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ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИ ПРИ ФОРМУВАННІ ЦІЛЕОРІЄНТОВАНИХ РІШЕНЬ 
 

На сучасному етапі розвитку інтегрованих систем управління промисловими та 
адміністративними структурами важливою проблемою є виявлення правил і механізмів, 
процедур прийняття рішень, ґрунтуючись на яких можна виявити інформаційні ознаки, 
структуру відношень між, об'єктами, їх ціле орієнтацією. Це б дало змогу коректно 
прогнозувати динаміку подій і вибирати стратегію протидії в умовах кризових ситуацій, а 
також відповідно формувати моделі поведінки на основі одержаних нових знань. 

Використання складних схем досліджень інформаційної взаємодії середовища 
експерименту та організму дозволяє виявити задачі, які входять в основу інтелектуальної 
діяльності особи, що відповідно створює умови для розкритгя структури алгоритмів, 
ґрунтуючись на логіко-математичних моделях доведення теорем індуктивного та 
дедуктивного виводу, структуризації даних. 

Опираючись на ці положення, формується концепція про необхідність розкритгя ролі 
структур мозку в рамках поняття цілеорієнтованого нейропроцесора для опрацювання 
інформації, формування і взаємодії сигналів, реалізації правил і алгоритмів, взаємодії 
підструктур на основі індуктивних та дедуктивних процедур при генерації гіпотез в 
нейронних ансамблях, формування стратегій дій для досягнення мети. 

Методи теорії автоматів забезпечують ефективні засоби побудови нейронних сіток з 
допомогою яких можна імітувати інформаційні структури мозку людини для вивчення певних 
класів поведінки модельованого об'єкту або їх комплексу на основі цілісних гіпотез і концепцій, 
які відображають цілеорієнтацію інформаційних систем. 

В основу процедур моделювання поведінки скінченого автомата покладено моделі 
навчання, які імітують формування ланок умовних рефлексів і базуються на структурі 
навчальної матриці. 

Головним недоліком таких моделей є те, що вони не забезпечували імітацію 
цілеорієнтованої поведінки в умовах зовнішніх збурень, тобто автомат не відображав основних 
принципів функціонування реальних механізмів мозку, оскільки не розкривав алгоритмів їх 
роботи (функціонування цілеорієнтації). 

Теорія автоматів не забезпечує моделювання взаємодії алгоритмів та їх реалізацію, 
оскільки не дає засобів їх об'єднання в одну систему на основі інформаційного синтезу. 

Висновок. Стресори викликають цілий цикл вторинних неузгоджених процесів у 
функціонуванні систем управління організму за рахунок створення нових алгоритмів в 
новоутворених структурах, тобто приводить до виникнення нових інформаційних структур і 
механізмів, їх цілеорієнтованої роботи. При їх функціонуванні відбувається активізація та 
утворення ланок і ланцюгів з замкнутими циклами, в яких одна із інформаційних ланок 
генерувала сигнали, що збуджували всю структуру, і це приводило до її стимуляції, 
активізації, генерації, нових сигналів і управляючих дій, які виводили організм з рівноважного 
стану. Тобто порушувалась стійкість управління організмом і виникали втрати якості 
інтелектуального функціонування. 
 
 


