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СИСТЕМИ 
 

Розглянуті питання методології забезпечення функціональної стійкості складних систем. 
Показано, що в складних організаційних ерготехнічних системах важливе місце в забезпеченні їх 
функціональної стійкості займатимуть процеси інформаційного метаболізму в системі. На основі 
соціонічного підходу до функціонування складних систем, визначені закономірності бойової роботи 
операторів системи, що задовольняють умовам забезпечення функціональної стійкості авіаційно-
космічної бойової системи. Наведені критерії оцінки ефективності роботи оператора та показана 
можливість проведення процедури валідації тезаурусу авіаційно-космічної бойової системи. 
Запропоновано визначення вирішальної функції як результуючої функціонування тезаурусу, внаслідок 
чого обирається варіант застосування угруповання за призначенням. 
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Вступ 
Постановка проблеми. Сучасними 

закономірностями збройної боротьби, які 
визначені змінами в озброєнні і способах ведення 
бойових дій можна  вважати:  
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ведення збройної боротьби із застосуванням 
засобів нового технологічного рівня з 
використанням сучасних авіаційно-космічних та 
інформаційних технологій і широким 
застосуванням високоточних засобів ураження, 
систем управління військами, розвідки та інших 
систем забезпечення; 

ураження на відповідних етапах бойових дій у 
першу чергу не угруповань сухопутних військ, а 
систем їх матеріально-технічного забезпечення, 
важливих центрів державного та військового 
управління, об’єктів воєнно-промислового 
комплексу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз війн та конфліктів кінця ХХ-го початку 

ХХІ-го сторіччя показує, що на сьогоднішній день 
провідними в військовому та економічному 
положенні державами створена глобальна 
інформаційна система космічного базування 
квазіреального масштабу часу, яка дозволяє 
використовувати збройні сили практично у будь-
якій точці земної кулі. Ця система 
удосконалюється у напрямках підвищення 
розрізнюючої здатності, швидкості доставки і 
обсягу інформації, гнучкості управління і 
маневреності. При цьому, для забезпечення 
швидкості функціонування здійснюється перехід 
від багатофункціональних (великих за розміром) до 
вузькопрофільованих космічних апаратів (міні і 
мікросупутники), що, безумовно призводить до 
ускладнення систем бойового застосування військ 
(сил).  

Все це на даний час призвело до виникнення 
нових організаційних структур у складі збройних 

сил провідних держав – авіаційно-космічні 
експедиційні сили (США), повітряно-космічні 
сили (РФ). 

Подальший розвиток воєнних дій експерти 
пов’язують з підвищенням ефективності 
застосування сил та засобів оперативного та 
тактичного призначення на підставі подальшого 
удосконалення засобів космічного забезпечення, 
концепції розвитку “малих супутників”, розробки 
та застосування засобів ураження з космічним 
базуванням [1]. 

Сучасні бойові дії є мережоцентричними та 
гібридними, що висуває нові вимоги до підготовки 
і застосування угруповань військ (сил), як 
складних ерготехнічних систем. 

По перше, потрібно створити  ефективні  
інформаційні комплекси, реалізованих у засобах 
розвідки й управління, а також у силах і засобах 
РЕБ. Космічні засоби розвідки  поступово стають 
основним джерелом інформації як під час 
планування, так і під час організації і ведення 
бойових дій. [2, 3].  

По друге, управління військами здійснюється в 
умовах лавиноподібного збільшення потоків 
інформації через велику кількість ліній зв’язків з 
командних пунктів на землі, але через повітряно-
космічні засоби. При цьому значно збільшиться 
кількість літаків управління і дальнього 
радіолокаційного виявлення, тобто ускладнюється 
елементний склад системи. Інформаційний обмін 
відбувається між усіма ланками і рівнями 
командування за допомогою автоматичних чи  
автоматизованих систем, які поступово 
переміщуються на повітряні і космічні засоби.  

Ці характерні риси збройної боротьби дають 
нам підстави дійти висновку, що для досягнення 
рішучої переваги над противником та стратегічних 
цілей війни [2] потрібно проводити руйнування  
інформаційного поля противника і збереження  
свого інформаційного поля. 
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Виклад основного матеріалу 
дослідження 

Ведення бойових дій у нових умовах потребує 
нової парадигми з такими основними 
положеннями [4]:  

кожен компонент системи є важливим для 
визначення результату;  

передбачувані та непередбачувані явища 
співіснують і взаємодіють, приводячи до 
створення комплексних мереж із величезною 
кількістю змінних величин, що унеможливлює 
прогнозування результату;  

незначна зміна в системі входу може привести 
до непропорційно великих змін у результатах; 

системи постійно еволюціонують;  
комплексні системи через вплив викликів 

здатні реорганізовуватися.  
Суперництво або бойові дії в межах цієї 

парадигми найімовірніше здатні набути форми 
інформаційної війни – конфлікту, пов’язаного з 
інформацією на стратегічному рівні (між 
державами або суспільствами).  

Одним із чинників інформаційної війни є 
необхідність знання архітектури і параметрів 
ворожої системи. Сторона, яка краще розуміє 
мотивацію, структуру і мету ворога, краще 
підготовлена до конфлікту. 

Виходячи з наведеного, можна сказати, що 
ведення сучасних бойових дій комплексний та 
динамічний процес великої складності. У 
попередніх дослідженнях [5] доводиться, що 
військове угруповання за своїми ознаками є 
складною ерготехнічною системою і може бути 
розкладено на низку підсистем, яки функціонують 
заради досягнення єдиної мети. Сукупність 
організаційно пов’язаних елементів, що ведуть та 
забезпечують бойові дії угруповання авіації та 
космічних засобів в інтересах Збройних Сил, 
пропонується називати авіаційно-космічною 
бойовою системою (АБС).  

При цьому АБС структурно складається з 
авіаційних частин (які в свою чергу – з ескадрилій, 
літаків, льотчиків), космічних засобів (супутників 
різного призначення, космічних кораблів – 
пілотованих та непілотованих), сил і засобів 
забезпечення та управління. 

Як видно з наведеного, при незмінності форм 
та способів застосування, ефективність 
застосування АБС зростає за рахунок 
вдосконалення структури та функціональних 
зв’язків між елементами системи. Однією із 
важливіших властивостей системи є її стійкість, 
тобто здатність системи зберігати свої властивості, 
функції та задану ступінь ефективності 
застосування при впливі противника та 
структурній деградації системи. 

Необхідною та достатньою умовою 
функціональної стійкості АБС можна покласти  
існування такого складу елементів і зв’язків між 
ними, при якому система продовжує виконувати 
хоча б мінімально необхідні функції з заданою 
ефективністю, а також мала б достатню 

надмірність для парирування наслідків 
структурної деградації. 

Тобто, необхідно виявити надмірність системи 
(структурну, інформаційну, енергетичну, 
функціональну, часову та ін.) та реалізувати 
шляхом перерозподілу ресурсів в системі. 

З метою вирішення проблеми забезпечення 
функціональної стійкості АБС пропонується 
підхід, який містить в собі сукупність 
математичних моделей, необхідних і достатніх 
умов функціональної стійкості, ознак, показників, 
критеріїв, області, границі і запасу функціональної 
стійкості системи, та який може бути 
застосованим для будь-яких складних людино-
машинних систем з інтенсивно циркулюючою 
інформацією. Цей підхід базується на концепції 
забезпечення функціональної стійкості, яка 
передбачає забезпечення оптимального 
(субоптимального) рівня циркулюючої в системі 
інформації та максимального рівня засвоєння 
інформації керуючим елементом (так званого 
тезаурусу системи). Валідація тезаурусу дозволяє 
ефективніше використовувати існуючу 
надмірність та за рахунок цього підвищити 
значення показників функціональної стійкості до 
необхідного рівня без значних витрат [6]. 

Крім того, АБС - єдина поліергатична та 
ерготехнічна система, тому об’єднання людини і 
технічних засобів доцільно ґрунтувати на 
концепції цілісності, що передбачає створення 
органічно-цілісних структур, функціональні 
властивості яких принципово сприяють 
безпомилковій роботі особи-оператора. Основною 
методологією цілісної побудови АБС є 
організмічний підхід, суть якого полягає у 
використовуванні досягнень еволюції живих 
організмів для побудови людино-машинних 
систем. Правомірність такого підходу 
обґрунтована тим, що в існуючому середовищі 
(природному і штучному) є самі різні системи 
(організми), що досягають власну мету, борються 
за своє існування, але підкоряються загальним, 
неминучим і єдиним законам природи [7]. 

Застосовуючи організмічний підхід, можна 
дійти наступних результатів [8]. Поведінка 
оператора при виконанні обов’язків чи веденні 
бойової роботи (БР) визначається моделлю 
зовнішнього світу, що опрацьовується ним на 
основі придбаних знань, проведеної  підготовки,  
тренувань, випробувань,  проб  і помилок, аналогій 
і т.п. Деталізація моделі зовнішнього світу, ступінь 
її спільності і адекватності залежить від 
конкретної особи, тобто внутрішнього світу 
оператора. Відношення внутрішнього і 
зовнішнього світів конкретного оператора 
визначають його власне “Я” і його типологічні 
характеристики. Підсвідомо, але широко що 
використовуються оператором образи зовнішнього 
світу сприяють великій гнучкості в способах 
переробки ним інформації. В цьому ж і причина 
можливості рішення оператором іноді нечітко 
сформульованих задач, що стосуються проведення 
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БР. Оператор усвідомлено або неусвідомлено 
доповнює постановку задачі, виходячи з своєї 
моделі (образу) зовнішнього світу, точніше, його 
частини, що включає все, що стосується 
постановки і проведення БР. Оператор виступає 
також в ролі “цільового фільтру” можливих 
варіантів рішення при проведенні БР. Варіації 
реальних умов проведення експерименту 
умножають можливі варіанти його проведення, а 
комбінації варіантів по деталях і умовах роблять 
число рішень вельми значним. Оператор, 
користуючись своїми моделями зовнішнього і 
внутрішнього світів, враховуючи поставлену мету, 
зменшує безліч варіантів рішення задачі до 
практично прийнятного числа. Прикладом 
цільової фільтрації є такий сенсор як око людини, 
яка сприймає своїми чутливими елементами 
(рецепторами) не менше 10 гігабіт/сек 
інформацію, з яких в мозок передається лише 10-
20 біт/сек. При цьому відбирається інформація 
лише потрібна для задачі, вирішуваної в даний 
момент.  

Крім цільової фільтрації для оператора 
характерна і функція звичайної фільтрації  шумів, 
перешкод. Загальна структура функцій оператора 
може бути схемно представлений наступними його 
фазами взаємодії з технічною частиною системи 
[8]: 

сенсорні входи (зір, слух, дотик, нюх, смак) 
забезпечують виявлення і прийом індикаторних 
сигналів від деякої сукупності пристроїв довільної 
природи, через які оператору пред’являється 
службова інформація, і описуються вхідними 
змінними;  

вирішальна функція (аналітичні відділи 
центральної нервової системи та пам’ять); 
забезпечує визначення інформації, яку несуть 
сигнали,  необхідні розрахунки, оцінки і логічні 
операції, внаслідок чого знаходиться рішення 
виникаючої задачі, а потім відбувається пошук 
засобів реалізації рішення;  

моторні виходи (рухи, мова) ведуть до 
реалізації результату рішення і описуються 
вихідними змінними.  

Вирішальна функція є відображенням безлічі 
вхідних змінних на безліч змінних вихідних. Така 
інтерпретація корисна для побудови математичної 
моделі операторської діяльності льотчика або 
члена розрахунку пункту управління, але вона є 
зовнішньою узагальненою характеристикою 
оператора. Внутрішню його характеристику 
зручно давати в термінах “інформаційного 
метаболізму”. 

Суть теорії інформаційного метаболізму 
полягає в тому, що “зовнішні інформаційні 
сигнали, що приймаються психікою, 
уподібнюються їжі, яку для процесу 
енергетичного метаболізму одержує організм, 
тобто, як їжа необхідна для енергетичного 
метаболізму організму, так і інформаційні сигнали 
для інформаційного метаболізму психіки”.           
А. Аугустінавічюте [9], використовуючи теорію 

інформаційного метаболізму, удосконалила 
психологічну типологію К.Г. Юнга і тим самим 
створила науку, яку назвала соціонікою або 
теорією  типів інформаційного метаболізму. Згідно 
А. Аугустінавічюте, основна відмінність між 
типами людей - різниця в способах і характері 
обміну інформацією із зовнішнім світом: “Одні з 
них краще відбирають з оточення одні сигнали, 
інші - інші. Що доступно одним, неприступно 
іншим”. Безліч вхідних сигналів, що поступають 
людині, розщеплюється його психікою на 
складові, причому функції Юнга (логіка - етика, 
інтуїція - сенсорика, в термінах соціоніки) 
забезпечують фільтрацію, яка згадується вище.  

Спробуємо тепер перевести опис 
“інформаційного метаболізму” оператора з 
внутрішньої мови соціоніки на зовнішню мову 
вирішальної функції, тобто відображення вхідних 
змінних в змінні вихідні. Шукане відображення 
починається з виявлення і прийому сигналу 
сенсорним входом і зводиться до введення в дію 
керуючих пристроїв, а також до безпосереднього 
відчуття сигналу, що вимагає збудження пам’яті і 
аналітичних відділів центральної нервової 
системи. При виявленні сигналу оператор 
встановлює його ознаки, що відрізняють даний 
сигнал від всіх інших. Прийом (сприйняття) 
сигналу, несучого інформацію про хід БР і умови 
його проведення, супроводжується звичайно 
отриманням інформації у вигляді завдань і 
вказівок оператора ПУ. Далі відбувається 
визначення повідомлення: отримання 
повідомлювальної інформації, чи співвідноситься 
сигнал з ознакою явища (образу), інформація про 
яке повинна передаватися. За цим етапом слідує 
аналіз інформації, що поступила, на основі 
наявних знань про закономірності протікання 
процесу. 

Рішення задачі, що виникає як результат 
отримання повідомлювальної інформації, включає 
в необхідних випадках обчислення і логічні 
висновки. Цей процес характерний інтенсивним 
обміном інформацією між основними відділами 
головного мозку і підвищеними вимогами до 
об’єму оперативної пам’яті оператора. Тому не 
тільки для проведення БР, але і для всієї діяльності 
операторів використовуються інструкції, схеми і 
т.п. Відзначимо причини, що впливають на процес 
“інформаційного метаболізму” [10]:  

емоційні (швидкі і нестійкі зміни 
перетворюючих властивостей оператора, 
викликані сильно діючими зовнішніми або 
внутрішніми причинами);  

інтуїтивні (досвід, що не формалізується у 
вирішальній функції оператора);  

еволюційні (повільні зміни перетворюючих 
властивостей оператора в результаті навчання, 
тренувань або забувають).  

Дії цих причин можуть викликати:  
втрату частини корисної інформації;  
неадекватність перетворення інформації 

(залежить від соціонічного типу оператора);  
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внесення додаткової (корисної або шкідливої) 
інформації, що безпосередньо не міститься в тій, 
що поступає на сенсорний вхід сигналі 
(позитивний досвід і інтуїція або, навпаки, 
закріплені помилкові уявлення і навики), причому 
ця інформація може як збільшувати, так і 
компенсувати спотворення. 

Процес формулювання рішення є виразом 
рішення на мові моторних виходів оператора (рух і 
мова). Результатом є формування, а потім видача 
командної інформації (вихідних змінних).  

Приведений короткий опис структури 
вирішальної функції показує, що в навіть дуже 
простому випадку прийому сигналу сенсорним 
входом і перетворення його в моторний вихід є 
достатньо складним не всі механізми вказаних 
процесів достатньо вивчені. Проте, потрібні 
практичні функціональні критерії оцінки взаємодії 
оператора з технічними приладами.  

Очевидно, такі критерії повинні об’єднувати 
показники, що характеризують сенсорні входи, 
вирішальну функцію і моторні виходи оператора. 

“Інформаційний метаболізм” міг би служити 
одним з таких показників, якби не відсутність 
кількісної міри для нього.  

Проте можна спробувати ввести ряд 
оцінюваних, а краще - вимірних параметрів 
“інформаційного метаболізму”. Соціонічна 
характеристика оператора є таким оцінюваним 
параметром. Але існують і вимірні параметри:  

- кількість інформації, яку повинен обробити 
оператор при проведенні БР  

)t(I)t(I)t(I)t(I мpc  ,                (1) 

де  - кількість статистичної інформації 

Шеннона-Вінера;  

)t(I

)t(Ic  - кількість інформації, сприйнята 

сенсорним входом;   
)t(Ip  - кількість інформації, що 

використовується вирішальною функцією;  
)t(Iм  - кількість інформації, формована для 

моторного виходу;  
t  - поточний час.  
Число керуючих рухів у оператора обмежено. 

Тіло людини по своїй природі в природних умовах 
здатний виконувати від 10 до 20 різних керуючих 
рухів одночасно тоді як при управлінні різними 
системами і механізмами може скоювати 
одночасно не більше двох рухів. 

Моторні виходи оператора при виконанні БР 
фактично зводяться в кожний момент до одного 
руху і мови. Мову можна описувати через 
інформаційні характеристики (швидкість подачі 
інформації, коефіцієнт втрат інформації, залежний 
від виразності мови, і т.д.). Але вимірні параметри 
рухів оператора вимагається встановлювати 
експериментально. Вимірним параметром 
моторних виходів оператора можуть служити:  

число і характер рухів, супутніх процесу 
обробки інформації; 

точність дій оператора.  

Відзначені вимірні параметри дозволяють 
сформулювати критерії ефективності проведення 
БР оператором. Введемо наступні критерії 
ефективності дій оператора.  

Критерій перший - час дій оператора  

моп )t(I  ,                           (2)  

де оп  – час дій оператора;  

      – кількість інформації, що визначається за 

формулою (1);  

)t(I

t  – час;  
  – коефіцієнт стиснення/розширення часу 

виконання вирішальної функції;  

м  – час, затрачуваний на моторні реакції, 

супутні обробці інформації .  )t(I

Час оп , затрачуване оператором на 

проведення тих або інших операцій при 
проведенні БР, виявляється одним з 
найважливіших критеріїв в умовах бойової 
діяльності, де час є надзвичайно дорогим і 
обмеженим ресурсом. Проте практичне 
застосування даного критерію вимагає високої 
досконалості методик враховуючи відсутність 
кількісних заходів для багатьох психологічних 
характеристик оператора. Насправді, коефіцієнт   
є функцією ряду параметрів, деякі з яких не 
формалізовані  

),,,,,,,,,(f  ,                 (3)  

де   – значущість і цінність інформації, що 

приймається;  
  – спосіб кодування інформації (структура 

сигналу);   
  – вид алгоритму роботи;   
  – сенсорні властивості оператора;  
  – обсяг і властивості пам’яті;   
  – адаптивні якості; 
  – тип мислення;   

  – показник стомлюваності;  

  – показник емоційної сфери. 
Час м  - функція від тих же параметрів, і крім 

того від характеристик рухових реакцій   

оператора   
),,,,,,,,,(fоп  ,               (4)  

де   - характеристики моторних, переважно 

рухових реакцій (число і характер рухів, точність 
дій оператора).  

Розглянемо тепер параметр , звівши його для 

простоти до точності дій оператора. Під точністю 
розумітимемо  ступінь наближення параметрів, що 
характеризують ергатичну систему проведення БР. 
Її визначимо величиною, зворотною до 
погрішності 



 :  
 /1xx 0 ,                           (5)  

де  і  - відповідно поточне і задане значення 

певного параметра. 

x 0x

На значення  , а значить, і на точність  дій 

оператора впливають стан зовнішнього 
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середовища, взаємодія ергатичних та технічних 
елементів АБС, а також час .  оп

Погрішності, що допускаються оператором в 
процесі роботи, звичайно випадкові по величині і 
підкоряються нормальному закону розподілу, 
проте, можуть мати місце і інші закони розподілу 
залежні від соціоничного типу оператора у зв’язку 
з дорученням йому проводити БР певного вигляду. 
Тут може мати місце скорочення і спрощення 
сигналу, втрата подробиць спотворення вихідного 
сигналу у бік більш “правильного, симетричного 
сигналу”, перебільшення одних відмінностей в 
сигналах і зменшення інших. Зустрічається зсув до 
центральної тенденції: наприклад більш довгі 
вхідні сигнали скорочуються, а більш короткі 
подовжуються. Може відбуватися спотворення 
сигналу минулих подій, наприклад, почастішання 
помилкових фіксацій якогось явища (індикації, 
звукових сигналів) після вказівки на пропуск. 

Помітимо, що хоча параметр μ входить як 
аргумент в перший критерій ефективності îï , 

його можна застосовувати і як самостійний другий 
критерій, оскільки, фактично, це основна 
кваліфікаційна характеристика. Очевидно, що 
зміна вимог до точності  до однієї і тієї ж 
діяльності різко змінює її характер.  
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оп/)t 

Критерій третій - інформаційна пропускна 
спроможність оператора. Формула для оцінки 
пропускної спроможності має вигляд  

/)t(I  ,                               (6)  

де  - кількість інформації, визначувана 

формулою (1);  

)t(I

   - час дій оператора, що визначається за 

формулою (2).  
оп

Не слід змішувати поняття пропускної 
спроможності і продуктивності, що визначається 
за формулою  

с (I ,                        (7) 

Критерій четвертий - надійність оператора. 
Оцінюватимемо надійність через вірогідність  

виникнення помилки в процесі сприйняття 
інформації (сенсорна помилка), при ухваленні 
рішення (аналітична, логічна або обчислювальна 
помилка), при передачі інформації на моторні 
виходи (моторна помилка). 

)t(q

Таким чином, можна припустити, що для 
забезпечення функціональної стійкості АБС 
потрібно реалізовувати інформаційну надмірність, 
яка максимізується при врахуванні особливостей 
функціонування ергатичної частини системи 
(операторів), а саме оптимізації вирішальної 
функції оператора залежно соціонічного типу. Час, 
що витрачається на формування моторних  
виходів, визначається пропускною спроможністю 
оператора і також повинен бути оцінений 
експериментально як для рухових, так і для 
мовних реакцій. Необхідно експериментальним 
шляхом встановити вплив на надійність оператора 
його сенсомоторних можливостей, об’єму пам’яті, 
властивостей мислення, емоційної стійкості, а 
також компенсаторних можливостей, що 
виявляється в тим більшому ступені, чим вище 
рівень підготовки оператора, більше його досвід 
по виконанню тих або інших операцій і уміння 
знаходити способи отримання бракуючої 
інформації.  

Висновки й перспективи подальших 
досліджень 

Використовуючи наведений підхід, можливо 
провести процедуру поетапної валідації тезауруса 
АБС, як сукупності інформації, знань та понять 
операторів , що проводять БР певного вигляду. Ця 
процедура дозволить встановити значущі зв’язки 
між елементами тезаурусу, зменшити 
невизначеність в системі, підвищуючи її 
надійність, швидкість реагування на збурюючи 
впливи, економність витрати ресурсів що 
базується на особливостях перерозподілу 
інформації в системі та забезпечити АБС 
властивість функціональної стійкості при 
виконанні завдань за призначенням . 
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СТОЙКОСТИ АВІАЦІЙНО-КОСМИЧЕСКОЙ БОЕВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Алексей Николаевич Горский (канд. техн. наук) 
 

Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского, Киев, Украина 
 

Рассмотрены вопросы методологии обеспечения функциональной устойчивости сложных 
систем. Показано, что в сложных организационных эрготехнических системах важное место в 
обеспечении их функциональной устойчивости будут занимать процессы информационного 
метаболизма в системе. На основе соционического подхода к функционированию сложных систем 
определены закономерности боевой работы операторов системы, удовлетворяющие условиям 
обеспечения функциональной устойчивости авиационно-космической боевой системы. Приведены 
критерии оценки эффективности работы оператора и показана возможность проведения процедуры 
валидации тезауруса авиационно-космической боевой системы. Предложено определение решающей 
функции как результирующей функционирования тезауруса, вследствие чего выбирается вариант 
применения группировки авиации по предназначению. 

Ключевые слова: соционика; функциональная устойчивость; авиационно-космическая боевая 
система. 

 
SOCIONIC-INFOMATIONAL APPROACH TO PROVIDING FUNCTIONAL STABILITY OF 

AEROSPACE COMBAT SYSTEM 
 

Oleksiy M. Horskyy (Candidate of Technical Sciences)  
 

National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovsky, Kyiv, Ukraine 
 

The questions of methodology of providing complex systems functional stability are considered. It is 
shown, that in providing of the complex organizational ergotechnical systems functional stability important role 
will be played by the processes of information metabolism in the system. On the basis of the socionic approach 
to functioning of the complex systems, management laws of the system operators combat work, that fulfil 
conditions of providing functional stability of the aerospace combat system, are defined. Main results allow to 
find optimum algorithms of operator actions for functioning of the aerospace combat systems with maximum 
efficiency of own functions implementation.  

Such approach allows to make the aerospace combat system function more effectively using most 
common principles of information distributing within system, which allows to make aerospace systems more 
perfect through the thesaurus expansion procedures. Realization of offered procedure of system management 
laws determination that fulfil conditions of providing functional stability for the aerospace combat system allows 
to use achieved results for prognostication of dynamics of the aerospace forces warfare in the determined 
conditions, and to decrease probability of erroneous and inefficient actions by operators or persons, that make 
decision over all area of aerospace combat system using. 

Keywords: socionic; functional stability; aerospace combat system. 
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