогенних 

телекомунікаційних мереж. постановка наукової проблеми» не 

формалізовано множину (кортеж) факторів та за рахунок яких здійснюється 

управління функціонально стійкою гетерогенною телекомунікаційною 

мережею зі змінною структурою в умовах впливу дестабілізуючих чинників. 



3. В підрозділі (стор.49) «1.3. Дія дестабілізуючих чинників природного 

походження на функціонування телекомунікаційних об’єктів в сучасних 

умовах глобального потепління» розглядаються новітні загрози природного 

походження в умовах глобального потепління, удару блискавки тощо. Це 

дійсно важливо. Однак, не менш важлива проблема полягає у протидії 

сучасному інформаційному тероризму та помилкових антропогенних дій 

операторів телекомунікаційних мереж. Нажаль, цим питанням в роботі не 

надано належної уваги. 

4. У розділі 4 «Синтез нелінійних оптимальних систем управління 

гетерогенною телекомунікаційною мережею в множині великих даних» при 

розгляду основних труднощів (стор.148) в завданні нелінійного 

оптимального управління бажано було визначити зміст фізичних параметрів 

та розмір вихідного сигналу динамічного процесу (вираз 4.2), стану (вираз 

4.3), обмежень (вираз 4.3), а задання нелінійного оптимального управління 

не формалізовано. 

5. У розділі 6 «Методика децентралізованого управління гетерогенною 

телекомунікаційною мережею» розглянуто результати моделювання 

(стор.297) розподілу смуги пропускання в гетерогенній мережі для 

абонентських терміналів з можливістю багатоканальної адресації, 
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