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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Розроблення ефективних механізмів підготовки та 

прийняття рішень в соціально-економічних системах (СЕС) є однією з 

фундаментальних проблем як науки управління, так і економічної науки. На тлі 

потужних глобалізаційних процесів у сучасному світі відбулися та відбуваються з 

наростаючою динамікою колосальні зміни, пов’язані з посиленням взаємозв’язку та 

взаємозалежності різних напрямів економічної діяльності. Становлення глобального 

економічного простору, зміна галузевої структури світового господарства і окремих 

національних економік, поява та розвиток віртуальних форм організації економічної 

діяльності, нових форм суспільного, особистого і групового споживання 

окреслюють потребу у новому розумінні соціально-економічної реальності та 

формуванні адекватних моделей процесу прийняття управлінських рішень у СЕС. 

Перебіг зазначених процесів відбувається за умов активного розвитку 

інформаційного суспільства, в якому ключовим є феномен інформації. Завдяки 

сучасним технологіям збирання та накопичення, обсяги інформації мають тенденцію 

до лавиноподібного зростання та збільшення різноманітності. Зростання кількості 

інформації, не супроводжуване необхідними механізмами управління цією 

інформацією, не призводить до підвищення керованості СЕС. Спроможність 

ефективно використати в процесі прийняття рішень величезний обсяг інформації з 

різних джерел, видобути з нього латентний зміст, знання, впровадити їх в управління 

постає одним з основних факторів підвищення конкурентних переваг СЕС у 

сучасному світовому економічному просторі. 

Інформаційне забезпечення суб’єктів економіки України нині суттєво відстає 

від зразків зарубіжної практики, а це означає, що для підтримки 

конкурентоспроможності національної економіки існує нагальна потреба у 

впровадженні в управлінські процеси такого інструментарію, що дозволить у 

повному обсязі врахувати світові економічні тенденції та ґрунтуватиметься на 

інтелектуальному аналізі великих інформаційних масивів. Результати аналізу 

інформації мають бути вчасно готові для прийняття на їхньому підґрунті 

випереджаючих (проактивних) управлінських рішень. 

Проактивні управлінські рішення передбачають дії з цілеспрямованої зміни 

стану СЕС, що дозволяють наперед формувати можливості для її ефективного 

функціонування та розвитку, активно впливати на динамічне зовнішнє середовище. 

Проактивні рішення орієнтовані на місію СЕС, є комплексними, мають високу 

потенційну ефективність, відповідають критеріям своєчасності, гнучкості, 

передбачають механізм верифікації та контролю, тому мають всі підстави цілком 

відповідати сучасним вимогам, що висуваються до якості управлінських рішень. 

Обґрунтування проактивних рішень базується на результатах дослідження 

інформації щодо минулих, теперішніх і майбутніх станів СЕС і зовнішнього 

середовища, це викликає необхідність використання такого синтетичного методу 

пізнання як моделювання. 

Моделювання процесу прийняття рішень здійснюється через формалізацію 

окремих підпроцесів та зв’язків між ними у вигляді концептуальної моделі. Механізм 

прийняття рішень представляє собою сукупність засобів і методів, пов’язаних 
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алгоритмом побудови такої моделі. Цей алгоритм, в свою чергу, формалізує зміст 

етапів процесу прийняття рішень. Таким чином, основним результатом моделювання 

такого процесу виступає модель механізму прийняття рішень. 

Усвідомлення мегатрендів сучасного економічного розвитку – глобалізації, 

інформатизації, інтелектуалізації, соціалізації – виводить на передові позиції 

проблему моделювання цілісного механізму прийняття управлінських рішень у СЕС, 

в основу якого покладені принципи проактивного управління (надалі проактивного 

механізму прийняття управлінських рішень), а інструментарій базується на 

інтелектуальному аналізі даних (ІАД).  

Проблемі розробки механізмів підготовки та прийняття управлінських рішень 

у СЕС присвячено дослідження таких вітчизняних і закордонних учених, як 

Р. Акофф, В. Базилевич, С. Бір, В. Бурков, В. Вітлінський, В. Вовк, В. Галіцин, 

В. Геєць, М. Згуровський, М. Іванов, Л. Євланов, В. Забродський, В. Заруба, Р. Кіні, 

Т. Клебанова, К. Ковальчук, М. Кизим, О. Ларичев, Р. Лепа, Ю. Лисенко, Ф. Лютанс, 

М. Мескон, Р. Моклер, Д. Поспєлов, В. Пономаренко, В. Порохня, А. Пушкарь, 

Х. Райфа, С. Рамазанов, В. Рапопорт, Р. Руденський, Т. Сааті, Р. Саймон, 

М. Скрипниченко, В. Спіцнадель, Е. Трахтенгерц, О. Тридід, Р. Фатхутдінов, 

Д. Форестер, В. Цигічко, Д. Черваньов, О. Черняк, О. Чубукова, А. Шегда та інші. 

Особливості функціонування СЕС у сучасному високо динамічному 

глобалізованому світі потребують як концептуального усвідомлення моделі 

проактивного механізму прийняття управлінських рішень в цілому, так і 

розроблення адекватних сьогоденню модельних та інструментальних засобів 

підтримки процесу прийняття рішень зокрема, що обумовлює актуальність даного 

дослідження, вибір теми, мети і завдань. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є складовою комплексних держбюджетних науково-дослідних тем 

економічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Розвиток внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: 

закономірності та протиріччя» № 06БФ040-01 (реєстраційний номер 0106U006542) та 

«Модернізація економіки України на засадах сталого соціально-економічного 

розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» № 11БФ040-01 (реєстраційний номер 

0111U006456), в рамках яких автором було розроблено методологію аналізу 

внутрішнього ринку України та підходів до моделювання розвитку інформаційної 

економіки, розроблено також теоретико-методичні засади прогнозування 

макроекономічних показників України на основі моделей нечіткої логіки. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

концептуальних засад моделювання проактивного механізму прийняття 

управлінських рішень для інформаційного забезпечення ефективної діяльності 

суб’єктів економіки на всіх її рівнях.  

Для досягнення сформульованої мети в дисертаційній роботі передбачено 

постановку та вирішення комплексу таких завдань: 

 проаналізувати особливості сучасних СЕС і методологічних підходів до 

управління ними; 

 обґрунтувати необхідність удосконалення наукових підходів до організації 

підготовки і прийняття управлінських рішень у СЕС; 
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 розвинути теоретичні засади та методологію проактивного управління СЕС; 

 виявити інструментальні засоби, моделі та технології підтримки прийняття 

управлінських рішень, що відповідають викликам сьогодення; 

 розробити концепцію моделювання проактивного механізму прийняття 

управлінських рішень на основі ІАД; 

 систематизувати моделі та методи ІАД, що дозволяють підтримувати 

вирішення завдань проактивного управління СЕС; 

 обґрунтувати доцільність використання гібридного підходу до моделювання 

проактивних рішень та синтезу інтелектуальної системи проактивного управління;  

 виявити особливості підтримки формування цілепокладаючих, стратегічних 

та оперативних рішень методами ІАД; 

 розробити теоретичні підходи до організації моніторингу та діагностування 

стану СЕС в контексті вирішення завдань проактивного управління; 

 побудувати модель діагностики стану СЕС на основі гібридного 

використання підходів до відстеження станів системи та ІАД; 

 систематизувати сучасні інформаційні технології; на основі синтезу яких 

доцільно формувати інтелектуальні системи проактивного управління СЕС; 

 розробити модель інтелектуальної системи проактивного управління, що 

базується на агентно-орієнтованому підході; 

 побудувати модель інтелектуальної системи проактивного управління 

транспортним підприємством; 

 розробити інтелектуальну систему діагностики стану фармацевтичного 

підприємства; 

 сформувати методичні підходи до оцінки ефективності проактивного 

механізму прийняття управлінських рішень на підприємстві.  

Об'єктом дослідження є процеси підготовки та прийняття управлінських 

рішень у СЕС. 

Предметом дослідження дисертаційної роботи є теоретико-методологічні 

засади моделювання механізму прийняття управлінських рішень у СЕС та 

інформаційні технології (ІТ) його формування. 

Методи дослідження. У дисертації застосовуються як загальнонаукові, так і 

спеціальні методи дослідження. Методологічною основою дисертації є системний 

підхід до аналізу процесу прийняття управлінських рішень.  

Предмет та мета дослідження зумовили застосування таких методологічних і 

методичних надбань вітчизняної та світової науки: для поглибленого аналізу сутності й 

структури СЕС застосовано структурно-функціональний аналіз; виявленню генезису 

методологічних підходів до підготовки, прийняття рішень та їх підтримки сприяли 

історико-генетичний та порівняльно-типологічний методи; теоретико-методологічні 

надбання синергетики дозволили обґрунтувати перспективність гібридного підходу до 

моделювання проактивних рішень; поєднання аналізу і синтезу стали інструментами 

формування засад проактивного управління, концепції моделювання проактивних 

рішень та формування агентної моделі інтелектуальної системи проактивного 

управління; підходи системного моделювання лежать в основі синтезу моделей 

прийняття управлінських рішень, експертні методи використовувались при 
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формуванні образу СЕС та моделюванні стратегічних рішень, а такі методи ІАД як 

виведення на прецедентах, правила індукції, нейронні мережі, дерева рішень та інші – 

для підтримки основних процесів проактивного управління. При розробці 

інформаційних систем управління (ІСУ) підприємствами використано проблемно-

структурну методологію проектування та агентні технології. Для оцінювання 

ефективності проактивного механізму прийняття управлінських рішень застосовано 

техніко-економічний аналіз та компаративний метод.  

Інформаційну базу дослідження складають надбання вітчизняної та світової 

науки щодо прийняття управлінських рішень у СЕС (монографії, статті, публікації, 

розміщені в мережі Internet); офіційні видання вітчизняних та зарубіжних організацій; 

законодавчі та нормативні акти з питань інформатизації та ІТ; дані інформаційних та 

статистичних бюлетенів, звітів Державного агентства з питань науки, інновацій та 

інформатизації України; матеріали аналітичних та консалтингових компаній; 

інформаційні матеріали та матеріали конференцій компаній SAP, IBM, Oracle; дані 

управлінського обліку компаній ТОВ «АстрА Україна» та ПАТ «Фармак».  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у вирішенні 

важливої наукової проблеми моделювання процесу прийняття управлінських рішень 

у СЕС на основі новітніх ІТ. Найсуттєвіші теоретичні і практичні результати, які 

характеризують наукову новизну дослідження й особистий внесок автора, полягають 

у наступному: 

вперше: 

 запропоновано концепцію моделювання проактивного механізму прийняття 

управлінських рішень у СЕС, що передбачає подання СЕС у вигляді оригінальних 

системних конфігурацій і формалізацію базових процесів проактивного управління на 

основі методів і моделей ІАД. Впровадження положень цієї концепції в умовах 

інформаційної економіки дозволяє вдосконалити процес прийняття раціональних 

управлінських рішень у СЕС будь-якого рівня; 

 розроблено методологічний підхід до формування комплексу 

взаємопов’язаних моделей діагностики стану СЕС, що базується на гібридних 

комбінаціях методів ІАД й синтезі процедур розпізнавання образів СЕС та розробки 

варіантів проактивних рішень, який дозволить підвищити ефективність управління за 

рахунок використання інформаційних ресурсів та знань; 

 побудовано модель багаторівневої інформаційної системи проактивного 

управління, створення якої ґрунтується на інтеграції новітніх ІТ та використанні 

агентного підходу, що за рахунок розподіленої інтелектуальної підтримки рішень 

дозволяє забезпечити розробку обґрунтованих своєчасних управлінських впливів у 

СЕС; 

удосконалено: 

 методологію проактивного управління СЕС шляхом залучення новітніх ІТ, 

що порівняно з іншими підходами дозволяє суттєво підвищити якість отриманих 

випереджаючих раціональних управлінських рішень; 

 систему діагностування стану СЕС, що, на відміну від інших, базується на 

використанні комплексу взаємопов’язаних моделей ІАД, які відповідають процесам 
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проактивного управління, що уможливлює своєчасну активізацію процесів 

випереджаючих цілеспрямованих перетворень у СЕС; 

 модельне забезпечення інтегрованих інтелектуальних інформаційних систем 

через поєднання на одному семантичному полі різних підходів до обґрунтування 

рішень, що на відміну від існуючого забезпечення дозволяє не лише ефективно 

використовувати інформаційні ресурси СЕС, а й генерувати нові знання;  

набули подальшого розвитку: 

 концептуальна модель СЕС, яка, на відміну від існуючих, представлена через 

взаємодію систем чотирьох типів (об’єкта, проекту, процесу та середовища), що 

забезпечує вертикальне успадкування між оперативним і стратегічним рівнями 

управління СЕС; 

 модель виявлення проблемних ситуацій, яка базується на розпізнаванні 

інформаційних образів СЕС, представлених системою ключових показників 

діяльності, що за рахунок багаторівневого подання СЕС дозволяє, на відміну від 

існуючих, вчасно забезпечити співвіднесення проблеми з відповідним рівнем 

управлінської вертикалі; 

 автоматизовані методи формування управлінських рішень у СЕС, які 

передбачають як підтримку, так і автоматичне ухвалення рішень з наступною 

реалізацією оперативних управлінських впливів, що порівняно з іншими підходами 

передбачають безпосередню інтеграцію в одній моделі інтелектуальної інформаційної 

системи проактивного управління. 
Практичне значення одержаних результатів дисертації полягає в тому, що 

розроблені у ній концептуальні засади моделювання проактивного механізму 
прийняття управлінських рішень у СЕС на базі інструментарію ІАД доведені до рівня 
практичної реалізації у вигляді інтелектуальних інформаційних систем проактивного 
управління. 

Запропонована концепція створення гібридних орієнтованих на виявлення 
знань інформаційно-аналітичних систем підтримки процесу прийняття рішень може 
знаходити свою реалізацію для інформаційного забезпечення ефективної діяльності 
суб’єктів економіки України на всіх її рівнях – від управління підприємством до 
державного управління. 

Окремі пропозиції, що містяться в дисертаційній роботі і представлені у 
наукових публікаціях використовувалися Головним науково-експертним управлінням 
Апарату Верховної Ради України в процесі наукової експертизи проектів законів з 
питань інформатизації та ІТ (довідка №16/6 – 111 від 04.12.2014); висновки і 
рекомендації стосовно організаційного механізму формування гібридних 
інтелектуальних інформаційних систем управління на основі агентно-орієнтованого 
підходу були використані в Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного 
простору НАН України при виконанні НДР «Розробка підсистем, електронних 
робочих місць та програмно-технічних комплексів інтегрованої інформаційно-
аналітичної системи «Електронний Парламент» (№ держреєстрації 0112U004992) 
(довідка № 161/05.11.14-1 від 05.11.2014); розроблений методологічний підхід до 
формування комплексу взаємопов’язаних моделей діагностики стану СЕС 
використовувались у Державному підприємстві «Український науковий центр 
розвитку інформаційних технологій» (УкрНЦ РІТ) при виконанні у 2014 році 
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науково-технічного проекту «Створення - впровадження стратегії розвитку 
інформаційних технологій АТ «Грузинская железная дорога» (консультаційне 
обслуговування ERP)» (довідка № 114 від 13.11.2014) та у ПАТ «Фармак» при 
впровадженні в 2012 році інформаційного аналітичного програмного комплексу, 
(довідка №01/3160 від 17.04.2013). Модель структури інтелектуальної системи 
підтримки прийняття стратегічних рішень впроваджено в комплекс існуючих 
алгоритмів та програмних засобів управління ПАТ «Дніпровський металургійний 
комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (довідка № 01/С3-37 від 20.05.2013); багатовимірну 
модель консолідації фінансових даних та моделювання сценаріїв формування 
управлінської звітності з використанням правил впроваджено у консалтинговій 
компанії ТОВ «АГЕЛЕС» при реалізації проектів з впровадження рішень SAP в 
компаніях «FIDESCO S.R.L.» (Молдова, 2012 р.), «ГЛОБАЛ ФІШ» (Україна, 2013 р.) 
та «Юнісон Груп» (Україна, 2014 р.)(довідка № 34 від 25.07.2014). 

Основні наукові положення, результати та пропозиції, сформульовані у 
дисертації, апробовані та використовуються у навчальному процесі на економічному 
факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка при 
проведенні лекцій та практичних занять з курсів «Дейтаманінг – інтелектуальний 
аналіз даних», «Економічна кібернетика», «Методологія економіко-математичного 
моделювання» та «Системи підтримки прийняття рішень» (довідка № 013/342 від 
02.07.2014). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним науковим 
дослідженням, у якому розроблено концепцію моделювання проактивного механізму 
прийняття рішень на основі ІАД та викладено авторський підхід щодо синтезу 
інтелектуальної системи проактивного управління. Наукові положення, висновки, 
пропозиції та рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно. З 
наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертаційній роботі використано 
лише ідеї та висновки, що напрацьовані автором особисто.   

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
досліджень, які відповідають темі дисертації, доповідались та обговорювались на 
засіданнях та методологічних семінарах кафедри економічної кібернетики, на 
засіданнях Вченої ради економічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка впродовж 2010–2014 рр. 

Найважливіші теоретичні, методологічні та методичні положення й результати 
дисертаційної роботи доповідались автором та одержали позитивну оцінку на 35 
міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, серед них: 
«Інформаційні технології та моделювання в економіці» (Черкаси, 2010–2014 рр.); 
«Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» (Черкаси, 
2010 р., 2013 р.); «Інформаційні системи і технології в економіці» (Київ, 2011 р.); 
«Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» (Харків, 2011– 
2013 рр.); «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» 
(Чернівці, 2011 р., 2013 р.); «Прогнозування соціально-економічних процесів 
(ПСЕП)» (Бердянськ, 2011–2014 рр.); XI щорічній конференції Європейської мережі 
для бізнесової та промислової статистики (ENBIS) (Португалія, Коїмбра, 2011 р.); 
«Системний аналіз та інформаційні технології (SAIT)» (Київ, 2012–2013 рр.); 
«Сучасні проблеми прикладної інформатики» (Росія, Санкт-Петербург, 2012 р.); 
«Проблеми сучасної економічної теорії» (Росія, Уфа, 2012 р.); «Інформаційні 
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технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти» 
(Київ, 2012 р.); «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи 
розвитку» (Чернівці, 2013 р.); «Сучасні інформаційні технології управління 
екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях» 
(Київ, 2014 р.); «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» 
(Харків, 2014 р.); «Актуальні проблеми міжнародних відносин (Світове 
співтовариство: глобальні і регіональні виклики)» (Київ, 2014 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи викладені у 
49 наукових працях загальним обсягом 41,28 д.а., у тому числі в одноосібній 
монографії «Проактивне управління соціально-економічними системами на основі 
інтелектуального аналізу даних: методологія і моделі», 22 статтях у провідних 
фахових наукових журналах і збірниках наукових праць (10 входять до міжнародних 
наукометричних баз), 3 статтях – в іноземних наукових періодичних фахових 
виданнях, 10 статтях у наукових виданнях; 13 публікаціях у наукових збірниках – як 
тези доповідей на міжнародних наукових і науково-практичних конференціях. Обсяг 
публікацій, які відображають основний зміст дисертації і належать особисто авторові, 
становить 38,81 д.а. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, шести 
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг 
дисертації становить 485 сторінок. Основний зміст дисертації викладено на 415 
сторінках, що містить 38 таблиць, 59 рисунків та формули. Робота має 7 додатків. 
Список використаних джерел налічує 498 найменувань.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано 

мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження, а також наукову новизну, практичне 
значення одержаних результатів, повідомлено про їх апробацію та публікацію. 

У першому розділі «Теоретико-методичні аспекти підготовки 
управлінських рішень у соціально-економічних системах» проаналізовано 
особливості сучасних СЕС і методологічних підходів до управління ними; 
обґрунтовано необхідність удосконалення наукових підходів до організації 
підготовки і прийняття управлінських рішень у СЕС; розвинуто теоретичні засади та 
методологію проактивного управління СЕС. 

Усвідомлення мегатрендів сучасного економічного розвитку – глобалізації, 
фінансіалізації, інформатизації, віртуалізації, інтелектуалізації, соціалізації – через 
проведений аналіз світової і української економіки, окреслює потребу у новому 
розумінні соціально-економічної реальності. В роботі запропоновано розглядати СЕС 
як надскладні антропоцентричні системи універсального типу. Зважаючи на 
перспективність такого підходу до дослідження сучасних економічних явищ, в якості 
належної теоретичної бази подальших досліджень запропоновано системну 
парадигму, розроблену Я. Корнаї, в якій економіку представлено у вигляді мережі 
СЕС, що взаємодіють, трансформуються, еволюціонують. Ця парадигма інтегрує 
неокласичний, інституціональний та еволюційний підходи.  

Для конструктивного викладення теорії та практичних методів обґрунтування 
управлінських рішень в роботі використовується абстрактний об’єкт – модель СЕС 
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(𝑆𝐸𝑆), яку запропоновано розглядати у вигляді взаємодії підсистем чотирьох типів 
(об’єкта, проекту, процесу та середовища), що шляхом динамічної самоорганізації 
поєднуються у певну конфігурацію, забезпечуючи при цьому гармонійне 
функціонування складної системи: 

𝑆𝐸𝑆 = 〈𝑆𝑜, 𝑆𝑝𝑟 , 𝑆𝑝𝑠, 𝑆𝑒𝑛, 𝐸(𝑆𝑖), 𝐹𝑠, 𝐴𝑠〉, 
де 𝑆𝑜, 𝑆𝑝𝑟 , 𝑆𝑝𝑠, 𝑆𝑒𝑛 – підсистеми об’єкта, проекту, процесу, середовища відповідно, 

𝐸(𝑆𝑖) – структурні елементи цих підсистем, 𝐹𝑠 – закони функціонування підсистем та 

системи в цілому; 𝐴𝑠 – алгоритми (механізми) функціонування підсистем та системи 
в цілому. Такий підхід до моделювання СЕС дозволяє виявити важливі зв'язки між 
факторами у СЕС, що не враховуються в жодній з інших парадигм. 

Підсистеми виділяються таким чином, що рівням конфігурації «об’єкт – проект 
– процес – середовище» відповідає прийняття загальносистемних, цілепокладаючих, 
локальних стратегічних та оперативних рішень відповідно. Поєднання різних рівнів 
узагальнення в одній моделі СЕС дозволяє вирішити проблему гармонізації зв’язків 
між щаблями управлінської вертикалі та відповідними типами управлінських рішень. 

Аналіз визначеної проблеми дає підстави стверджувати, що пошук ефективних 
методів управління СЕС безпосередньо пов’язаний з дослідженнями механізму 
моніторингу наявних та розробки перспективних системних конфігурацій, які дають 
адекватну відповідь на виклики сучасного етапу розвитку економіки та 
інформаційного суспільства і передбачають перехід від вирішення класичних 
аналітичних до нових когнітивних завдань.  

Результати аналізу основних наукових підходів до обґрунтування раціональних 

управлінських рішень дозволяють зробити висновок, що адекватний дослідницький 

напрям щодо вирішення сучасних проблем управління СЕС може бути сформований 

через взаємну інтеграцію різних шкіл у межах системного підходу. Перспективним 

при цьому визнано проактивний підхід до управління, що полягає в керуванні 

динамічною самоорганізацією систем. Розуміння перспективності проактивного 

підходу сформувалось завдяки дослідженням таких вітчизняних та закордонних 

вчених, як Н. Бушуєва, В. Василенко, В. Геєць, М. Згуровський, Т. Клебанова, 

Ю. Лисенко, Н. Панкратова, Р. Руденський, А. Хухрін, П. Друкер, В. Ешлі, Р. Кевенег, 

С. Кові, Д. Моррісон, Р. Ньюмен, П. Пенді, Л. Планкетт, Г. Хейл та інші. Проте його 

активне впровадження в практичну діяльність стримувалось насамперед через 

відсутність інформаційного, технологічного та методологічного забезпечення.  

Виявлена різноманітність поглядів науковців на управління процесами 
цілеспрямованих перетворень у СЕС потребує дослідження структури та логічної 
організації проактивного управління Це дозволило визначити його мету, принципи, 
основні взаємопов’язані процеси, а також сукупність методів, що забезпечують 
єдність форм і засобів їх застосування для вирішення логічно узгодженого 
комплексу завдань.  

Під проактивним управлінням СЕС запропоновано розуміти цілеспрямовану 
діяльність, що передбачає активізацію системних перетворень, які ведуть до 
формування потенційно перспективних станів СЕС з метою підтримки параметрів її 
життєдіяльності, забезпечення функціонування та розвитку.  

Результати відповідних теоретичних, методичних, технічних та технологічних 
досягнень останніх років переконують у необхідності удосконалення методології 
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проактивного управління СЕС та розробленні концепції моделювання проактивного 
механізму підготовки й прийняття управлінських рішень, що базується на системній 
парадигмі та інформаційному підході. Використання нового інструментарію 
моделювання дозволить будувати інтелектуальні інформаційно-аналітичні системи 
підтримки прийняття проактивних рішень всіх рівнів управлінської вертикалі. 

У другому розділі «Концептуальні засади моделювання проактивного 

механізму прийняття управлінських рішень на базі інструментарію 
інтелектуального аналізу даних» обґрунтовано перспективність застосування ІАД 
для підтримки прийняття проактивних управлінських рішень; розроблено концепцію 
моделювання проактивного механізму прийняття управлінських рішень на основі 
ІАД; окреслено технології, синтез яких дає можливість створити ефективну 
інтелектуальну систему проактивного управління (ІСПУ) СЕС.  

В роботі показано, що економічні агенти нині активно використовують у своїй 
діяльності інформаційні та знаннєві ресурси для створення власних конкурентних 
переваг. Розвиток інформаційної економіки викликає потребу в інструментах, що 
забезпечують доступ до величезних інформаційних масивів з метою виявлення в них 
знань, необхідних для ухвалення ефективних управлінських рішень. Одна з основних 
стратегій отримання нових знань (виявлення знань в базах даних) пов’язана з 
поняттям ІАД і створенням інтелектуальних комп’ютерних систем. В роботі 
проаналізовано зміст понять «інтелект», «штучний інтелект», «інтелектуальна 
система», «інтелектуальний аналіз» у контексті розвитку методології проактивного 
управління та запропоновано розглядати ІАД як керований спеціалістом процес 
автоматизованого аналітичного дослідження великих масивів структурованих і 
неструктурованих даних, з метою виявити у явному вигляді приховані в них знання, 
які можуть бути застосовані для підтримки процесу прийняття управлінських рішень. 

ІАД об’єднує такі групи методів: Data Mining (методи аналізу структурованих 
даних); Text Mining (методи аналізу неструктурованих текстових даних); Visual 
Mining (методи візуального аналізу); Real-Time Data Mining (методи аналізу в 
реальному часі); Web Mining (методи аналізу Web-ресурсів); Process Mining (методи 
аналізу процесів); OLAP (методи оперативного аналізу) та інші. 

Технологія ІАД базується на концепції шаблонів, що відображають структуру 
багатоаспектних відношень у даних і виявляють властиві їх підвибіркам приховані 
закономірності, значення, фактори, тенденції, центри сил, загроз, ризиків, 
суперечностей. Використання апарату ІАД дає можливість удосконалити методику 
проактивного управління, забезпечуючи його основні процеси відповідними 
методами відкриття шаблонів, моделювання передбачень, аналізу аномалій.  

В роботі виділено автономні групи методів та класи процесів ІАД, які мають 

значний потенціал щодо підтримки проактивного підходу до прийняття рішень, 

визначено зв'язок між процесами інтелектуального аналізу та проактивного 

управління та на цій основі запропоновано інструменти удосконалення методики 

підтримки рішень. ІАД наразі має у своєму арсеналі моделі, методи та інструменти, 

які адекватно відповідають актуальним умовам зростання інформації, множинності 

зовнішніх факторів та високої динамічності змін в економіці. Вони становлять 

серцевину концепції моделювання проактивного механізму прийняття рішень у СЕС, 

з’єднуючи її теоретико-методологічний рівень з організаційно-практичним 

паралельно на рівнях системної конфігурації «проект – процес – середовище» (рис. 1).  
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Теоретико-методологічний і методичний рівні концепції моделювання 

проактивного механізму прийняття рішень на базі ІАД визначаються обґрунтуванням 

можливостей моделювання та аналізу на рівні кожного окремого процесу, серед яких 

огляд ситуації, причинно-наслідковий аналіз (ПНА), прийняття рішення, аналіз плану 

(прогнозний аналіз), а також на рівні зв’язків між згаданими процесами. Розвиток 

методичного і модельного забезпечення проактивного механізму прийняття рішень 

лежить у площині комбінування різних методів і підходів ІАД. 

Прикладний рівень реалізації концепції визначається формалізацією основних 

його методичних і модельних конструкцій до рівня конкретних інформаційних 

систем (ІС) та технологій, впровадження яких у практику управління СЕС дозволить 

підвищити обґрунтованість та оперативність прийняття управлінських рішень.  

Використання такого підходу дозволяє підвищити ефективність 

функціонування СЕС через випереджальне виробництво, накопичення і наступне 

використання для управління когнітивної систематизованої інформації, що доповнює 

можливості традиційної звітності, прогнозування, планування і аналізу. 
Для обґрунтування практичної цінності концепції моделювання проактивного 

механізму прийняття управлінських рішень у СЕС на основі ІАД на сучасному етапі 
розвитку інформаційного суспільства в роботі проведено дослідження рівня зрілості 
програмно-технічного і інформаційно-технологічного забезпечення управління 
СЕС, що продемонструвало можливість корінним чином змінити управління 
економічними агентами та економікою в цілому на основі створення та 
впровадження в практику менеджменту ІСПУ. 

Специфічні риси проактивного управління потребують перегляду та 
удосконалення підходів до синтезу ІСПУ, що передбачає обов’язкове використання 
новітніх технологічних надбань: мобільних технологій; технологій управління 
інформацією; ІАД; моделювання, підтримки рішень та реалізації управлінських 
впливів в масштабі реального часу. 

Виходячи з необхідності поєднання вирішення завдань і стратегічного, і 
оперативного управління, в ІСПУ запропоновано використовувати змішаний підхід: 
на верхніх рівнях, де формуються цілепокладаючі та локальні стратегічні рішення, 
доцільно залучати аналітичні інструменти обґрунтування рішень, а на нижніх, що 
відповідають за оперативні рішення, – до того ж широко впроваджувати 
автоматичні функції прийняття рішень і формування впливів. Зважаючи на те, що 
більшість завдань проактивного управління мають вирішуватися в реальному часі за 
умов групового процесу прийняття рішень, визначено, що ІСПУ доцільно мати 
розподілену структуру та складатися з модулів, поєднаних за рахунок інформаційної 
та інтелектуальної інтеграції.  

У третьому розділі «Застосування інтелектуального аналізу даних до 

моделювання процесів прийняття рішень у соціально-економічних системах» 
систематизовано моделі та методи ІАД, що дозволяють підтримувати вирішення 
завдань проактивного управління СЕС; показано шляхи реалізації гібридного підходу 
до моделювання проактивних рішень та синтезу ІСПУ; виявлено особливості 
підтримки формування стратегічних та оперативних рішень методами ІАД. 

Основні методологічні, методичні та прикладні особливості проактивного 

механізму прийняття управлінських рішень дозволили здійснити вибір базової 

сукупності класів автономних методів ІАД для розробки відповідних моделей. Процес 
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Рис. 1. Концептуальна схема моделювання проактивного механізму прийняття управлінських рішень на базі ІАД 
Джерело: створено автором 



12 

моделювання забезпечений на всіх рівнях широким набором методів і алгоритмів ІАД, 
які добре показали себе в практиці їх використання для підтримки прийняття 
управлінських рішень в різних СЕС. 

Для оцінки ситуації у СЕС запропоновано будувати шаблони образів – 
характерні конфігурації, що виступають ключем до розуміння прихованої смислової 
конструкції та структури СЕС. Шаблони образів СЕС разом з відповідними 
рішеннями доречно зберігати у базі знань як прецеденти. 

Прецедент E складається з кортежу: 
〈𝑆𝑝𝑟 , 𝑆𝑝𝑠, 𝑆𝑒𝑛, 𝑅, 𝑍〉, 

де 〈𝑆𝑝𝑟 , 𝑆𝑝𝑠, 𝑆𝑒𝑛〉 – образ СЕС, поданий через конфігурацію «проект – процес – 

середовище»,  𝑅 – пов'язане з ним рішення, 𝑍 – коментар щодо прецеденту. 

Пошук характерних конфігурацій не обмежується аналізом ретроспективної 

інформації, прецеденти також запропоновано розробляти проактивно. Підготовані 

для них рішення не завжди можуть бути позитивно оцінені наступною практикою 

впровадження, тому в механізмі прийняття рішень має передбачатися відстеження 

ефективності рішень та перманентне оновлення бази знань. 
Завдання виявлення шаблонів образів СЕС з наступним формуванням на 

підставі їхнього аналізу множини прецедентів може бути реалізоване через 

відображення 𝐹1 множини 𝑃 на множину 𝑀: 

𝐹1:  𝑃 → 𝑀, 

де 𝑃 = {𝑆𝑝𝑟
(𝑡)

, 𝑆𝑝𝑠
(𝑡)

, 𝑆𝑒𝑛
(𝑡)

} – множина образів проекту, процесу й середовища 

відповідно, які аналізуються окремо на часовому проміжку 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑇],  
𝑀 = {𝑀𝑝𝑟 ,𝑀𝑝𝑠, 𝑀𝑒𝑛} – множина прецедентів, подана через сегменти проекту, 

процесу і середовища. Тип відображення 𝐹1 конкретизується використовуваним для 
знаходження шаблонів методом – індукції правил, штучних нейронних мереж 
(ШНМ), візуального аналізу тощо. 

Процеси, пов’язані з формуванням образів і прецедентів, є важливими для 
подальшої реалізації ідентифікації образу СЕС, центральним завданням якого є 
ототожнення фактичного або гіпотетичного стану системи з відомим прецедентом.  

Завдання ідентифікації образу СЕС реалізується через відображення 𝐹2: 

𝐹2:  𝑃 → 〈𝐾,𝑊〉, 
де 𝑃 = {𝑆𝑝𝑟 , 𝑆𝑝𝑠, 𝑆𝑒𝑛} – образ СЕС, , 𝐾 – клас образу,  

𝑊 = {
𝐸, якщо прецедент знайдено,
𝑅𝑙, в іншому випадку,                

 

𝐸 – визначений прецедент, 𝑅𝑙 – відповідне правило обґрунтування 

управлінського рішення. Тип відображення 𝐹2 конкретизується методом ІАД, що 
використовується для ідентифікації образу, серед яких метричні підходи, дерева 
рішень, правила, ШНМ, мережі Байєса та інші. 

Для ефективного пошуку відповідного прецеденту у базі прецедентів доцільно 
провести розбиття на класи. Для класифікації прецедентів базовими є методи 
кластеризації і групування. Ці методи також можуть бути ефективно використані для 
вирішення багатьох завдань проактивного управління СЕС, коли потрібно виділити 
об’єкти зі спільними властивостями. 
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Завдання кластеризації прецедентів реалізується через відображення 𝐹3 множини 

прецедентів М на множину кластерів С: 𝐹3:  𝑀 → 𝐶. Відображення 𝐹4 задає модель 
даних, що є розв’язком задачі кластеризації.  

При появі нового образу та формуванні на його основі нового прецеденту 
виникає необхідність у віднесенні останнього до певного класу. Завдання 

класифікації нового прецеденту 𝐸𝑛𝑒𝑤 реалізується через відображення 𝐹4: 

𝐹4:  𝐸
𝑛𝑒𝑤 → 𝐾𝑙, 

де 𝐾𝑙 – множина класів прецедентів. Тип відображення 𝐹4 конкретизується 
методом ІАД, що використовується для класифікації прецедента. 

Вирішення завдань виявлення шаблонів, ідентифікації образів, кластеризації, 
класифікації прецедентів пов’язане з підтримкою процесу огляду ситуації у СЕС.  

Завдання ПНА реалізується, як правило, через визначення функціональних 

залежностей 𝑓𝑗(𝑋) між аналізованими характеристиками СЕС 𝑥𝑗
(𝑘)

, 𝑗 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  : 

𝑥𝑗
(𝑡)

= 𝑓𝑗 (𝑥1
(𝑘)

, 𝑥2
(𝑘)

, … , 𝑥𝑚
(𝑘)

) 

де 𝑡, 𝑘 – моменти часу, 𝑡, 𝑘 ∈ [𝑡0, 𝑇], 𝑘 < 𝑡.  

Виконання ПНА може бути здійснене з використанням класичних статистичних 

методів, а також таких методів та моделей ІАД, як ШНМ, довірчі мережі Байєса, 

діаграми впливу, крос-таблична візуалізація тощо. 

Завдання визначення оптимальних управлінських рішень вирішується через 

знаходження екстремуму деякої цільової функції F, що пов'язує показники, які 

характеризують діяльність СЕС, виражені вектором характеристик образу 𝑠 𝑥𝑠
𝑡⃗⃗⃗⃗ =

(𝑥𝑠1
𝑡 , 𝑥𝑠2

𝑡 , … , 𝑥𝑠𝑚
𝑡 ) в момент часу t. 

Для розв’язання оптимізаційних задач з використанням ІАД застосовуватимемо 

ШНМ, дерева рішень, індукцію правил, методи еволюційної оптимізації, 

мультиагентні методи. 

Завдання прогнозування, пов’язане з аналізом майбутнього стану СЕС, 

реалізується через відображення 𝐹5 множини Р на множину 𝑃𝑓: 

𝐹5:  𝑃 → 𝑃𝑓 , 

де 𝑃 = {𝑆𝑝𝑟
(𝑡)

, 𝑆𝑝𝑠
(𝑡)

, 𝑆𝑒𝑛
(𝑡)

} – множина образів проекту, процесу і середовища 

відповідно, прогнозування за якими реалізується окремо, а значення характеристик 

розглядається на часовому проміжку 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑇];  

𝑃𝑓 = {𝑆𝑝𝑟
(𝑙)

, 𝑆𝑝𝑠
(𝑙)

, 𝑆𝑒𝑛
(𝑙)

} – множина образів майбутніх станів проекту, процесу й 

середовища відповідно, значення їх характеристик розглядається на часовому 

проміжку 𝑙 ∈ [ 𝑇 + 1, 𝑇 + 𝑘 ], де 𝑘 – кількість періодів прогнозування. Тип 

відображення 𝐹5 конкретизується методом, що використовується для прогнозування. 

Прогноз характеристик образів дає можливість одержати образи майбутніх 

проектів, процесів і середовищ. Для цього потрібно використовувати поряд з 

класичними методами прогнозування також такі методи і моделі ІАД як ШНМ, 

мережі Байєса, дерева рішень тощо. На основі прогнозних значень характеристик 

здійснюється ідентифікація образу майбутньої СЕС. 

Дослідження питань моделювання проактивного механізму прийняття 

управлінських рішень у СЕС дозволяє дійти висновку, що цей процес викликаний як 
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потребою вирішувати окремі завдання (для цього розробляються окремі моделі і 

можуть використовуватись автономні методи), так і необхідністю розв’язувати 

комплекси завдань, що потребує об’єднання окремих моделей в життєздатну 

ефективну систему, тобто реалізації гібридного підходу. Основним аргументом при 

цьому є подолання обмежень автономних методів ІАД, можливість компенсації 

слабких сторін одних алгоритмів перевагами інших за рахунок взаємодії частин 

цілого, створення інтегративної властивості якісно нової сутності, що у свою чергу 

дає нові можливості підтримки процесу прийняття рішень.  

Гібридне методичне забезпечення підтримки проактивного механізму 

прийняття управлінських рішень ґрунтується на комбінуванні різних методів і 

моделей ІАД, формуванні ансамблів моделей та використанні гібридних алгоритмів.  

Розглядаються алгоритмічні комбінації, складені з алгоритмічних операторів 

𝑏𝑖:  𝑋 → 𝑅, 𝑖 = 1, 𝑘, коригуючої операції 𝐹: 𝑅𝑘 → 𝑅 та правила розв’язання 𝐶:  𝑅 → 𝑌, 

представлені алгоритмом 𝑎:   𝑋 → 𝑌 вигляду 𝑎(𝑥) = 𝐶 (𝐹(𝑏1(𝑥),… , 𝑏𝑘(𝑥))) , 𝑥 ∈ 𝑋 . 

𝑅 можна інтерпретувати як простір оцінок. Базовими алгоритмами (моделями) при 

цьому є суперпозиції  𝑎𝑖(𝑥) = 𝐶(𝑏𝑖(𝑥)), 𝑖 = 1, 𝑘. 

Якщо кожному базовому алгоритму 𝑏𝑖(𝑥) поставити у відповідність функцію 

компетентності 𝑔𝑖(𝑥), що нормована на відрізку [0, 1], то квазілінійною коригуючою 

операцією буде функція згортки 𝐹: 𝑅2𝑘 → 𝑅, 𝐹(𝑏1(𝑥),… , 𝑏𝑘(𝑥), 𝑔1(𝑥),… , 𝑔𝑘(𝑥)) =

∑ 𝑔𝑖𝑏𝑖
𝑘
𝑖=1 . Відповідно алгоритмічна композиція матиме вигляд:  

𝑎(𝑥) = 𝐶(∑ 𝑔𝑖(𝑥)𝑏𝑖(𝑥)𝑘
𝑖=1 ), 

де 𝐶 – фіксоване правило розв’язання. Функції 𝑔𝑖(𝑥) можна інтерпретувати 

як нечіткі множини, а за умови нормування – як ймовірнісні розподіли. Вигляд 

функції компетентності визначається специфікою предметної сфери.  

Введено поняття гібридної комбінації, що передбачає розподіл сфер 

відповідальності за цілями між алгоритмами при спільному вирішенні окремих або 

комплексних (складених) завдань. Гібридною комбінацією, складеною з алгоритмів 

𝑎𝑖:  𝑋 → 𝐷, 𝑖 = 1, 𝑘, координуючої операції 𝐺: 𝐷𝑘 → 𝐷 та правила розв’язання 𝐶:  𝐷 →

𝑌 назвемо суперпозицію 𝑠(𝑥) = 𝐶 (𝐺 (𝑎1(𝑥
(1)), … , 𝑎𝑘(𝑥

(𝑘)))) , 𝑥(𝑖) ∈ 𝑋 ∪ 𝐷, 𝑖 = 1, 𝑘. 

𝐷 можна інтерпретувати як простір виходів окремих алгоритмів. 

В роботі проаналізовано основні підходи до гібридизації методів ІАД, 

зазначено переваги кожного варіанта інтеграції. Розглядається поєднання методів 

Data Mining з візуальним аналізом, адаптивним навчанням, нечіткою логікою, а 

також такі перспективні напрями як Multimedia Mining, OLAP Data Mining та інші. 

Також значну увагу приділено аналізу досвіду використання гібридного підходу 

для підтримки прийняття рішень у СЕС. 

Оскільки суть проактивної поведінки полягає в досягненні поставлених цілей 

через активний вплив на зовнішнє середовище, відповідну увагу в роботі приділено 

питанням підтримки процесу прийняття стратегічних рішень, зокрема, 

обґрунтування цілепокладання та формування стратегій. Аналіз наукових доробків 

представників різних «шкіл стратегій» переконує, що проактивному управлінню 

СЕС відповідає трансформаційний підхід до формування стратегії.  
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Для ухвалення стратегічних рішень компетентна особа має бути вчасно 

забезпечена найповнішою інформацією щодо тенденцій розвитку зовнішнього 

середовища, потенціалу СЕС, цільових орієнтирів представників зацікавлених сторін. 

Оперативний аналіз та візуалізація необхідної інформації реалізується в межах 

новітніх аналітичних систем, що містять інструменти ІАД. Процес здійснення 

обраних цілей має бути забезпечений через відповідні стратегії та оперативні 

рішення, що розробляються на основі результатів реалізації комплексу 

взаємопов’язаних моделей для підтримки прийняття рішень. 

Аналіз особливостей прийняття ефективних оперативних рішень переконує, 

що цей процес необхідно максимально автоматизувати та інтелектуалізувати. 

Автоматизація прийняття найширшого кола оперативних рішень дає конкурентні 

переваги СЕС за рахунок можливості виводити стратегічні ініціативи швидше, 

точніше і послідовніше. Це стосується, перш за все, тих рішень, що повторюються 

за різними каналами, що можуть бути ухвалені відповідно до правил, або пов’язані з 

оцінкою, класифікацією, сегментацією та мають низький рівень виключень. 

Циклічні, рекурсивні, одноразові або несистематичні оперативні рішення 

потребують втручання компетентної особи до процесу їх формування, проте цей 

процес також може бути підтриманий методами і моделями ІАД. 

У четвертому розділі «Синтез моделей прийняття управлінських рішень на 

основі проактивного підходу» розроблено теоретичні підходи до організації 

комп’ютерної діагностики стану СЕС в контексті вирішення завдань проактивного 

управління; запропоновано моделі діагностики на основі гібридного використання 

методів і моделей ІАД та методичних підходів до відстеження станів СЕС. 

Процедури проактивного управління в силу своєї специфіки нерозривно 

пов’язані з систематичним моніторингом та діагностуванням СЕС. Дослідження 

питань, пов’язаних з організацією діагностики в контексті вирішення завдань 

проактивного управління, дозволило висунути основні вимоги до системи 

моніторингу та діагностики СЕС, та, виходячи з цих вимог, визначити 

діагностування як процес розпізнавання стану СЕС за комплексом ознак. Під 

діагностикою стану СЕС запропоновано розуміти процес формування образу СЕС – 

системи моделей проекту, процесу, середовища – та віднесення його до відомого 

класу. Такий підхід забезпечує взаємопов’язаність потоків інформації між різними 

рівнями управління, враховує взаємовплив факторів за зворотними зв’язками. 

Проблема значної кількості даних, що представляють образ СЕС, може бути 

вирішена саме через використання методів і моделей ІАД. 

Першочергове значення для реалізації процесу діагностики стану СЕС має 

проблема формування образу системи. Аналіз пропонованих в науковій літературі 

підходів до оцінювання ефективності функціонування систем (ProMES, TPS, BSC 

тощо), дозволив дійти висновку про доцільність використання методик розробки 

збалансованих систем стратегічного вимірювання для визначення точок контролю 

стану СЕС. Запропоновано методичний підхід до формалізації побудованого 

компетентними особами набору показників, який ґрунтується на визначенні 

напрямів відстеження 𝐷𝑅𝑗,   𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅  та відповідних до цих напрямів точок 

контролю 𝐶𝑃𝑘
𝑗
, 𝑘 = 1, 𝑟𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ , що містять характеристики стану системи 𝑥𝑙

𝑘𝑗
, 𝑙 = 1, 𝑝𝑘𝑗

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 
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Образ СЕС подається через три моделі: середовища, процесу і проекту, в яких, в 

залежності від рівня управління, поєднані відповідні зважені характеристики точок 

контролю та експертні оцінки.  

Модель середовища 𝑆𝑒𝑛(𝑡) будується за поточними даними, вона включає 

фінансові та інші характеристики стану СЕС: 

𝑆𝑒𝑛(𝑡) = {𝛼 (𝑡), 𝛽 (𝑡), 𝛾 (𝑡)}. 

Модель процесу 𝑆𝑝𝑠(𝑡) формується на даних середнього періоду тривалості, 

при цьому використовуються переважно агреговані фінансові характеристики:  

𝑆𝑝𝑠(𝑡) = {𝛼 (𝑡), 𝛽 (𝑡), 𝛾′⃗⃗  ⃗(𝑡)}.  

Образ проекту 𝑆𝑝𝑟(𝑡) моделюється за допомогою агрегованих фінансових 

показників, що відповідають набору частинних стратегій 𝑆𝑇𝑖 , 𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  , пов’язаних із 

напрямами відстеження 𝐷𝑅𝑗 ,   𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅; та експертних оцінок реалізації стратегій 𝑈: 

𝑆𝑝𝑟(𝑡) = 〈𝑆𝑇(𝑡), 𝑈(𝑡)〉,  𝑆𝑇(𝑡) = {𝛼 (𝑡), 𝛽′′⃗⃗⃗⃗  ⃗(𝑡), 𝛾′′⃗⃗ ⃗⃗  (𝑡)}, 

де 𝛼 (𝑡) = (𝛼𝑗𝐷𝑅𝑗(𝑡), 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅), якщо 𝑆𝑇𝑖 = 𝐷𝑅𝑗,   𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ ,  𝑚 = 𝑛, або в 

іншому випадку, 𝛼 (𝑡) = (𝛼𝑗
′′𝑓 (𝐷𝑅𝑗(𝑡)) , 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅); 𝛼𝑗 , 𝛼𝑗

′′ – коефіцієнти важливості 

𝑗-го напряму відстеження відповідно;  

𝛽 (𝑡) = (𝛽𝑘𝐶𝑃𝑘
𝑗(𝑡), 𝑘 = 1, 𝑟𝑗,̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅), 𝛽′′⃗⃗⃗⃗  ⃗(𝑡) = (𝛽𝑘

′′𝐶𝑃𝑘
𝑗(𝑡), 𝑘 ∈ {1,2, … , 𝑟𝑗}, 𝑗 =

1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅), 𝛽𝑘, 𝛽𝑘
′′ – коефіцієнти важливості 𝑘-ої точки контролю відповідно;  

𝛾 (𝑡) = (𝛾𝑙𝑥𝑙
𝑘𝑗(𝑡), 𝑙 = 1, 𝑝𝑘𝑗

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 𝑘 = 1, 𝑟𝑗,̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ ), 𝛾′⃗⃗  ⃗(𝑡) = (𝛾𝑙
′𝑥𝑙

𝑘𝑗(𝑡), 𝑙 ∈ {1,2, … , 𝑝𝑘𝑗},

𝑘 = 1, 𝑟𝑗,̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ ), 𝛾′′⃗⃗ ⃗⃗  (𝑡) = (𝛾𝑙
′′𝑥𝑙

𝑘𝑗(𝑡), 𝑙 ∈ {1,2, … , 𝑝𝑘𝑗}, 𝑘 = 1, 𝑟𝑗,̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ ), 𝛾𝑙 , 𝛾𝑙
′ 

– коефіцієнти важливості 𝑙-ої характеристики 𝑘-ої точки контролю відповідно. 

В моделях середовища, процесу і проекту 𝑡 розглядається відповідно як 

𝑡𝑔
𝑙𝑘𝑗

,  𝑡𝑔
𝑘𝑗

, 𝑡𝑔
𝑗
 , де 𝑔  – момент відстеження 𝑙-ої характеристики 𝑘-ої точки контролю в 

межах 𝑗-го напряму, 𝑔 ∈ [𝑡0, 𝑇].  
Розробка моделі діагностики набуває практичного значення в процесі 

конкретизації показників, що формують образи проекту, процесу та середовища у 

відповідності до специфіки функціонування СЕС. Створений в такий спосіб образ 

представляє собою інформаційний зліпок СЕС та використовується для 

розпізнавання стану системи і прийняття на цій основі відповідного управлінського 

рішення. В такий спосіб діагностування враховує повторювані, сподівані та нові 

зміни з різною частотою настання, визначає ступінь загроз або можливостей, 

пов’язаних з цими змінами, підвищує швидкість реагування на відповідні зміни. 

Унікальність організаційної структури, методів управління й технологій підготовки 

й прийняття рішень у кожній окремо взятій системі не дозволяє вирішити завдання 

розробки універсального набору напрямів відстеження СЕС. 

Аналіз процесу діагностування дозволив сформувати два методичні підходи 

до діагностики стану СЕС: діагностика як розпізнавання стану системи на основі 

образу СЕС (віднесення до певного еталонного класу станів) та діагностика як 

навчання та розпізнавання, що складається з процедур ідентифікації, виявлення 

причин, формування шляхів вирішення проблеми. В межах першого підходу 

представлено нечітку модель розпізнавання образу СЕС, реалізація якої проходить в 
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кілька етапів – виявлення проблем за кожною точкою контролю окремо, агрегування 

одержаних нечітких термів за всіма характеристиками у відповідний образ, 

класифікація образу. Представлена гібридна модель чутлива до кількості 

характеристик, тому може бути застосована в основному для розпізнавання образів 

проектів та процесів. Запропоновано також для розпізнавання образів проектів 

залучити структурні методи розпізнавання, які добре працюють при значній 

кількості якісних характеристик. Реалізація в межах процесу діагностики стану СЕС 

гібридних моделей розпізнавання образів дозволяє класифікувати образи в термінах, 

що забезпечують чітке розуміння стану системи. 

Визначені в дисертації обмеження щодо використання моделей розпізнавання 

образів переконують у перспективності реалізації альтернативного підходу до 

діагностування, що передбачає ототожнення фактичного стану СЕС, відтвореного в 

її образі, з відомим образом. Цей процес складається з процедур ідентифікації, 

виявлення причин, формування шляхів вирішення проблеми. В роботі 

запропоновано модель ідентифікації образу СЕС, що ґрунтується на використанні 

такого методу ІАД як виведення на прецедентах. Зазначено, що для ототожнення 

поточного образу СЕС з відомим прецедентом можна застосувати низку моделей, 

що ґрунтуються на ІАД, а саме: статистичні моделі класифікації, дерева рішень, 

правила, мережі Байєса, ШНМ Кохонена. Серед основних переваг виведення на 

прецедентах визначено можливість безпосередньо використовувати досвід, 

накопичений системою, в тому числі і за рахунок розробки проактивних рішень, в 

режимі реального часу без інтенсивного залучення експертів, що значно 

пришвидшує процеси прийняття обґрунтованих управлінських рішень у СЕС. 

Для підтримки основних процесів прийняття проактивних управлінських рішень 

– цілепокладаючих, стратегічних та оперативних – в дисертації запропоновано 

будувати комплекс взаємопов’язаних моделей, що базуються на ІАД, який має бути 

запроваджений у вигляді методичного забезпечення інтелектуальних ІСУ (рис.  2). 

Моделі комплексу можна умовно розділити за рівнями управління – проекту, 

процесу і середовища, а також за вирішуваними завданнями – ПНА, прийняття рішень, 

прогнозування. Моделі ПНА дозволяють шукати характерні залежності в даних, їхні 

результати дозволяють формувати нові прецеденти. Моделі прогнозної аналітики 

дозволяють створити образ майбутньої СЕС, передбачаючи в такий спосіб виклики 

майбутнього, готовити наперед план ефективних дій. Використовувані методи ІАД 

залежать від рівня рішень, що пов’язано як з розмірністю відповідних образів, так і з 

потребою врахування суб’єктивної думки осіб, що приймають рішення. Загальні та 

локальні стратегічні рішення потребують гібридних методів, що поєднують експертне 

оцінювання з аналітичними процедурами.  

Моделі, що розробляються для підтримки процесів проактивного управління, 

пов’язані між собою через входи і виходи. Роль координатора при цьому відіграє 

блок ідентифікації образу СЕС. Вертикальні зв’язки між моделями відповідають 

переходам між процесами проактивного управління, горизонтальні – відтворюють 

реалізацію ланцюжка «цілепокладаючі – локальні стратегічні – оперативні рішення». 

Двосторонні зв’язки між моделями одного процесу пояснюються тим, що деякі 

загальні та локальні стратегічні рішення можна покращити, якщо змоделювати 

оперативні рішення, які з них випливають, та скористатися результатами як 
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початковими даними для моделювання стратегічних рішень. Запропонований в 

дисертації підхід дозволяє забезпечити повноцінність управління через зв'язок в 

розробці стратегічних і оперативних рішень на основі реалізації відповідних моделей. 
 

Модель СЕС 

Образ проекту Образ процесу Образ середовища 

Моделі класифікації образу СЕС 

Моделі ідентифікації образу СЕС 
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Рис. 2. Зв’язки між моделями в межах комплексу для підтримки  

діагностування стану СЕС 
Джерело: створено автором. 

Використання гібридного підходу дозволяє розділяти процес вирішення 

завдання на етапи, які в залежності від визначених особливостей і доцільності 

реалізуються на основі моделей: автономно розроблених або побудованих в режимі 

реального часу. Раціональний розподіл режимів розв’язання задач дозволяє як 

регулювати необхідну швидкість отримання рішення, так і одержувати результати 

високої якості. 

Як приклад реалізації запропонованого підходу може розглядатися гібридна 

модель оптимізації ціни на товар у мережі магазинів. Вона підтримує процес 

проактивного управління – прийняття рішень рівня середовища і дозволяє визначати 

ціну товару, що відповідає досягненню цілей за виручкою, і ґрунтується на філософії, 

фокус якої спрямований на вподобання покупця.  

Серед входів представленої гібридної моделі частина показників є виходами 

інших моделей, причому як рівня процесу, так і рівня проекту (рис. 3). 

Гібридна модель оптимізації ціни на товар представляє собою набір ШНМ, що 

будуються у реальному часі і здійснюють функціональну інтерполяцію продажів за 

групами споживачів, що насамкінець дає можливість розв’язати задачу максимізації 
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неявної функції попиту (продаж) та одержати значення оптимальної ціни товару для 

кожної групи споживачів. Цю інформацію можна використовувати для вироблення 

раціональних оперативних маркетингових рішень та планування.  

 
 

Модуль оцінки рентабельності 

(нечіткі правила) 

Модуль прогнозу продаж 

(багатофакторна регресія) 

Модуль кластеризації споживачів 

(k-середніх) 

Автономне моделювання 

Автономне моделювання 

Модуль оптимізації ціни товару  

(нейронні мережі + одновимірна оптимізація) 

Моделювання в реальному часі СЕ РЕ Д ОВИЩ Е  

П Р ОЦЕС  

П Р ОЕК Т  

Двосторонні горизонтальні зв’язки між моделями різних рівнів управління 

Зв’язки між моделями всередині одного рівня управління 

 

Рис. 3. Зв’язки між модулями гібридної моделі оптимізації ціни на товар  
Джерело: розроблено автором 

Візуалізацію деяких результатів моделювання представлено на рис. 4 та 5. 

 

 
 

Рис. 4. Структура ШНМ за групою І  
Джерело: створено автором у Peltarion Synapse 

 

 

 
 

Рис. 5. Зміна ціни групи І за ітераціями 
Джерело: створено автором у MS Excel 

 

Розроблена гібридна модель здатна реалізувати ефективну підтримку 

прийняття рішень за умови упровадження у вигляді модельного забезпечення ІСПУ. 

У п’ятому розділі «Синтез інтелектуальної системи проактивного 

управління» проаналізовано перспективні технології для створення гібридних 

інтелектуальних ІСУ та на основі цього аналізу розроблено модель ІСПУ, що 

ґрунтується на агентно-орієнтованому підході. 

Завдання реалізації проактивного механізму прийняття управлінських рішень 

потребує синтезу ІСПУ, в основу якої запропоновано покласти комбінований підхід 

– повну автоматизацію прийняття рішень у стандартних ситуаціях та часткову 

автоматизацію в умовах подібних та нових ситуацій, коли процес обґрунтування 

рішення супроводжується залученням знань і суджень спеціалістів. ІСПУ має 
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ефективно реалізовувати взаємодію між рівнями управління. Розроблювана система 

є функціонально неоднорідною, оскільки поєднує спадкові ознаки складних завдань, 

що випливають з різних проблем функціонування СЕС. Використання для їх 

вирішення різних методів і підходів викликає інструментальну неоднорідність 

ІСПУ. Це переконує, що ефективна реалізація проактивного механізму прийняття 

рішень у СЕС може бути представлена лише в межах гібридного підходу. 

Порівняння різних стратегій розробки гібридних ІС дозволяє зробити висновок про 

відповідність інтегрованої моделі до завдань, що постають перед ІСПУ, яка має 

поєднувати переваги систем, орієнтованих на знання, дані і моделі, а також 

передбачати ефективний розподіл формування і реалізації моделей ІАД між 

режимом реального часу і попередньої розробки. Аналіз практики використання 

окремих методів та їх гібридів підтверджує, що пропоноване поєднання правил, 

прецедентів, новітніх аналітичних технологій дозволить одержати значний 

синергетичний ефект.  

В роботі показано, що інструментальна гібридизація в ІСПУ стосується не лише 

вирішення завдань виявлення знань в великих інформаційних масивах, а також 

завдань накопичення даних і обробки потужних інформаційних потоків. Останні 

запропоновано вирішувати через поєднання підходів ESP, Hadoop, СУБД In-Memory, 

класичних сховищ даних. Аналіз переваг та недоліків різних систем накопичення і 

обробки даних дає можливість обґрунтувати вибір певної стратегії у конкретному 

випадку впровадження. Як приклад реалізації такого вибору в дослідженні 

представлено варіант гібридної системи підготовки даних для вирішення аналітичних 

та когнітивних завдань. Ефективне поєднання відповідних систем та інструментів 

сприяє зростанню швидкості і якості результатів механізму підтримки рішень.  

Вибір ефективної структури ІСПУ в кожному конкретному впровадженні 

забезпечує використання проблемно-структурної концепції, яка дає можливість 

створювати соціальні моделі, що самоорганізуються, кожен елемент яких 

розвивається, отримуючи дані і знання від інших елементів. Такий підхід дає змогу 

створювати й експериментувати з великою кількістю методів, які адаптуються до 

неперервних змін у складі та структурі неоднорідних завдань управління СЕС, 

відкриває шлях до вирішення проблем не лише сьогодення, а й забезпечує 

можливості щодо майбутнього за рахунок можливості інтеграції до ІСПУ нових, нині 

ще невідомих інструментів підтримки прийняття рішень.  

Потреба в реалізації паралельного, але взаємопов’язаного дослідження всіх 

рівнів системної конфігурації «проект-процес-середовище» викликає необхідність 

децентралізації системи, використання мережної структури в ІСПУ. Як основу для 

синтезу моделі ІСПУ запропоновано обрати мультиагентний підхід, що розвивається 

в межах концепції розподіленого штучного інтелекту; показано, що вимоги, які 

висуваються до ІСПУ: високий рівень гнучкості, оперативності, продуктивності; 

адаптивність до змін умов середовища; високий потенціал інтегрованості і взаємодії з 

іншими системами тощо, є характерними саме для мультиагентних систем (МАС). 

Разом з визначальними позитивними рисами МАС, такими як створення умов для 

розвитку, бажання збільшувати складність, сприяння еволюції, самоорганізації, 

виявлено їхні недоліки (непрозорість процесу отримання рішення, «ефект метелика», 

можливість невдалого завершення функціонально правильної дії агентів тощо). Для 
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зменшення негативного впливу цих недоліків запропоновано координувати зв’язки 

між технологічними і функціональними елементами ІСПУ; передбачати можливість 

доопрацьовувати рішення через інтерактивні процедури за участю фахівців.  
В роботі досліджено властивості, форми соціальної поведінки, типи агентів та 

агентних структур, досвід проектування та практичного використання МАС в 
управлінні СЕС. Запропоновано використовувати багаторівневу структуру 
програмного коду МАС, яка представлена рівнями базових сервісів операційної 
системи, загальних класів агентів та безпосередньо коду агенту. Такий підхід 
призводить до економії ресурсів, а також потенційно дозволяє агентам в процесі 
функціонування здійснювати міжплатформенну взаємодію, просто звертаючись до 
потрібних базових сервісів на кожній конкретній платформі. 

Основним завданням ІСПУ в роботі визначено повноцінну автоматизацію 
процедур прийняття раціональних управлінських рішень на всіх рівнях конфігурації 
«проект-процес-середовище». Отже рух від даних до ефективних управлінських дій в 
ІСПУ має передбачати реалізацію раціональних моделей підготовки інформації, 
виявлення знань, інтелектуальної підтримки прийняття рішень та організації 
управлінських впливів, у тому числі і автоматичних. Глибинна суть роботи ІСПУ 
полягає у видобуванні латентного змісту з даних у вигляді шаблонів образів СЕС та 
формуванні на їх основі правил та прецедентів – варіантів проектів, процесів та 
середовищ зі сценарієм реалізації рішення. У фокусі уваги знаходиться проактивна 
розробка прецедентів, що містять обґрунтовані варіанти рішень, здатні формувати 
успішне майбутнє СЕС. В роботі запропоновано модель ІСПУ, яку складають гібридна 
система підготовки даних, база знань з прецедентами і правилами, база математичних 
моделей, модулі пошуку рішень на основі правил і прецедентів, а також модулі пошуку 
шаблонів образів та рішень на основі моделей і методів ІАД (рис. 6); представлено 
алгоритм підтримки прийняття рішень на основі прецедентів, правил, моделей ІАД; 
описано процедури поповнення бази знань та розробки аналітичних моделей, 
накопичення вхідних даних для аналізу та моделювання. 

В роботі також сформульовані та розподілені за окремими виконавцями – 

програмними агентами, основні групи завдань, що вирішує ІСПУ: збирання та 

підготовка даних, моніторинг стану СЕС, пошук рішень в базі знань, моделювання 

рішень, формування управлінських впливів, організація співпраці з компетентними 

особами, координація дій в системі. Призначення різних груп агентів дозволяє 

об’єднати їх в різні функціональні підсистеми ІСПУ та представити у вигляді 

мережевої структури (рис. 7). Виходячи з особливостей завдань, що вирішують 

агенти різних функціональних підсистем, визначено базові типи агентів (когнітивні, 

реактивні, гібридні), які доцільно використовувати з метою підвищення загальної 

результативності ІСПУ. Обираючи структуру ІСПУ, в кожному конкретному 

випадку потрібно виходити з того, що залучення великої кількості реактивних 

агентів потребує значних обчислювальних потужностей, а використання 

когнітивних агентів пов’язано з необхідністю підтримки їх ментальної підсистеми. 

Використання гібридних структур в більшості випадків є раціональним варіантом 

будови агентів. Виходячи з розвиненої інформаційної та обчислювальної 

інфраструктури сучасних СЕС, синтез ІСПУ запропоновано здійснювати в межах 

концепції агентно-орієнтованого підходу. Надбудовуючись над наявними засобами 
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автоматизації, агентно-орієнтовані системи (АОС) дозволяють дієво та раціонально 

інтегрувати різні види програмного забезпечення управління СЕС. Локальні 

взаємодії великого числа простих і необов'язково інтелектуальних агентів в ІСПУ 

визначають її глобальну інтелектуальну поведінку. 
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Рис. 6. Концептуальна схема взаємодії складових ІСПУ  

Джерело: складено автором. 

У шостому розділі «Реалізація моделей проактивного механізму прийняття 

управлінських рішень на підприємствах» представлено реалізацію моделі ІСПУ 
для транспортного підприємства та результати розробки інтелектуальної системи 
діагностики стану фармацевтичного підприємства; запропоновано концептуальні 
підходи до оцінки ефективності проактивного механізму прийняття рішень на 
підприємстві. 

Одним з важливих напрямів економічної діяльності, що демонструє 
необхідність нагального оновлення механізму управління в зв’язку із потребою 
враховувати при прийнятті рішень поточні ринкові тенденції, індивідуальні переваги 
та обмеження ресурсів, є сфера транспортно-логістичних послуг. Дієво та 
раціонально визначати параметри варіанту перевезення у реальному часі, паралельно 
реалізуючи збирання інформації, моніторинг ключових показників, моделювання, 
формування та зберігання готових рішень, тому розроблення інтелектуальної системи 
підтримки прийняття рішень запропоновано реалізовувати на основі агентної моделі 
та ІАД.  
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Рис. 7. Схема взаємодії програмних агентів в ІСПУ 

Джерело: запропоновано автором. 

Запропонована АОС спрямована на вирішення проблеми формування в 
реальному часі маршрутів перевезень, оптимальних за критерієм часу або вартості. В 
ній функціонують 15 агентів десяти типів: обробки транзакцій, збору внутрішньої та 
зовнішньої інформації, пошуку рішень в базі знань, моніторингу, моделювання, 
презентації, формування рішень і звітів. Діяльність агентів моделювання має 
реактивний характер, кожен з агентів розв’язує свою задачу, реалізуючи певну 
модель ІАД: дерева рішень, логістичну регресію, графову модель. Запропоновану 
АОС апробовано на даних транспортно-логістичної компанії; результати 
продемонстрували зменшення середнього часу побудови маршрутів на одне 
замовлення на 10% та зростання середнього прибутку від перевезень в день на 4%. 
12% проактивно розроблених прецедентів знайшли використання при формуванні 
рішень, що свідчить про перспективність запропонованого підходу.  

Необхідність розробки специфічних алгоритмів для підтримки прийняття 
рішень спостерігається у фармацевтичній галузі, що пояснюється залежністю від 
попиту на препарати, пов’язаною з динамікою захворюваності та насиченістю ринку, 
державним регулюванням в ціноутворенні тощо. Особливістю перебігу 
управлінських процесів при цьому виступає необхідність у регулярному прийнятті 
локальних стратегічних рішень, реалізація яких відбувається за рахунок оперативних 
управлінських впливів. Таким чином, підтримка прийняття рішень має передбачати 
тісний зв'язок між стратегічним та оперативним рівнями управління, наявність 
інтелектуальних технологій пошуку і аналізу даних. В роботі запропоновано АОС 
діагностики стану фармацевтичного підприємства у вигляді багаторівневої системи, в 
якій взаємодіють рівні проекту, процесу та середовища (рис. 8).  

Таку АОС (𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆) можна подати у вигляді множини з трьох елементів: 

𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆 = 〈𝐴𝐺, 𝑆𝐼𝑆, 𝐶𝑂𝑀〉, 
де 𝐴𝐺 – програмні агенти, 𝑆𝐼𝑆 – підсистеми корпоративної ІС, 𝐶𝑂𝑀 – зв’язки 

між цими підсистемами та агентами. 𝑆𝐼𝑆 можуть бути представлені корпоративними 
базами даних, сховищем даних, базою знань та базою моделей, а також 
транзакційними та аналітичними додатками, такими як ERP та BI. 
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Рис. 8. Багаторівнева структура АОС для фармацевтичного підприємства 

Джерело: запропоновано автором 

Програмних агентів AODSS можна описати у вигляді:  

𝐴𝐺 = (𝐴𝐺0𝑘, 𝐴𝐺𝑖𝑗), 𝑘 = 1,4̅̅ ̅̅ , 𝑖 = 1,3̅̅ ̅̅ , 𝑗 = 0,3̅̅ ̅̅ ,    

де 𝐴𝐺0𝑘 – агенти призначення 𝑘 (збору внутрішніх та зовнішніх даних, пошуку 

правил, звітності, які обслуговують систему в цілому; 𝐴𝐺𝑖𝑗 – агенти призначення 𝑗 

(мета-агент, агент збору даних, агент моніторингу, агент моделювання), що 

пов’язані з рівнем системи 𝑖 (проект, процес, середовище).  

𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆 є системою з координацією, роль координаторів відіграють мета-агенти 

відповідних рівнів. Вони регулюють відносини між агентами на своєму рівні, 

підтримують інформаційний зв'язок між рівнями управління. Окрім того, мета-агенти 

створюють презентації та звіти для компетентних осіб, дозволяючи в такий спосіб 

контролювати та спрямовувати в потрібне русло процеси, що відбуваються в 𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆.  

Як модельні інструменти підтримки процесів управління на рівні 

цілепокладання запропоновані моделі візуального аналізу ключових показників та 

OLAP-моделі; на рівні прийняття локальних стратегічних рішень – системи, ансамблі, 

гібриди економіко-математичних моделей, в тому числі інтелектуальних, що 

спроможні визначити стратегічні параметри для досягнення мети; гібриди економіко-
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математичних моделей, які активно поєднують апарат ІАД та дослідження операцій 

для визначення основних операційних параметрів діяльності підприємства.  

Запропонований підхід до побудови АОС впроваджено у ПАТ «Фармак» (етап 

дослідної експлуатації). Для вирішення проблем рівня локальних стратегічних рішень 

створено гібридну модель визначення рівноважного попиту, серед входів якої є 

виходи моделей прогнозування попиту та моніторингу тенденцій щодо ціни; для 

визначення основних операційних параметрів діяльності підприємства 

використовувались імітаційні моделі виробничого процесу та гібридні моделі 

управління запасами. Компоненти АОС були інтегровані в ІТ-інфраструктуру 

підприємства. За розрахунками спеціалістів, фінансові результати від першого року 

промислової експлуатації дозволять повністю покрити витрати на розробку системи.  

Впровадження проактивного механізму прийняття управлінських рішень на 

підприємстві дає низку цілком реальних зисків, пов’язаних насамперед з 

можливістю мати повну картину поточного стану підприємства, а також розглядати 

і пропонувати варіанти майбутніх перспективних станів. Для визначення успішності 

проактивного механізму запропоновано використовувати показник інформаційної 

продуктивності. Відстеження позитивної динаміки його значень до впровадження 

ІСПУ та після введення її до експлуатації свідчитиме про ефективність нових 

інструментів управління підприємством. Для розуміння конкретних складових 

ефективності проактивного механізму запропоновано провести оцінювання якості 

моделі діагностики стану СЕС через динамічний аналіз значень характеристик точок 

контролю та напрямів відстеження. 

Щодо кількісного оцінювання ефективності впровадження проактивного 

механізму, обґрунтовано, що воно має поєднувати оцінювання діяльності 

підприємства в цілому, вимірювання ефекту, що дає активізація розробки 

проактивних рішень, та оцінювання відповідної ІТ-інфраструктури. Описано зміст 

етапів оцінювання ефектів, витрат та потенційних збитків від експлуатації ІСПУ. 

Запропоновано для оцінювання ефективності впровадження ІСПУ використовувати 

параметричний метод, що передбачає формування системи кількісних показників та 

якісних характеристик, які можуть розглядатися як критерії ефективності. 

Особливості агентної моделі ІСПУ, запропонованої в роботі, дозволяють 

досягти найвищого рівня результативності інформаційної підтримки управління, 

виходячи з існуючого технічного та технологічного забезпечення, та відповідають 

ключовим аспектам ефективності рішень. Цей висновок підтверджують результати 

аналізу ефективності впровадження елементів проактивного механізму прийняття 

рішень, а саме, АОС управління транспортним підприємством та інтелектуальної 

системи діагностики стану фармацевтичного підприємства. Визначено витрати на 

різні конфігурації АОС та здійснено порівняння результативності систем, що 

переконує у доцільності впровадження новітніх технологій управління. Важливим є 

висновок, що готовність українських компаній до впровадження проактивного 

механізму прийняття управлінських рішень в найближчий перспективі стосується в 

основному великих організацій, що володіють розвиненою ІТ-інфраструктурою та 

вже накопичили значні обсяги історичних даних. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертації розроблено концептуальні засади моделювання проактивного 

механізму прийняття управлінських рішень у СЕС на основі сучасних 

інформаційних технологій, що представляє нове вирішення наукової проблеми 

моделювання процесу прийняття управлінських рішень. Результати дослідження в 

межах вирішення зазначеної проблеми у відповідності до мети та висунутих завдань 

дозволили сформулювати такі висновки концептуального, теоретичного, методичного 

і науково-практичного характеру:  

1. Аналіз основних тенденцій сучасного економічного розвитку 

(глобалізації, інформатизації, віртуалізації, соціалізації) засвідчив, що при 

дослідженні проблеми прийняття управлінських рішень доцільно розглядати СЕС як 

надскладну антропоцентричну систему універсального типу. Запропоновано 

представити концептуальну модель СЕС через взаємодію підсистем чотирьох типів 

(об’єкт, проект, процес, середовище), які шляхом динамічної самоорганізації 

поєднуються у певну конфігурацію, забезпечуючи при цьому ефективне 

функціонування складної системи. Аргументовано актуальність удосконалення 

наукових підходів до організації механізму підготовки і прийняття управлінських 

рішень у СЕС в умовах глобалізації та розвитку інформаційної економіки.  

2. Ефективність діяльності СЕС в сучасних умовах значною мірою залежить 

від формування системної компетенції проактивності, що зумовлює необхідність 

перебудови механізму прийняття управлінських рішень у СЕС з метою забезпечення 

їх успішного функціонування та розвитку. Виявлено значну різноманітність поглядів 

науковців на управління динамічною самоорганізацією СЕС, що викликає 

необхідність формування теоретико-методичних засад проактивного управління СЕС 

та розроблення на цій основі концепції моделювання проактивного механізму 

підготовки і прийняття управлінських рішень. Визначено мету, принципи, основні 

процеси, методичну базу та результати проактивного управління СЕС. 

3. Проактивний механізм прийняття управлінських рішень потребує 

виявлення знань для формування випереджаючих управлінських впливів, що 

передбачає використання адекватних інструментів видобування латентного змісту 

інформації, прихованого в потоках різнопланових даних про функціонування СЕС. 

Основоположним є висновок, одержаний в результаті аналізу можливостей і 

обмежень розповсюджених методичних і модельних підходів, про необхідність 

найширшого залучення новітніх ІТ, методів і моделей ІАД до арсеналу актуальних 

наукових методів підтримки прийняття управлінських рішень у СЕС. Встановлено, 

що нагальність та складність зазначеного завдання вимагає поєднання різних 

наукових методів, модельної та інструментальної гібридизації.  

4. Розроблено концепцію моделювання проактивного механізму прийняття 

управлінських рішень, яка представлена як комплекс положень щодо формалізації 

основних процесів проактивного управління на основі комбінування різних методів і 

моделей ІАД. В межах концепції визначено основні елементи її рівнів: теоретико-

методологічного, методичного, інструментального, модельного та організаційно-

практичного та зв’язки між ними. Прикладний рівень реалізації концепції 
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представляють гібридні інтелектуальні ІС, впровадження яких у практику управління 

СЕС сприяє зростанню ефективності їх діяльності за рахунок підвищення 

обґрунтованості та оперативності прийняття управлінських рішень. 

5. Основні методологічні, методичні та прикладні особливості проактивного 

механізму дозволили обґрунтувати вибір базової сукупності класів автономних 

методів ІАД для реалізації моделювання процесу прийняття проактивних рішень. 

Відповідні методи систематизовано за можливістю їх використання для формування 

автономних моделей підтримки проактивних рішень, а саме, огляду ситуації (пошук 

шаблонів, ідентифікація образів, класифікація образів), причинно-наслідкового 

аналізу СЕС, прийняття рішень, прогнозного аналізу, а також моніторингу 

ефективності рішень. Автономні моделі визначено як об’єкти-прототипи при синтезі 

комплексу взаємопов’язаних моделей для діагностики стану СЕС. 

6. Забезпечення якості управлінських рішень досягається через інтеграцію в 

систему управління механізму діагностування стану СЕС, представленої у вигляді 

специфічної системної конфігурації «об’єкт-проект-процес-середовище». 

Запропонований механізм поєднує етапи збирання інформації, діагностування і 

прогнозу та передбачає використання інструментів і моделей ІАД для підтримки 

процесів проактивного управління. Діагностування запропоновано реалізовувати на 

основі розпізнавання стану СЕС за комплексом ознак, що поєднуються в її образ, 

який подається через систему моделей проекту, процесу і середовища. Розробка 

моделі діагностики набуває практичного значення в процесі конкретизації показників, 

що формують моделі проекту, процесу та середовища у відповідності до специфіки 

функціонування СЕС. 

7. Запропоновано формувати комплекс взаємопов’язаних моделей 

діагностики стану СЕС на основі поєднання проактивного підходу до управління, 

технології функціонального і процесного аналізу ефективності СЕС, що дає змогу 

розробити систему збалансованих показників розвитку СЕС, та гібридних комбінацій 

методів ІАД. Реалізація діагностики на модельному рівні передбачає два варіанти: 

розпізнавання стану системи на основі образу СЕС (для цього запропоновано 

використовувати нечітку модель розпізнавання образу СЕС, структурні методи 

розпізнавання) та навчання й розпізнавання, що складається з процедур ідентифікації, 

виявлення причин, формування шляхів вирішення проблеми. Обґрунтовано 

доцільність використання моделі ідентифікації образу СЕС, що передбачає виведення 

на прецедентах. Такий підхід дозволяє безпосередньо в режимі реального часу 

використовувати досвід, накопичений системою, в тому числі і за рахунок розробки 

проактивних рішень, що забезпечує СЕС актуальною знаннєвою підтримкою. 

Діагностику запропоновано реалізовувати як для поточного стану СЕС, так і для її 

прогнозованого стану, це дозволяє визначати напрями розробки проактивних рішень.  

8. Для формування шляхів вирішення проблем, виявлених в процесі 

діагностування, обґрунтовано методологічні підходи до розробки комплексу моделей 

ІАД, пов’язаних як на рівні системної конфігурації, так і на рівні процесів управління, 

реалізація яких підтримує потужне інформаційне забезпечення проактивного 

управління СЕС за рахунок виявлення знань у великих інформаційних масивах та їх 

підготовки до використання в прийнятті рішень. Горизонтальні зв’язки між моделями 

комплексу забезпечують успадкування при переході від загальних до локальних 
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стратегічних і оперативних рішень, вертикальні зв’язки – відповідають перебігу 

процесів проактивного управління. Зв’язки між моделями формуються на основі 

вирішення окремих завдань управління, частин завдань (тоді вони беруть участь у 

створенні гібридних моделей), а також утворюються на технологічній основі – через 

розподіл режимів розв’язання задач (в оперативній пам’яті та автономно). Розробка 

комплексу моделей набуває практичного значення в процесі їх конкретизації у 

відповідності до завдань управління конкретної СЕС. 

9. Реалізація проактивного механізму прийняття управлінських рішень у 

СЕС вимагає розробки і впровадження гібридних інтелектуальних інформаційних 

систем – ІСПУ. Обґрунтовано, що синтезована ІСПУ має поєднувати переваги ІС, 

орієнтованих на знання, дані і моделі ІАД, передбачати ефективний розподіл 

формування і реалізації моделей між режимами реального часу і попередньої 

розробки, що дає можливість з найвищою результативністю надавати підтримку 

процесу прийняття рішень. Як багаторівнева система ІСПУ повинна включати 

аналітичні інструменти підтримки стратегічних рішень, забезпечувати керівників 

найповнішою інформацією щодо тенденцій розвитку зовнішнього середовища, 

потенціал СЕС, а також широко впроваджувати автоматичні функції прийняття 

оперативних рішень, насамперед тих, що можуть бути ухвалені відповідно до правил, 

пов’язані з оцінкою, класифікацією, сегментацією та мають низький рівень 

виключень.  

10. Ключові вимоги до ІСПУ – високий рівень гнучкості, оперативності, 

продуктивності; адаптивності до змін умов середовища; високий потенціал 

інтегрованості і взаємодії з іншими системами – визначають доцільність мережної 

структури системи та перспективність застосування при її формуванні 

мультиагентного підходу, що розвивається в межах концепції розподіленого 

штучного інтелекту. Обґрунтовано, що агентний підхід у поєднанні з проблемно-

структурною методологією формування гібридних систем здатні забезпечити 

еволюцію, підтримати самоорганізацію, створити умови для розвитку ІСПУ, що 

дозволяє визнати їх відповідність та високі потенційні можливості для підтримки 

вирішення завдань проактивного управління СЕС.  

11. Для забезпечення формування обґрунтованих своєчасних управлінських 

рішень у СЕС запропоновано агентну модель ІСПУ, яка підтримує механізм 

діагностування стану СЕС як конфігурації «об’єкт-проект-процес-середовище» та 

ґрунтується на інтеграції новітніх ІТ накопичення та аналізу даних. При побудові 

моделі використано агентно-орієнтований підхід, що забезпечує паралельне 

виконання операцій на рівнях проекту, процесу і середовища, розподіл формування 

рішення між спеціалізованими агентами, управління знаннями, переходи між 

процесами проактивного управління, а також інтеграцію різних ІС, методів, режимів 

підготовки та аналізу даних в межах однієї моделі. Підхід передбачає можливість 

інтерактивного доопрацювання рішення компетентною особою. 

12. На основі запропонованої агентної моделі ІСПУ розроблено та 

протестовано АОС для управління маршрутом та ціною перевезень для 

транспортного підприємства та діагностики стану фармацевтичного підприємства. 

Побудовані АОС поєднують переваги систем, орієнтованих на знання, дані і моделі; 

система для фармацевтичного підприємства втілює багаторівневий підхід. 
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Експерименти, проведені на побудованих АОС, переконують у позитивному ефекті 

від їх використання. При цьому отримано висновок, що готовність українських 

підприємств до впровадження запропонованого механізму прийняття управлінських 

рішень в найближчий перспективі стосується в основному великих організацій, що 

володіють розвиненою ІТ-інфраструктурою та вже накопичили значні обсяги 

історичних даних.  

13. Доцільність впровадження проактивного механізму прийняття 

управлінських рішень знаходить підтвердження у високих оцінках його 

результативності. Запропоновано підходи до оцінювання ефективності проактивного 

механізму на підприємствах. Аргументовано, що процедура оцінювання ефективності 

нерозривно пов’язана з оцінюванням ефективності інформатизації підприємства. 

Показано, що успішність проактивного механізму може бути оцінена показником 

інформаційної продуктивності, а ефективність – через систему оцінок якості моделі 

діагностики та ефектів від впровадження ІСПУ. 

14. Запропонована в роботі концепція формування проактивного механізму 

прийняття управлінських рішень в умовах інформаційної економіки на базі 

системного моделювання та сучасних ІТ надалі буде розвиватися в напрямі 

конкретних форм і методів її реалізації. Подальші дослідження насамперед мають 

концентруватися на питаннях підвищення значення аналітичної складової в процесах 

прийняття управлінських рішень в СЕС, у тому числі за рахунок повної реалізації 

потенціалу неструктурованих даних, що забезпечуватиме зростання інтелектуальної 

могутності суспільства та ефективності економіки.  
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АНОТАЦІЯ 
 

Чорноус Г.О. Моделювання процесу прийняття управлінських рішень в 
соціально-економічних системах на основі інтелектуального аналізу даних. – На 
правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в 
економіці. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2015. 

У дисертаційній роботі розроблено концептуальні засади моделювання 
проактивного механізму прийняття рішень у соціально-економічних системах на 
основі сучасних інформаційних технологій, що представляє нове вирішення наукової 
проблеми моделювання процесу прийняття управлінських рішень.  

Запропоновано концепцію моделювання проактивного механізму прийняття 
управлінських рішень, що передбачає подання соціально-економічних систем у 
вигляді оригінальних системних конфігурацій і формалізацію базових процесів 
проактивного управління на основі методів і моделей інтелектуального аналізу даних; 
розроблено методологічний підхід до формування комплексу взаємопов’язаних 
моделей діагностики стану соціально-економічних систем, що базується на гібридних 
комбінаціях методів інтелектуального аналізу даних й синтезі процедур 
розпізнавання образів систем та розробки варіантів проактивних рішень; побудовано 
модель інформаційної системи проактивного управління, створення якої як 
багаторівневої системи ґрунтується на інтеграції новітніх ІТ та використанні 
агентного підходу. 

Ключові слова: моделювання, соціально-економічна система, управлінське 
рішення, проактивне управління, механізм прийняття рішень, гібридна модель, 
інтелектуальний аналіз даних, інформаційні технології, інформаційна система 
управління, мультиагентна система 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Черноус Г.А. Моделирование процесса принятия управленческих решений 

в социально-экономических системах на основе интеллектуального анализа 
данных. – На правах рукописи.   

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.11 – математические методы, модели и информационные 
технологии в экономике. – Киевский национальный университет имени Тараса 
Шевченко, Киев, 2015. 

В диссертационной работе разработаны концептуальные основы 
моделирования проактивного механизма принятия решений в социально-
экономических системах на основе современных информационных технологий, что 
представляет новое решение научной проблемы моделирования процесса принятия 
управленческих решений. 
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Предложена концепция моделирования проактивного механизма принятия 
управленческих решений, предусматривающая представление социально-
экономических систем в виде оригинальных системных конфигураций и 
формализацию базовых процессов проактивного управления на основе методов и 
моделей интеллектуального анализа данных; разработан методологический подход к 
формированию комплекса взаимосвязанных моделей диагностики состояния 
социально-экономических систем, основанный на гибридных комбинациях методов 
интеллектуального анализа данных и синтезе процедур распознавания образов систем 
и разработки вариантов проактивных решений; построена модель информационной 
системы проактивного управления, создание которой как многоуровневой системы 
основывается на интеграции новейших ИТ и использовании агентного подхода. 

Ключевые слова: моделирование, социально-экономическая система, 

управленческое решение, проактивное управление, механизм принятия решений, 

гибридная модель, интеллектуальный анализ данных, информационные технологии, 

информационная система управления, мультиагентная система 

 

SUMMARY 

 

Chornous G.O. Modeling of Decision-Making in the Socio-Economic Systems 

Based on Intellectual Data Analysis. – Manuscript. 

Thesis for the degree of doctor of economic sciences, academic specialty 08.00.11 – 

Mathematical Methods, Models and Information Technologies in Economics. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2015.  

Conceptual modeling principles of proactive decision-making in socio-economic 

systems (SES) based on modern information technology shown in the thesis represent a 

new solution of the scientific problem of decision-making modeling. 

Analysis of the main trends of modern economic development (globalization, 

informatization, virtualization, socialization) showed that SES should be considered as a 

very complex anthropocentric universal type system in the study of decision-making 

problems. The thesis proposes to present conceptual model of SES through the interaction 

of subsystems four types (object, project, process, environment) which are combined 

through dynamic self-organization in a specific configuration for ensure the effective 

functioning of a complex system. 

The study showed that the effectiveness of SES in modern conditions largely depends 

on the system competence of proactivity. That makes it necessary to reorganization of 

decision-making in SES in order to ensure their successful operation and development on 

the proactive management basis. The thesis defines the purpose, principles, basic processes, 

results and methodological basis for proactive management of SES. 

Analysis of the possibilities and restrictions of widespread methodological approach 

to modeling and decision support demonstrated the need for the widest involvement of 

advanced IT, methods and models of intellectual data analysis (IDA) to actual scientific 

methods arsenal of decision making support in SES. The urgency and complexity of this 

problem requires a combination of different scientific methods, modeling and instrumental 

hybridization. 
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The concept of proactive management decision making mechanism modeling 

developed in the thesis. It involves the representation of socio-economic systems as 

specific system configurations and the formalization of the basic proactive management 

processes based on IDA methods and models. The basic elements of concept levels: 

theoretical and methodological, methodical, instrumental, modeling, practical and 

organizational and links between levels are determined within the concept. Application 

level of the concept is implemented as intelligent hybrid information- analytical systems. 

Basic methodological, methodical and practical features of proactive decision-

making mechanism allow to justify the choice of a basic set of classes autonomous IDA 

methods to implement the modeling of proactive decision-making. Appropriate methods 

are systematized for the possibility of their use for the formation of autonomous models of 

proactive decision support: review the situation (pattern search, pattern identification, 

pattern classification), causal analysis of SES, decision making, predictive analysis, and 

monitoring the effectiveness of decisions. The autonomous models are defined as objects-

prototypes in the synthesis of interrelated models complex for diagnosis of the SES. 

Management decision quality is achieved through integration in the control system 

mechanism of SES diagnostics provided in the form of specific system configuration 

"object-project-process-environment". The mechanism combines stages of information 

collection, diagnosis, prediction and involves the use of IDA tools and models for support 

of proactive management processes. The thesis proposes to base the diagnosis on the SES 

status recognition by the complex of SES indicators combined in pattern presented through 

models of project, process and environment. 

The methodological approach to the formation of complex interrelated models SES 

diagnosis based on hybrid combinations of IDA methods and synthesis of SES pattern 

recognition procedures and proactive development of decisions is elaborated. 

The feasibility of using the model of SES pattern identification based on case-based 

reasoning (CBR) is justified. 

The realization of proactive decision-making mechanism in SES requires the 

development and implementation of hybrid intelligent information systems – intelligent 

proactive management system (IPMS). Synthesized IPMS should combine the benefits of 

information system oriented on knowledge, data, IDA models. It should provide effective 

distribution of formulation and implementation models between real time and offline. 
The IPMS model is developed as the multilevel system based on advanced IT 

integration and use of multi-agent approach. 
Based on proposed multi-agent model of IPMS agent-oriented systems (AOS) for 

management of the transport route and the transportation price and for diagnosis of the 
pharmaceutical company are developed and tested. Experiments conducted on these AOS 
convince the positive effects of their use. 

The approaches to evaluating the effectiveness of proactive decision-making 
mechanism in enterprises are proposed in the thesis. The procedure for the effectiveness 
evaluating inextricably linked to the evaluation of the informatization effectiveness that 
are argued. 

Key words: modeling, socio-economic system, management decision, proactive 
management, decision-making mechanism, hybrid model, intellectual data analysis, data 
mining, information technology, information management system, multi-agent system 


