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ВСТУП 

Актуальність теми. Основними агентами розвиненої ринкової еконо-

міки є малі та середні підприємства. Процеси створення, функціонування та 

ліквідації підприємств малого і середнього бізнесу в умовах конкурентного 

середовища є швидкоплинними, малопередбачуваними та слабко прогнозо-

ваними. Так, в США щоденно банкрутують (і, відповідно, з’являються) біля 

тисячі фірм (10% щороку). Сучасні економічні реалії України, коли на ринку 

переважають природні та штучні великі монополії, характеризуються хоч і 

повільним, але неперервним розвитком малих і середніх підприємств. Перед 

підприємцями виникає проблема відкриття, ліквідації, розвитку або скоро-

чення виробництва. І особливо актуальною вона є для підприємств галузей, 

що випускають однорідну продукцію.  

Процеси прийняття рішень керівниками малих та середніх підприємств 

відбуваються в умовах значної інформаційної невизначеності, що призводить 

до значних економічних втрат або зниження динаміки економічного росту. 

Проблеми прийняття рішень та оптимізації функціонування економічних си-

стем розглядались у роботах класиків Л.В. Канторовича, Д.М. Кейнса, М.Д. 

Кондратьєва, В.В. Леонтьєва, О. Моргенштерна, Д. фон Неймана та інших. У 

90-х роках минулого століття було помічена подібність мультиагентних та 

економічних систем, що дозволило застосувати методи теорії мультиагент-

них систем до моделювання процесів функціонування підприємств. Значні 

результати у цій сфері були одержані закордонними вченими E. Durfee, J. 

Ferber, N.R. Jennings, T. Magedanz, R. Sun, G. Weiss, M. Wooldridge. Процеси 

моделювання діяльності підприємств, технології прийняття рішень, у т.ч. і на 

основі еволюційної парадигми знаходяться в основі підвищення ефективнос-

ті етапів їх життєвого циклу та були відображені у роботах відомих вчених 

П.І. Бідюка, О.Ф. Волошина, Л.Ф. Гуляницького, Ю.П. Зайченка та інших. 

Розвиток теорії та розробка практичних застосувань мультиагентних систем 

для аналізу та прогнозування діяльності підприємств, що випускають одно-

типну продукцію, є необхідною умовою їх розвитку та ефективного функціо-

нування.       

Таким чином, задача розробки моделей, методів та інструментальних 

засобів підтримки прийняття рішень щодо оптимізації функціонування підп-

риємств галузі є важливою і актуальною.    

         Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-

тація виконана в рамках держбюджетної теми Черкаського державного тех-

нологічного університету «Мультиагентні та еволюційні технології 

розв’язання високорозмірних задач», номер державної реєстрації – 

0115U005344.  

        Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є під-

вищення ефективності прийняття рішень щодо оптимізації функціонування 

підприємств галузі шляхом розробки та застосування інтелектуальних муль-

тиагентних технологій.  Для досягнення цієї мети в дисертаційній роботі не-

обхідно розв’язати такі задачі: 
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– виконати аналіз процесів прийняття рішень на підприємствах галузі, а та-

кож ідей, принципів, моделей, методів та інструментальних засобів під-

тримки прийняття рішень, які застосовуються для аналізу та оптимізації 

функціонування підприємств галузі; 

– розробити структуру та визначити елементний базис мультиагентної сис-

теми як моделі функціонування підприємств галузі;  

– побудувати модель, яка ілюструє траєкторію функціонування підприємст-

ва у просторі його внутрішніх і зовнішніх характеристик; 

– розробити метод функціонування мультиагентної системи та метод фор-

мування агента такої системи для моделювання процесу функціонування 

підприємств галузі; 

– побудувати моделі, що визначають поведінку агентів, і запропонувати 

процедуру їх структурної та параметричної ідентифікації; 

– розробити еволюційні методи відновлення пропущених, відсутніх чи 

втрачених даних в базі транзакцій підприємств; 

– розробити структуру системи підтримки прийняття рішень на основі ре-

зультатів функціонування мультиагентної системи та виконати експери-

ментальну верифікацію розроблених моделей та методів. 

         Об’єктом дослідження є  процеси інформаційно-аналітичного супро-

воду функціонування підприємств галузі. 

         Предмет дослідження – моделі, методи та інструментальні засоби під-

тримки прийняття рішень щодо оптимізації функціонування підприємств га-

лузі.  

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використані результати 

досліджень вітчизняних та закордонних вчених в області теорії прийняття 

рішень, штучного та обчислювального інтелекту, машинного навчання та 

прикладних експертних систем. 

При дослідженні проблеми оптимізації життєвого циклу виробничих 

підприємств використані елементи системного аналізу та системного підходу 

як науково-практичних методологій; при побудові моделей функціонування 

підприємств галузі як мультиагентної системи використовувались методи 

штучного інтелекту; моделювання здійснювалось з використанням економет-

ричних методів та нейромережних технологій; при розробці методів віднов-

лення пропущених, втрачених та відсутніх значень в таблицях даних застосо-

вувались  еволюційні  алгоритми. При формуванні  структури системи під-

тримки прийняття рішень використовувались технології роботи з базами да-

них та знань, а також теорія розподілених систем. Експериментальна верифі-

кація здійснювалась на основі чисельного моделювання. 

         Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційному дослід-

женні розв’язано науково-прикладну задачу розробки моделей, методів та ін-

струментальних  засобів  підтримки  прийняття  рішень  щодо оптимізації 

функціонування підприємств галузі на основі інтеграції елементів еволюцій-

ної та мультиагентної парадигм, що дозволило одержати теоретичні та прак-

тичні результати, які характеризують новизну дослідження і особистий вне-

сок автора, зокрема:     
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     вперше: 

– побудовані моделі для модифікації множини задач, структур та стратегій 

управління на основі чітких та нечітких продукційних правил, що дозво-

лить коригувати значення поточних показників діяльності підприємства 

галузі та оптимізувати показники його ефективності;    

– побудовано модель траєкторії функціонування підприємства галузі, яка є 

основою для попереднього аналізу ринкової ситуації та підтримки прий-

няття рішень щодо управління процесами планування;  

дістав подальшого розвитку: 

–  метод функціонування мультиагентної системи та метод формування її 

агентів, в яких, на відміну від інших, здійснюється ідентифікація моделей 

показників ефективності та вибирається за певним критерієм краща, що 

дозволяє об’єктивізувати інформаційний супровід особи, що приймає рі-

шення; 

удосконалено: 

−  методи відновлення пропущених, відсутніх та втрачених даних шляхом 

використання еволюційних алгоритмів для оптимізації цільових функцій, 

що дозволило зменшити зміщеність оцінки таких даних та підвищити точ-

ність ідентифікації виробничих функцій.  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані автором тео-

ретичні результати доведені до конкретних інженерних методик, алгоритмів і 

програм, а саме, розроблено методику аналізу та прогнозування діяльності 

підприємства галузі в реальному часі й відповідну систему підтримки прий-

няття рішень.  

Основні положення, одержані в дисертації, спрямовані на подальший 

розвиток технологій підтримки прийняття рішень керівниками підприємств 

галузі в умовах невизначеності. Розроблені моделі та методи складають ме-

тодологічну базу для оптимізації процесів прийняття рішень щодо майбут-

ньої діяльності підприємств. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджені або використані в 

ТОВ «КБДВ ГАММА-ПЕРФОРА», а також використовуються у навчальному 

процесі Черкаського державного технологічного університету при викладан-

ні навчальних дисциплін «Інтелектуальні інформаційні системи» та «Техно-

логії прийняття рішень в умовах невизначеності».  

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати, що виносяться 

до захисту, одержані автором самостійно. У друкованих працях, підготовле-

них і опублікованих у співавторстві, йому належать такі результати. Методи 

відновлення пропусків пропущених, відсутніх чи втрачених даних на основі 

генетичних алгоритмів та еволюційних стратегій розроблені в [1]. У роботі 

[2] автором запропоновані моделі підтримки прийняття управлінських рі-

шень щодо оптимізації множини задач, структури виробництва та стратегії 

управління підприємством галузі на основі чітких та нечітких продукційних 

правил. Модель траєкторії функціонування підприємства галузі та моделі по-

казників ефективності підприємства розроблено в [3, 4]. Формалізація функ-

ціонування підприємства галузі та його визначення як еволюційний процес із 
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встановленням елементної бази запропоновано в [6]. Критеріальна база для 

методів відновлення пропущених значень в таблицях даних побудована у ро-

ботах [8, 9].  

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї, принципи, положен-

ня та результати досліджень доповідались та обговорювались на наукових 

конференціях: 

– 14 міжнародному молодіжному форумі «Радиоэлектроника и молодежь в 

ХХІ веке» (м. Харків, березень 2010 р.); 

– міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології в 

освіті, науці і техніці» (м. Черкаси, квітень 2010 р.); 

– міжнародній науково-практичній конференції «Штучний інтелект» (смт. 

Кацивелі, вересень 2010 р.); 

– I і II міжнародних науково-технічних конференціях “Обчислювальний ін-

телект-2011” (м. Черкаси, травень 2011 р., травень 2013р.); 

– міжнародній науково-практичній конференції «Knowledge-Dialogue-

Solutions» (Kiev-Sofia, вересень 2014 р.); 

– 12 та 19 міжнародних науково-практичних конференціях «Системний ана-

ліз та інформаційні технології» (м. Київ, травень 2010 р. та 2017 р.); 

– IV міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології 

та взаємодії» (м. Київ, листопад 2017 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 15 на-

укових праць, з яких 5 статей у фахових виданнях України, 2 статті у закор-

донних виданнях, 8 тез доповідей у матеріалах міжнародних конференцій. 

Структура дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається з 

анотацій, списку прийнятих скорочень, вступу, чотирьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел і додатків. Робота складається із 151 сторінки. 

Основна частина роботи викладена на 132 сторінках, містить 12 рисунків та 6 

таблиць. Список використаних джерел складається із 136 найменувань на 14 

сторінках. Додатки містять алгоритми відновлення пропусків, таблиці вихід-

них даних та копії актів впровадження результатів роботи.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сфор-

мульовано мету та задачі дослідження, визначено об’єкт, предмет і методи 

дослідження, відзначено зв’язок роботи з науковою темою, охарактеризовано 

наукову новизну  та практичне значення отриманих результатів, наведено ві-

домості про апробацію результатів дисертації та кількість публікацій за те-

мою дисертаційної роботи. 

Перший розділ присвячено дослідженню проблеми інформаційного 

супроводу процесів створення, функціонування і розвитку підприємств галу-

зі. Зазначено, що економічний розвиток країни нерозривно пов'язаний з дер-

жавною підтримкою малого і середнього бізнесу. Його частина у ВВП Украї-

ни становить 50-60%, що є порівняним з даними європейських країн. Збіль-

шення такої частини ВВП приводить до зростання конкуренції. Особливо та-
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ка конкуренція відчутна серед підприємств галузей, що виробляють однотип-

ну продукцію.  

На користь застосування мультиагентних систем як деякої парадигми 

моделювання свідчить той факт, що кожне підприємство в економіці можна 

представити окремим агентом, а підприємство галузі – ще й агентом з одна-

ковою архітектурою і програмами, що відрізняються тільки побічними і до-

датковими функціями. 

Здійснено аналітичний огляд моделей, методів та інструментальних        

засобів підтримки прийняття рішень в процесах супроводу виробничих підп-

риємств по етапах їх життєвого циклу. Показано переваги використання му-

льтиагентних систем. Водночас широкий спектр застосування МАС дозволяє 

сформувати уявлення про актуальність та раціональність їх використання для 

розв’язання задач практики. Важливою задачею, де є потреба у використанні 

принципів створення і функціонування мультиагентных систем, є прийняття 

рішень на підприємствах галузі.  

Оскільки важливою проблемою при моделюванні функціонування під-

приємств галузі є відсутність необхідних даних, то проведено аналіз методів 

відновлення відсутніх та пропущених даних в таблицях даних. Виконана по-

становка задачі та наведена структурно-логічна схема дослідження. 

У другому розділі наведено структурні елементи моделювання про-

цесів функціонування виробничих підприємств та їх представлення на основі 

агентно-орієнтованого підходу. Особа, що приймає рішення (ОПР), на підс-

таві знань, досвіду та інтуїції визначає стратегію і тактику розвитку підпри-

ємства, але у більшості випадків її діяльність є оперативною реакцією на по-

точний стан навколишнього середовища та значень параметрів підприємства. 

Критичність впливу фактору часу призводить до невірних або стратегічно 

провальних рішень. Їх негативні наслідки можливо було б виключити, вико-

ристовуючи прогнозування і аналіз можливих сценаріїв розвитку подій. Від-

повідним інструментарієм можуть бути МАС. Агентом, в даному випадку, є 

деяка сутність, що призначена для автономного функціонування, а також для 

підтримки прийняття рішень ОПР. Зауважимо, що метою функціонування 

агента є отримання максимального прибутку підприємством як інтеграція 

розв’язків однієї з задач різними методами, так і надання рекомендацій щодо 

модифікації процесу функціонування підприємства. Виконаємо формаліза-

цію задачі оптимізації діяльності підприємства галузі.  

Нехай 1 2{S ,S ,...,S }nW  – множина підприємств галузі, 2.n   Будемо вва-

жати, що функціонування підприємства iS  визначається трійкою елементів 

                                                     , , , ,i i i iS X Y Z t                                                   (1) 

де iX – вхідні фактори системи, iZ – параметри внутрішнього стану, iY – вихі-

дні характеристики системи iS , t – час, 1,i n . Стан системи iS  в момент ча-

су t  визначається значеннями її показників, тобто 
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1 2 1 2 1 2, ,..., ,z ,z ,...,z ,y ,y ,...,y yx z

nn n

i it it it it it it it it itS x x x  ,                    (2)  

де 
j

itx – значення j -го вхідного фактору в момент часу t  (ціна обладнання, до-

ставленого на підприємство), 1, xj n ; 
j

itz – значення j -го внутрішнього пара-

метру (собівартість одиниці продукції), 1, zj n ; 
j

ity – значення j -ї вихідної 

характеристики (дохід від продажу одиниці продукції), 1, yj n . Будемо вва-

жати будь-які зміни будь-якого значення з (2) транзакціями. Моменти часу, 

коли відбуваються транзакції, дискретизують часовий інтервал функціону-

вання підприємства 0 1 2{ ...}T t t t    . 

Вихідні характеристики підприємства або їх комбінації здійснюють 

вплив на функціонування підприємства і їх ефективність оцінюється показ-

никами 
k

iP , тобто 

                                   
1 2( ) ( ) ( , ,..., )ynk k k k

i i i i i i it it itP P S P Y P y y y   ,                           (3) 

де 1, ,k l  l – кількість показників ефективності. Тоді інтегральний показник – 

інтегральний критерій ефективності підприємства запишемо таким чином:  

                           
1 2 1 2( , ,..., ) ( ( ), ( ),..., ( )), 1, .l l

i i i i i i i i i i i iE E P P P E P Y P Y P Y i n                        (4) 

У свою чергу, ( , ),i i i iY F X Z  тому 

                           
1 2( ( ( , )), ( ( , )),..., ( ( , ))).l

i i i i i i i i i i i i i iE E P F X Z P F X Z P F X Z                        (5) 

Враховуючи те, що ринок продукції, яка виробляється підприємством галузі, 

має обмежену ємність, максимальний прибуток maxE  могло б отримати єдине 

підприємство на ринку за відсутності конкуренції, наявності достатньої ресу-

рсної та кадрової бази. Оскільки раніше така ситуація виключена ( 2n  ), то 

для кожного підприємства необхідно розв’язувати задачу max ,i iE E t T    де 

T –  інтервал часу функціонування підприємства, 1,i n  .  

Розглянуто задачу виробництва продукції, яка має обмежений термін 

використання та вимагає заміни, а ринок потребує постійної з незначними 

флуктуаціями кількості товарів в часі. 

Як вже вказано раніше, кожне підприємство представимо як деяку сис-

тему S . Функціонування системи є неперервно-дискретним процесом, що за-

дається функцією  
* *

1 0 1

* *

2 1 2

* *

1

( ), [ , ],

( ), [ , ],

( ) .......................,

( ), [ , ],

..................... .

k k k

f t t t t

f t t t t

F t

f t t t t
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Функції ( )if t  є вектор-функціями, що визначають показники ефективності 

функціонування системи: прибуток, собівартість продукції, енергоємкість, 

фондоозброєність тощо. Переходи 
1( ) ( )i if t f t  відбуваються внаслідок 

прийнятих рішень в моменти часу *

it . Визначимо, які фактори  впливають на 

появу таких значень *

it . Для цього розглянемо систему S  як частину системи 

більш високого рівня ієрархії, що взаємодіє з нею, та здійснює вплив.      

Позначимо – систему вищого рівня ієрархії. Між S  і   відбувається 

взаємодія, яка полягає у надходженні в S  матеріальних потоків ( H ), енергії 

( E ), інформації ( I ), фінансів (U ), кадрових ресурсів ( R ) та у виробництві 

продукції ( P ) і даних ( D ), які надходять в   з S . Оскільки всі системи 

, 1,iS i n , здійснюють такий взаємообмін з  , то очевидно, що мають місце 

відображення ,i jS S  , .j iS S i j   Зауважимо, що кожне відо-

браження :ij i jG S S  має різні кількісні та якісні показники. При цьому вза-

ємообмін здійснюється на вже вказаних сімох рівнях ( , , , , , , )H E I U R P D . Має 

місце відображення ( , , , , ),in

j j j j j j jS S H E I U R   де (*)in

jS – вхідні потоки 

системи 
jS . Системою 

jS  здійснюється перетворення (*) ( , )in out

j j j jS S P D  і 

його результат виводиться в систему  . Таким чином, має місце ланцюжок 

відображень 

                   ( , , , , ) ( , ) , 1, .in out

j j j j j j j j jS H E I U R S P D j n                        (6) 

Реалізація перетворень (6) потребує певного часу і за цей час змінюється сис-

тема  . Крім того, перетворення (6) є замкненим, що формально можна по-

дати таким чином: 

                                     1, ( ),i i i i

in out in outG                                                    (7) 

де індекс i  є номером циклу виробництва. Вирази (7) вказують на те, що зов-

нішня система   постійно змінюється. Найчастіше в результаті відображен-

ня G  одержують фінанси або нову інформацію. А це, у свою чергу, визнача-

тиме показники відображення (6). Розглядаючи (6) і (7), можна зробити ви-

сновок про те, що здійснюється взаємовплив системи   та кожної jS , а та-

кож систем jS  між собою. В його результаті відбуваються зміни у вхідних 

потоках наступного (их) періоду (ів) часу функціонування систем jS . Тому 

вважатимемо, що настає момент часу *

it , якщо jS , в яку надходить  

,j j j j jH E I U R     або з якої одержують ,j jP D  причому цей час * *

1i it t   

і він є мінімальним для  ,jS  1, .j n   

Особливістю процесів прийняття рішень на підприємстві галузі є неви-

значеність вихідної інформації про функціонування підприємств-конкурентів 

або підприємств-партнерів. Відзначимо, що в основі прийняття рішень мо-

жуть лежать як чіткі, так і нечіткі продукційні правила типу 
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1

1

1 1
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ij ij
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Якщо x A то
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                                          (8) 

де 
1 2{ , ,..., }JX x x x – множина вхідних факторів, 1

1 2{ , ,..., }JY y y y  і 2

11 12{ , ,..., }IJY y y y  – 

множина результуючих характеристик функціонування підприємства, 

, ,j j ijA B C – у  загальному  випадку  нечіткі  множини зі своїми функціями на-

лежності, 1, ,i I 1,j J .  

Правила (8) необхідні для того, щоб визначити спектр задач, які необ-

хідно розв’язувати керівництву на підприємстві; сформувати структуру ви-

робництва і здійснювати певну стратегію управління. При цьому необхідні 

дані, які можуть з'явитися тільки у віддаленій перспективі. Позначимо pt – 

поточний момент часу, 
qt – час, коли можуть з'явитися відсутні дані, p q . 

Побудуємо моделі  

          ( ) ( ( ), ( ), ( )), ( ) ( ( ), ( ), ( )),p p p p q q q qR t H R t In t Out t R t H R t In t Out t              (9) 

де ( )pR t – деяка характеристика або показник в момент часу 
pt , ( )pR t  – по-

казник інтегрованої динаміки характеристики до моменту часу 
pt , ( )pIn t  і 

( )pOut t – значення внутрішніх і зовнішніх для підприємства *S  факторів, від-

повідно; за першою моделлю розраховують поточні показники, друга модель 

потрібна для прогнозування значень показників у майбутньому.  

Аналізуючи ефективність функціонування окремого підприємства і 

усієї галузі, необхідно розглядати множину їх характеристик. Вважаючи, що 

стан підприємства визначається їх значеннями, вважатимемо, що  

1 2, ,..., ,dj

j j j jS X X X    (10) 

де jS  – j -е підприємство, 1 2( , ,..., )dX X X – характеристики підприємства,  

причому 

1 2( , ,..., ),t t t djt

j j j jS x x x   (11) 

де t  – час, причому 1[1; ): [ , ], it

k k jk t t t x     – значення характеристики iX  

j -го підприємства в момент часу  t .  

Формалізми (10) і (11) дають можливість побудови моделі траєкторії 

функціонування підприємства галузі, двовимірний варіант якої наведено на 

рис. 1. У загальному випадку така модель може бути записана як 

1 2 1 2 1 2

1 1 1 2 2 2, ,..., , , ,..., ,..., , ,...,d d d

M M M MF X X X X X X X X X    (12) 

Таким чином, модель траєкторії функціонування підприємств галузі є 

(М+1)-вимірним прямокутним гіперпаралелепіпедом, який ілюструє рух під-

приємства у просторі його внутрішніх і зовнішніх характеристик. Довжина 
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однієї із сторін гіперпаралелепіпеда збільшується, оскільки відповідає часу. 

Кожна із комірок моделі відповідає певному проміжку часу, на якому не змі-

нювались значення характеристик підприємства. Якщо хоча б для одного пі-

дприємства вони змінились, то 
1k kt t   і в моделі з’являється ще одна смуга, 

яка відповідатиме новому часовому проміжку. Крім того, стверджуємо, що 

одночасно ніякі дві траєкторії функціонування підприємств не проходять че-

рез одну комірку, що пояснюється різноманітністю підприємств та значень їх 

характеристик. Зауважимо, що для них існують обмеження, тобто 

min max[ , ].j j jX X X   Якщо значення хоча б однієї характеристики виходить за 

встановлені границі, то має місце виключний варіант функціонування. Від-

повідне підприємство виключається із розгляду і потребує окремих рішень. 
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Рис. 1. Модель траєкторії функціонування підприємств галузі 

Запропонована модель є основою для попереднього аналізу загального 

стану на ринку. Її практичне застосування пов’язане із використанням техно-

логій OLAP (online analytical processing), виконанням зрізів моделі, приве-

дення її до меншої розмірності. Такі операції дозволять визначати спектр ха-

рактеристик, які є інформативними та здійснюють вплив на загальну ефекти-

вність функціонування. Рішення, які прийматиме ОПР, стосуватимуться не 

лише оптимізації функціонування підприємства, але і коригування парамет-

рів моделей та контролю процесів планування на підприємстві.  

Третій розділ присвячено моделям і методам прийняття рішень щодо 

оптимізації показників підприємств галузі. Показані етапи моделювання про-

цесу функціонування підприємств галузі, наведено моделі для ідентифікації 

показників ефективності підприємства. Розроблено метод формування аген-

та, який діє в інтересах одного із підприємств галузі та має такі кроки: 

                           t1   t2   t3   …………………………………….tn                                           

час 

П
о
к
аз

н
и

к
 е

ф
ек

ти
в
н

о
ст

і 
(д

о
х
ід

) 
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Крок 1. Встановити номенклатуру внутрішніх і зовнішніх характеристик сис-

теми ( ,In Out ).  

Крок 2. Нехай , .In n Out m    

Крок 3. Для 1i   до n  виконати (для внутрішніх характеристик): 

 Крок 3.1. Для усіх даних потужністю DB  ( DB − база даних) виконати: 

  Крок 3.1.1. Для 1k    до BMo  ( BMo− банк моделей) виконати: 

   Крок 3.1.1.1. Для 1l   до BMe  ( BMe − база методів) вико- 

                               нати: 

Крок 3.1.1.2. Здійснити структурну та параметричну іден-

тифікацію i -го внутрішнього показника системи на основі 

даних з DB , використовуючи k -у модель та l -й метод, 

якщо це можливо. 

Крок 3.1.1.3. Кінець циклу. 

  Крок 3.1.2. Кінець циклу 

 Крок 3.2. Кінець циклу.    

Крок 4. Серед усіх одержаних моделей за певним критерієм вибрати кращу і 

вважати її однією із програм, за якою функціонує агент. 

Крок 5. Виконати елементи кроків 3-4 для зовнішніх характеристик.   

  У результаті виконання наведеного методу для всіх підприємств галузі 

буде одержано комплекс агентів (мультиагентну систему), які матимуть пев-

ну архітектуру та програми функціонування. На наступному етапі мультиа-

гентної технології запропонуємо метод функціонування мультиагентної сис-

теми як моделі функціонування галузі: 

Крок 1. Виконати ініціалізацію мультиагентної системи, використовуючи 

вищенаведений метод, 00, .i t t    

Крок 2. Здійснювати моніторинг навколишнього середовища, «інцидентно-

го» підприємствам галузі.    

Крок 3. Якщо у навколишньому середовищі відбулась хоча б одна зміна, то 

1, .ii i t t    Здійснити запис в DB .  

Крок 4. Якщо змін не відбулось але закінчився період моніторингу, то здійс-

нити запис значень характеристик підприємств у DB .  

Крок 5. Якщо серед значень внутрішніх параметрів однієї із систем відбулись 

зміни, викликані зміною спектру задач, стратегії управління або структури 

виробництва, що не впливають на зміни у навколишньому середовищі, то 

здійснити відповідні записи в DB , 1,i i  .it t   

Крок 6. Виконати структурну та параметричну ідентифікацію моделей з ура-

хуванням одержаних даних.   

Крок 7. Якщо одержана інформація та використання моделей дозволяють 

зробити висновок про можливість критичних режимів роботи, то попередити 

ОПР. 

Як зазначено раніше, основою для прийняття рішень є процес моделю-

вання. Першочергово необхідно отримати моделі , 1,k

iP k l  (3). Їх побудова 
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починається  з  специфікації  або  структурної ідентифікації з використання 

банку моделей. Параметрична ідентифікація таких моделей здійснюється з 

використанням відомих методів (найменших квадратів, групового урахуван-

ня аргументів (МГУА), Брандона, back propagation, генетичного програму-

вання тощо). 

Розв’язання задач структурної і параметричної ідентифікації відбува-

ється на основі інформації з бази даних 
1DB , яка зберігається і записується у 

форматі 

                                                        1 , ,i jDB t S                                                (13) 

де it – час транзакції, jS – значення параметрів j -го підприємства, що здійс-

нювало транзакцію, у вигляді (11). Для скорочення кількості майбутніх роз-

рахунків базі даних ставиться у відповідність база даних 2DB , виконуючи 

правило  

Якщо у 
1DB   1

l l

j t j tq q  , то в 
2DB  '',l

jtq   

де l

jtq  − значення параметра j-ї системи в момент часу ,t 1, ,x z yl n n n    

, ,x y zn n n − кількість вхідних факторів, вихідних характеристик та внутрішніх 

параметрів, 1, .j n  

Ідентифікація моделей буде здійснюватися на основі ретроспективної 

інформації, їх якість перевіряється з використанням поточних даних. Отри-

мання адекватних моделей є необхідною умовою прогнозування майбутніх 

процесів. Формально отримаємо банк моделей для одного показника ефекти-

вності 

          
1 2

0 1 1 0 1 1 0 1 1( , ,..., ), ( , ,..., ),..., ( , ,..., ) ,w

i i i v i v i vP BMo H t t t H t t t H t t t               (14)  

де 
1vt 
– час попередньої транзакції.   

Серед моделей 
j

iH  обираємо найкращу за критерієм 

                                               min (t ) (t ) ,j

i v i v
j

H P                                       (15) 

де ( )j

i vH t – значення показника, розраховане з використанням j -ї моделі для 

часу останньої транзакції, ( )i vP t – відоме значення показника ефективності. 

Процес отримання моделей (14) може бути модифікований шляхом враху-

вання транзакції до моментів часу 2 3,v vt t   та ін., у свою чергу, (15) запишеть-

ся таким чином: 

                                         

1

0

min ( ) ( ) ,
r

j

i v l i v l
j

l

H t P t


 



                                            (16) 

де r – потужність множини транзакцій для визначення найкращої моделі. 
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Кожний агент має свою базу знань, основну частину якої складають 

продукційні правила. У загальному випадку правила є такими: 

                  
1 1 1

[ ( ) & ( ) & ( ) ],&&
n lb

k ki k ki k ki

j п jп j н jн j б jб
i j k

P t D P t D P t D
  

                (17) 

де b – кількість можливих змін множини задач, структур і стратегій управ-

ління, n – кількість підприємств галузі,  
пt – час минулої транзакції,  

нt – тепе-

рішній час (час щойно виконаної транзакції),  
бt – час наступної транзакції,   

( )k

i пP t – значення k-го показника i-го підприємства в минулому,  ( )k

i нP t – по-

точне значення,  ( )k

i бP t – прогнозоване значення, , ,ki ki ki

jп jн jбD D D – значення, або 

інтервали значень, або нечіткі множини з відповідними функціями належно-

сті для j-го варіанта k-го показника ефективності i-го підприємства в мину-

лому, теперішньому і майбутньому. 

Моделі (17) дозволяють модифікувати множини задач або структуру, 

або стратегію управління підприємством, виходячи з наперед жорстко зазна-

чених правил. 

Оскільки моделі типу (17) базуються на ідентифікації показників ефек-

тивності функціонування підприємств на основі інсайдерської інформації, то 

особливої ваги набувають методи відновлення пропущених та відсутніх да-

них. Розроблено еволюційні методи такого відновлення на основі еволюцій-

них алгоритмів. Метод відновлення даних на основі використання генетич-

ного алгоритму містить такі кроки: 

Крок 1. Виконати ініціалізацію, препроцесінг даних і підготовчі операції. 

Областю потенційних розв’язків буде одиничний гіперкуб  . 1K  . 

Крок 2. Генеруємо K -у популяцію ініціальних потенційних розв’язків  
1 2 20 1 1 1 2 2 2 20 20 20

1 2 1 2 1 2{ , ,..., } , ,..., , , ,..., ,..., , ,..., },k k kg g g g g g g g g g g g  

де j

ig − значення, якими замінюємо пропуски в даних, {1,2,..., },i k  

{1,2,...,20}j . Зауважимо, що значення j

ig  рівномірно розподілені. 

Крок 3. 1j   – номер потенційного розв’язку з вибіркової популяції. 

Крок 4. Виконуємо навчання нейронної мережі, що має m  входів і один ви-

хід. Кількість прихованих шарів і нейронів у них визначається відомими оці-

ночними співвідношеннями і кваліфікацією дослідника. Навчання мережі ви-

конується шляхом розв’язання завдання пошуку 

                               µ* 2

1

1
argmin ( )

2

H
j

ii
W

i

W y Y


  ,                                   (18) 

де H – кількість рядків, в яких були пропуски значень, W – матриця вагових 

коефіцієнтів нейронної мережі, µ, iiy Y – табличні і розраховані значення вихід-

ної характеристики, у відповідних рядках яких були пропуски. 

Крок 5. Обчислюємо значення цільової функції генетичного алгоритму 

                                                µ 2

1

1
( )

2

V
j

iA i

i

E y Y


  ,                                            (19)     
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де V – кількість рядків у контрольній вибірці, µ, iiy Y – табличні і розраховані 

значення результуючої характеристики. 

Крок 6. 1j j  . Якщо 20j  , то перейти на крок 7, інакше − на крок 4. 

Крок 7. Якщо не виконано умови завершення процесу пошуку, то 1K K   і, 

використовуючи генетичні оператори, формуємо K -у популяцію потен-

ційних розв’язків і переходимо на крок 3, інакше серед потенційних 

розв’язків K -ї популяції знаходимо  

                                                   * argmin j

A
j

J E ,   

і тоді вектор 
*Jg  буде розв’язком нашої задачі. 

Подібний метод розроблено і на основі еволюційної стратегії. 

У четвертому розділі наведено структуру та елементний базис системи 

підтримки прийняття рішень (рис. 2) та результати проведених експеримен-

тів.  
 

Підприємство 

2 

Підприємство 

1 

Підприємство 

n 

 

………… 

Моделі 

Доходи 

Прибутки 

 
Собівартість 

Продуктивність 

Фондоозброєність 

Енергоємність 

Динаміка робочої сили 

Матеріали 

Моделі та методи 

Лінейна парна  регресія 

Нелінійна парна регресія 

Множинна регресія 

Поліном 

Препроцессінг 

Нейромережі 

Еволюційне моделювання 

Нечіткі експертні заключення 

1 2( , ,...,X , , t,A)mY F X X   ( )
p P

optY p


 

Загальний 

інформацйн

ий пул 

База даних 

СППР 

Агент 1 Агент 2 ……………… Агент N 

База знань База знань База знань 

 Рис.2. Структура системи підтримки прийняття рішень 

           з використанням мультиагентних систем 
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Для підтвердження ефективності розроблених методів відновлення 

пропусків у даних були проведені експерименти з трьома наборами даних, де 

пропуски генерувалися штучно. Такими наборами даних були: 

1. Дані, згенеровані за залежністю 1 2
1 2

3

(sin( ) os( ))
X X

Y X c X
X


   . Значення 

змінних 
1 2 3, ,X X X  мають рівномірний розподіл на відрізку [0,100] . Кількість 

наборів даних – 50. 

2. Статистичні дані з сайту Державної служби статистики України. Вхідні 

фактори: кількість працюючих в 1-4 кварталах 2017 року по регіонах і в 

Україні (
1 2 3 4, , ,X X X X ). Результуюча характеристика Y – середньомісячна за-

робітна плата. Кількість наборів даних – 26.  

3. Дані, отримані з відкритих джерел діяльності підприємств з виготовлення 

вікон в місті Черкаси в Україні. Враховувалися такі фактори: 1X − іден-

тифікатор підприємства, 2X − кількість робітників, 3X − витрати на рекламу; 

результуюча характеристика Y – ціна виробу (двостулкове, двокамерне вікно 

з профілю Rehau). Кількість наборів даних − 50, для деяких підприємств за-

писів було кілька. 

Здійснюючи вибір даних для моделювання, ми прагнули перевірити 

потужність методу (рис. 3) на наборі даних, які є жорстко пов'язаними аналі-

тично (N1), на статистичному наборі (N2) і на даних реальних підприємств м 

Черкаси (N3). 

Кількість пропусків генерувалась згідно із рівномірним розподілом 

(але, виходячи з кількості вхідних факторів, не більше одного пропуску в од-

ному рядку даних) від 1% до 20%. Точність методу оцінювалася, виходячи з 

формули середньоквадратичного відносного відхилення  

100
2

1 1

1 1
( ( ) 100%)

100

k
i i

j i i

g a

k a


 


   , 

де ig − значення пропуску, отримане шляхом моделювання, ia − реальне зна-

чення, 100 – кількість експериментів для фіксованої кількості пропусків.          

На рис. 3 показана динаміка середньоквадратичного відхилення (СКВ) 

у залежності від відсотка пропусків для методу відновлення даних, що ба-

зується на генетичному алгоритмі і на еволюційній стратегії типу ( )  . 

Критерієм зупинки пошуку рішення було мале відхилення (0,001) середніх 

значень цільових функцій сусідніх епох.    

Відзначимо, що при кількості пропусків більше 20% середньоквадра-

тичне відхилення мало експоненціальне зростання. Проводився також порі-

вняльний аналіз для інших методів відновлення пропусків.  

Середньоквадратичне відхилення становило для тих самих пропусків 

(при їх відносній кількості від 1% до 20%) від 3% для методу многовидів до 

44% при заповненні пропусків середніми значеннями.  
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а) генетичний алгоритм 

 

б) еволюційна стратегія 
 

 

ВИСНОВКИ 

ВИСНОВКИ 

Процеси прийняття рішень керівниками малих та середніх підприємств 

щодо їх реорганізації, зокрема, модернізації, створення філій, ліквідації, пе-

репрофілізації тощо відбуваються в умовах значної інформаційної невизна-

ченості, що призводить до значних економічних втрат або зниження динамі-

ки економічного росту.  

У дисертаційному дослідженні розв’язана важлива науково-

прикладна задача, яка полягає у розробці моделей, методів та інструмента-

льних засобів аналізу і прогнозування діяльності підприємств галузі що скла-

дають інтелектуальну мультиагентну технологію, зокрема: 

1. Виконаний аналіз процесів прийняття рішень на підприємствах галузі за-

свідчив їх неефективність не в останню чергу через майже повну відсутність 

інформаційно-аналітичного супроводу, незважаючи на істотну конкуренцію. 

Ідеї, принципи, моделі, методи та інструментальні засоби підтримки прийн-

яття рішень, які застосовуються для аналізу та оптимізації функціонування 

підприємств галузі, в кращому випадку базуються на засадах класичного 

комп’ютерного моделювання. 

Рис. 3. Динаміка середнього відносного відхилення при 

                    відновленні пропусків 
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2. Запропоновано як модель функціонування галузі використати мультиаген-

тну систему, для чого розроблено її структуру та визначено елементний ба-

зис. Основними задачами інтелектуальних агентів є ідентифікація показників 

ефективності підприємства на основі використання бази транзакцій, банку 

моделей та множини методів ідентифікації. 

 3. Побудовано модель траєкторії функціонування підприємств галузі, яка до-

зволяє у режимі реального часу відстежувати динаміку економічних показ-

ників функціонування підприємств та є основою для попереднього аналізу 

ринкової ситуації і підтримки прийняття рішень щодо управління процесами 

планування на підприємствах галузі. 

4. Розроблено метод функціонування мультиагентної системи підприємств 

галузі, який дозволяє виконувати моніторинг  ринку та здійснювати зміну 

спектру задач підприємства, його структури та стратегії управління у залеж-

ності від його результатів. Розроблено також метод формування агента такої 

системи, головною функцією якого є визначення номенклатури внутрішніх 

та зовнішніх характеристик та на їх основі встановлення кращих моделей по-

казників ефективності. Обидва методи призначені для моделювання процесу 

функціонування підприємств галузі. 

5. На основі чітких та нечітких продукційних правил побудовано моделі, що 

визначають поведінку агента та призначені для прийняття рішень керівником 

підприємства щодо реорганізації процесу виробництва. 

6. Розроблено методи відновлення пропущених, відсутніх чи втрачених да-

них в базі транзакцій підприємств, що дозволить здійснювати уточнену іден-

тифікацію показників ефективності та, як наслідок, об’єктивізувати процеси 

прийняття рішень. При невеликій кількості незалежних факторів (3-4) і кіль-

кості пропусків від 1 до 20% середньоквадратичне відхилення склало від 0,7 

до 1,8% для методу, який базується на використанні еволюційної стратегії, та 

від 0,8 до 2,1% – для генетичного алгоритму. Для порівняння на тих же даних 

середньоквадратичне відхилення складало від 3% для методу многовидів до 

44% – при заповненні пропусків середніми значеннями. 

7. Розроблено структуру системи підтримки прийняття рішень, основними 

складовими якої є логіка інтерфейсу, логіка додатків та логіка роботи із ба-

зою транзакцій функціонування підприємств галузі. База знань системи, крім 

бази транзакцій містить банк моделей показників ефективності та банк мето-

дів параметричної ідентифікації моделей. З використанням системи підтрим-

ки прийняття рішень виконано експериментальну верифікацію розроблених 

моделей та методів. 
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АНОТАЦІЯ 

Мисник Б.В. Інтелектуальна мультиагентна технологія оптимізації 

функціонування підприємств галузі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019 р. 

Дисертаційна робота присвячена розробленню моделей, методів та ін-

струментальних засобів аналізу і прогнозування діяльності підприємств галу-

зі на основі інтелектуальних мультиагентних технологій. Запропоновано як 

модель функціонування підприємства галузі використати мультиагентну сис-

тему. Побудовано модель траєкторії функціонування підприємств галузі для 

відстежування в режимі реального часу динаміки економічних показників ді-

яльності підприємств. Розроблено метод функціонування мультиагентної си-

стеми та метод формування агента такої системи з метою моніторингу ринку. 

Розроблено методи відновлення пропущених, втрачених та відсутніх даних в 

базі транзакцій підприємств.  

Розроблено структуру системи підтримки прийняття рішень керівни-

ком підприємства. База знань системи містить банк моделей показників ефе-

ктивності та банк методів параметричної ідентифікації моделей. З викорис-

танням системи підтримки прийняття рішень виконано експериментальну 

верифікацію розроблених моделей та методів.  

Ключові слова: галузь, підприємство, мультиагентна система, прийн-

яття рішень, моделі показників ефективності, методи відновлення даних. 

 

АННОТАЦИЯ 

Мыснык Б.В. Интеллектуальная мультиагентная технология оп-

тимизации функционирования предприятий отрасли. ‒ Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.13.06 ‒ информационные технологии. ‒ Киевский наци-

ональный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2019. 

Диссертация посвящена разработке моделей, методов и инструмен-

тальных средств анализа и прогнозирования деятельности предприятий от-
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расли на основе интеллектуальных мультиагентных технологий. Предложено 

в качестве модели функционирования предприятия отрасли использовать 

мультиагентную систему. Построена модель траектории функционирования 

предприятий отрасли для отслеживания в режиме реального времени дина-

мики экономических показателей деятельности предприятий. Разработан ме-

тод функционирования мультиагентной системы и метод формирования 

агента такой системы с целью мониторинга рынка. Разработаны методы вос-

становления пропущенных, утерянных и отсутствующих данных в базе тран-

закций предприятий. 

Разработана структура системы поддержки принятия решений руково-

дителем предприятия. База знаний системы содержит банк моделей показа-

телей эффективности и банк методов параметрической идентификации моде-

лей. С использованием системы поддержки принятия решений выполнено 

экспериментальную верификацию разработанных моделей и методов. 

Ключевые слова: отрасль, предприятие, мультиагентная система, при-

нятие решений, модели показателей эффективности, методы восстановления 

данных. 

 

SUMMARY 

Mysnyk B.V. Intelligent multi-agent technology for optimizing the opera-

tion of industry enterprises. − Manuscript. 

Thesis for the degree of сandidate of technical sciences. Specialty 05.13.06 − 

Information technology. − Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 

2019. 

In this thesis the actual scientific and applied problem, which consists in the 

development of models, methods and decision making systems for optimizing the 

functioning of the industry enterprises based on the integration of elements of evo-

lutionary and multiagent paradigms is solved. 

Potential engine of modern economy of Ukraine are small and medium enter-

prises. A significant part of the market is occupied by enterprises that produce one-

type products, industry enterprises. Their leaders are constantly blamed for expand-

ing production, re-profiling, modernization, establishment of affiliates or liquida-

tion. Due to insufficient information and analytical support, unreasonable, false de-

cisions are taken, which leads to significant economic losses or a decrease in the 

dynamics of economic growth. Therefore, the task of developing models, methods 

and tools to support decision-making on optimizing the functioning of the industry 

is important and relevant. 

The first chapter deals with the problem of informational and analytical sup-

port of the processes of creation, functioning and development of the branch struc-

ture and their optimization in a market economy and competition. It is shown that 

industry enterprises and multiagent systems have similar architecture and function 

according to the given programs, allow modular decomposition, have a common 

property of the system, which allows to confirm their duality and testifies in favor 
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of the use of multi-agent systems in the simulation of the operation of the industry 

in the industry. 

As enterprises of the industry evolve over time, it is shown that during their model-

ing, the ideas of the concept of "artificial life" can be used, its features, advantages 

and disadvantages are established. An analytical review of models, methods and 

software-algorithmic means, which are used in the processes of maintenance of 

production enterprises in the stages of their life cycle, is carried out. The analysis 

shows that the use of multi-agent systems in decision support systems in homoge-

neous environments. 

The insider nature of information about the activities of commercial enterprises 

leads to gaps in the data used to solve the problems of their modeling and optimiza-

tion. The results of the analysis of methods for the recovery of lost or missed data 

indicate the low accuracy of most methods, the need to take into account the set of 

constraints and check the statistical hypotheses. 

The structural-logical scheme of research is presented. 

The second section contains the structural elements of modeling the processes 

of functioning of production enterprises and their representation on the basis of a 

agent-oriented approach. The formalized statement of the task is executed as a task 

of maximizing the integral criterion of the efficiency of the operation of the enter-

prise at each interval of time. Interaction of enterprises is presented as multiagent 

technology, its realization will allow to adjust production programs. The main com-

ponents of the implementation of multiagent technology, which include, in particu-

lar, the initialization of living space, modeling the evolution of the system of vari-

ous types of elements in a limited living space, establishing the necessary values of 

parameters and corresponding moments of time, are determined. The indicators of 

the efficiency of the functioning of enterprises are presented, the decision making 

principle is based on the introduction of fuzzy production rules. 

The third section presents developed models and decision-making methods 

for optimizing industry indicators. The main indicators of the multi-agent system 

and the main characteristics of the environment that must be taken into account dur-

ing the simulation are determined. The principles of forming models of performance 

indicators of enterprises are considered, and it is shown that the structural and par-

ametric identification of models is carried out on the basis of the database, the bank 

of mathematical models and the set of identification methods. The method of agent 

functioning in the choice of the best model and the method of operation of the mul-

ti-agent system is developed. 

The ability of knowledge base formation, which includes the database of such 

transactions, the bank of mathematical models, the set of mathematical methods and 

the rules for obtaining new knowledge, are shown. The analysis of the recommen-

dations contained in the knowledge base greatly increases the chances of the man-

ager to make informed progressive decisions. 

A series of experiments with various types of data was performed, which 

showed the efficacy of the proposed methods for the recovery of missing data. 

Keywords: branch, enterprise, multiagent system, decision making, model of 

indicators of efficiency, methods of data recovery. 


