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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. 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, взаємозалежності та взаємодії 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, мережевих соціальних 

відносин окреслюють потребу у новому розумінні соціально-економічної 

реальності та формуванні відповідних підходів до обґрунтування ефективних 

управлінських рішень.  

Перебіг зазначених економічних процесів відбувається за умов активного 

розвитку інформаційного суспільства, в якому ключовим є феномен інформації. 

Інформація відтворює різні аспекти функціонування СЕС та відображує 

предметно-практичну рефлексію реальних процесів їхньої діяльності. Завдяки 

сучасним технологіям збирання та накопичення, обсяги інформації мають 

тенденцію до лавиноподібного зростання та збільшення різноманітності. За 

прогнозами IDC, у 2020 р. глобальний обсяг цифрових даних досягне 40 зетабайт, 

що перевищує наявні обсяги у 8 разів [224].  

Дослідженнями світових класиків кібернетики В. Глушкова та Ст. Біра 

доведено, що просте збільшення кількості аналітичної інформації не веде до 

автоматичного підвищення керованості СЕС. Зростання кількості інформації, не 

супроводжуване необхідними механізмами управління цією інформацією, що 

передбачає не лише її контекстне стиснення для прийняття рішень, а й виявлення її 

прихованого змісту – значень, ідей, факторів, тенденцій, закономірностей, центрів 

сил, загроз, ризиків, суперечностей тощо, призводить до «другого інформаційного 

бар’єра» та не сприяє зростанню ефективності функціонування СЕС. 
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На думку аналітиків Gartner, сьогодні більшість світових компаній не готові 

до вирішення управлінських проблем, пов’язаних з обробкою величезних потоків 

даних. Найближчими роками значні переваги в конкуренції матимуть ті суб’єкти 

світового економічного простору, що зуміють ефективно використати результати 

накопичення, моделювання і аналізу даних для ухвалення на їх основі 

відповідних проактивних рішень, і це безпосередньо вплине на продуктивність, 

прибутковість та ефективність їхньої діяльності.  

В сучасних умовах швидкість дій економічних агентів втілюється в реальні 

економічні цінності та функціональні переваги, що підвищують їх 

конкурентоспроможність, тому управління як реагування на виниклі проблеми не 

лише втрачає свою ефективність, а й призводить до збільшення втрат унаслідок 

вимушеної затримки управлінських дій. Відповісти на виклики часу спроможне 

проактивне управління (ПУ).  

Розуміння визначних перспектив проактивного підходу в управлінні 

сформувалось достатньо давно завдяки дослідженням таких вітчизняних та 

закордонних вчених, як Н. Бушуєва, В. Василенко, В. Геєць, М. Згуровський, 

Т. Клебанова, Ю. Лисенко, Н. Панкратова, В. Порохня, Д. Райко, 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 активне впровадження цього 

підходу в практичну діяльність стримувалось, перш за все, відсутністю 

інформаційного, технологічного та методологічного забезпечення.  

У сучасному парадигмальному контексті розвитку економічної науки 

функціонування економіки дедалі частіше розглядають через призму створення, 

взаємодії та трансформації СЕС, які завдяки участі в їхній діяльності людини 

мають активність, певні наміри й можливість рефлексії. Дослідження 

В. Базилевича, Н. Гражевської, Г. Клейнера, Я. Корнаї, А. Субето, Г. Теслера, 

В. Тарасевича, показали, що основними процесуальними атрибутами СЕС є 

самоорганізація, саморозвиток, історичність та людинорозмірність. Це указує на 

те, що ефективні шляхи управління СЕС потрібно шукати у формуванні 

компетенції проактивності, у керуванні динамічною самоорганізацією систем. 
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Проактивний підхід до управління потребує виявлення латентного змісту 

інформації, прихованого в масивах різнопланових даних про функціонування 

СЕС. Видобуті з величезних обсягів даних знання дозволять запускати нові 

позитивні процеси та призупиняти ті, що гальмують розвиток системи (як 

негативні, так і застарілі, неактуальні). Таким чином, дані представляють новий 

стратегічний ресурс СЕС. Прогнози компанії Accenture демонструють, що 

ефективне використання даних лише Інтернету речей додасть 14,2 трлн дол. до 

світового ВВП у 2030 р. [389]. 

Для того щоб мати користь від великих обсягів інформаційних ресурсів, 

потрібні відповідні інструменти виявлення нових знань. Такий інструментарій 

створюється протягом останніх 20 років та продовжує удосконалюватись у межах 

синтетичної технології, що поєднує в собі досягнення штучного інтелекту (ШІ), 

чисельних математичних методів, статистики, евристичних підходів, – 

інтелектуального аналізу даних (ІАД), значний внесок у розвиток та 

популяризацію якого зробили С. Айвазян, В. Дюк, І. Єнюков, Ю. Журавльов, 

А. Матвійчук, В. Ситник, В. Фінн, О. Черняк, І. Чубукова, Р. Кохаві, Х. Манніла, 

П. Пернер, Г. П’ятецький-Шапіро, У. Файад, Д. Хенд та інші вчені. 

Ефективне практичне використання наукового доробку цих дослідників 

стало можливим лише в останні роки, цьому сприяв прогрес у розвитку 

інформаційних технологій (ІТ), що не лише демонструє ефективні підходи з 

пошуку, збирання, накопичення інформації, появу аналітичного програмного 

забезпечення, що реалізує аналітику в оперативній пам’яті та втілює алгоритми з 

пошуку знань у сховищах даних, а й робить відповідні системи і технології 

доступнішими. Завдяки хмаровим технологіям будь-яка СЕС має можливість 

впровадити новітні інструменти підтримки рішень, що базуються на ІАД. 

Аналітичний зріз сучасних управлінських концепцій вітчизняної та 

зарубіжної науки дає підстави стверджувати, що на теперішньому етапі розвитку 

суспільства надзвичайно актуальною науковою проблемою є розроблення 

цілісного механізму прийняття управлінських рішень у СЕС, в основу якого 

покладені принципи ПУ, а інструментарій надають новітні ІТ. Така актуальність 

зумовлена теоретичними та практичними потребами: 
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 наукового осмислення процесів прийняття управлінських рішень у 

СЕС в умовах становлення глобального економічного простору та розвитку 

інформаційного суспільства; 

 виявлення інструментальних засобів, моделей та технологій 

ефективного управління СЕС, що відповідають викликам сьогодення; 

 науково обґрунтованого вирішення широкого спектра практичних 

завдань управління системами різних рівнів на основі нової парадигми 

моделювання та новітніх ІТ; 

 комплексного осмислення перспектив розвитку інформаційного 

суспільства в Україні як фактора підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки. 

Соціально-економічні трансформації світового масштабу, зумовлені 

інформаційно-технологічною революцією та глобалізацією, нині відбуваються за 

умов кризи у фінансовій сфері та економіці в цілому. Обґрунтування дієвих 

механізмів ефективного управління в такій ситуації є надзвичайно важливим 

завданням, для вирішення якого необхідно створити адекватну модель процесу 

прийняття рішення, формалізувати окремі підпроцеси та зв’язки між ними до 

рівня конкретних економіко-математичних моделей та розробити на їхній основі 

ефективні управлінські ІТ. 

Історія математичного моделювання переконує, що воно є інтелектуальним 

ядром ІТ для прийняття досконалих рішень. Але сучасний етап інформаційного 

забезпечення управління висуває принципово нові, підвищені вимоги до 

інструментальних засобів підтримки прийняття рішень, тому нині виникла 

нагальна необхідність в істотному переосмисленні використовуваних на практиці 

методів економіко-математичного моделювання. 

Зростаюча невідповідність розповсюджених підходів до нових економічних 

умов сприяє розвитку нової парадигми моделювання [35], яка базується на 

сучасних технологіях та ІАД та передбачає розроблення та ефективне 

використання в практиці управління таких математичних інструментів, що дають 

можливість проводити ефективне налаштування економіко-математичних 
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моделей на підґрунті реальних даних. Крім того, застосування інтелектуальних 

методів сприяє пошуку нових прихованих взаємозв’язків між структурними 

елементами СЕС, що дозволяє формувати нестандартні адаптивні моделі 

управління досліджуваними об’єктами. 

Технологія ІАД здатна надати підтримку не лише розробці окремих 

економіко-математичних моделей та їх ансамблів, в її арсеналі містяться потужні 

інструменти для створення сучасних моделей інформаційних систем управління 

(ІСУ). Перспективи підвищення ефективності таких систем розглядаються лише 

за умови їхньої інтелектуалізації. Серед вітчизняних учених активну участь в 

розробці проблематики інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень в 

СЕС беруть В. Вітлінський, В. Галіцин, М. Іванов, С. Рамазанов, О. Чубукова, 

О. Шарапов та інші.  

Велика кількість наукових публікацій, присвячених аналізу рішень, 

удосконаленню методів прийняття рішень починає свій відлік з другої половині 

ХХ століття та продовжує зростати донині. Проблемі розробки механізмів 

підготовки та прийняття управлінських рішень в 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, Ю. Дайновський, 

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. Новіков, Д. Поспєлов, В. Пономаренко, 

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

Р. Саймон, М. Скрипниченко, В. Ситник, Е. Трахтенгерц, Р. Фатхутдінов, 

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

базуються на об’єктивних дослідженнях теорії і практики прийняття рішень, 

відповідають певним етапам розвитку суспільства та технологій.  

Аналітичний огляд сучасних досліджень з управління СЕС, що втілюють 

проактивний підхід, засвідчує значну різноманітність поглядів, велику кількість 

окремих оригінальних розробок, що дозволяють підвищувати ефективність 

управління. Також фрагментарними є численні результати прикладних розробок, 
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що базуються на новітньому аналітичному інструментарії. Важливо, що вони 

переконують у необхідності найширшого залучення методів й моделей ІАД до 

арсеналу актуальних наукових методів підтримки прийняття управлінських 

рішень на різних рівнях СЕС та формалізації основних методичних і модельних 

конструкцій до рівня прикладних ІСУ.  

Нагальність та складність зазначеного завдання вимагають як ревізії 

управлінських концепцій, класичного математичного та модельного забезпечення 

процесів підтримки прийняття рішень, так і наукових пошуків у напрямі 

поєднання різних наукових методів на одному семантичному полі, оскільки на 

сьогодні: 

 відсутня єдина цілісна концепція, що описує проактивний механізм 

прийняття управлінських рішень на основі методів і моделей ІАД; 

 наявна необхідність у переході від фрагментарних прикладних 

досліджень, що використовують новітній аналітичний інструментарій, до 

глибокого осмислення, синтезу та фундаментальних узагальнень механізмів 

реалізації ІАД для підтримки процесів прийняття рішень в СЕС; 

 бракує достатнього наукового інструментарію моделювання процесів 

прийняття управлінських рішень у контексті нової парадигми моделювання та 

інтелектуалізації інформаційних систем;  

 інформаційне забезпечення суб’єктів економіки України суттєво 

відстає від зразків зарубіжної практики і для підтримки конкурентоспроможності 

терміново потребує практичного впровадження в управлінські процеси 

адекватного економіко-математичного інструментарію та новітніх ІТ.  

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 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 
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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 було 

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; 

 розвинути теоретичні засади та методологію ПУ 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 ПУ СЕС; 

 обґрунтувати доцільність використання гібридного підходу до 

моделювання проактивних рішень та синтезу інтелектуальної системи 

проактивного управління (ІСПУ);  

 виявити особливості підтримки формування цілепокладаючих, 

стратегічних та оперативних рішень методами ІАД; 
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 розробити теоретичні підходи до організації моніторингу та 

діагностування стану СЕС в контексті вирішення завдань ПУ; 

 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 ІСПУ СЕС; 

 розробити модель ІСПУ, що базується на агентно-орієнтованому підході; 

 побудувати модель ІСПУ 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 в СЕС. 

Предметом дослідження дисертаційної роботи є теоретико-методологічні 

засади моделювання механізму прийняття управлінських рішень в 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 процесів прийняття управлінських рішень, розвинутий у працях 

вітчизняних та зарубіжних вчених.  

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 обгрунтувати 

перспективність гібридного підходу до моделювання проактивних рішень; 

поєднання аналізу і синтезу стали інструментами формування засад ПУ, 

концепції моделювання проактивного механізму прийняття рішень та 

формування агентної моделі ІСПУ; підходи системного моделювання лежать в 
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основі синтезу моделей прийняття управлінських рішень, як інструменти тут 

використовуються експертні методи (при формуванні образу СЕС та 

моделюванні стратегічних рішень) та такі методи ІАД як виведення на 

прецедентах, правила індукції, нейронні мережі, дерева рішень та інші (для 

підтримки основних процесів ПУ). При розробці систем управління 

підприємствами використано проблемно-структурну методологію проектування 

та агентні технології. Для оцінювання ефективності проактивного механізму 

прийняття управлінських рішень використано техніко-економічний аналіз та 

компаративний метод.  

Інформаційну базу дослідження складають надбання вітчизняної та світової 

науки щодо прийняття управлінських рішень в СЕС (монографії, статті, 

публікації, розміщені в мережі Internet); офіційні видання вітчизняних та 

зарубіжних організацій; законодавчі та нормативні акти з питань інформатизації 

та інформаційних технологій; 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 процесів прийняття 

управлінських рішень в 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 ПУ 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; 
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 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 ПУ, 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 ПУ 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 ПУ, що уможливлює своєчасну активізацію процесів випереджаючих 

цілеспрямованих перетворень у СЕС; 

 модельне забезпечення інтегрованих інтелектуальних ІСУ 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; 
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 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 ІСПУ. 

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 ПУ. 

Запропонована концепція створення гібридних орієнтованих на виявлення 

знань інформаційно-аналітичних систем підтримки процесів 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 у відкритих фахових виданнях, використовувалися 

Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України в 

процесі наукової експертизи проектів законів з питань інформатизації та 

інформаційних технологій (довідка №16/6 – 111 від 04.12.2014). 

Висновки і рекомендації стосовно організаційного механізму формування 

гібридних 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). 

Результати наукового дослідження автора використовувались у 

Державному підприємстві «Український науковий центр розвитку інформаційних 

технологій» (УкрНЦ РІТ) при виконанні у 2014 р. науково-технічного проекту 

«Створення - впровадження стратегії розвитку інформаційних технологій АТ 

«Грузинская железная дорога» (консультаційне обслуговування ERP)». Методи 

та моделі проактивного механізму прийняття управлінських рішень та ІАД для 
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підтримки процесу діагностики, запропоновані у дисертаційній роботі, були 

застосовані на етапах діагностування підприємства, розробки архітектури бізнес-

застосувань і створення моделі автоматизації та оптимізації бізнес процесів, 

розробки методології вибору ІТ-систем з урахуванням специфічних вимог 

замовника (довідка № 114 від 13.11.2014). 

Наукові розробки автора та отримані результати дисертаційної роботи 

використовувались в ПАТ «Фармак» при впровадженні в 2012 р. інформаційного 

аналітичного програмного комплексу, зокрема у частині розробки структури та 

компонентів системи діагностики стану підприємства, а також залучення моделей 

ІАД для підтримки процесу діагностики (довідка №01/3160 від 17.04.2013). 

Результати особистих наукових досліджень автора знайшли впровадження в 

організації управлінської діяльності ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат 

ім. Ф.Е. Дзержинського». Автором запропоновано та впроваджено в комплекс 

існуючих алгоритмів та програмних засобів управління підприємством систему 

підтримки прийняття стратегічних рішень, а саме, модель структури системи, що 

інтегрована з існуючим комплексом автоматизованих систем і містить 

інтелектуальні процедури пошуку рішень. (довідка № 01/С3-37 від 20.05.2013). 

Результати наукового дослідження автора використовувались у 

консалтинговій компанії ТОВ «АГЕЛЕС» при реалізації проектів в компаніях 

«FIDESCO S.R.L.» (Молдова, 2012 р.), «ГЛОБАЛ ФІШ» (Україна, 2013 р.) та 

«Юнісон Груп» (Україна, 2014 р.), а саме у частині розробки багатовимірної 

моделі консолідації фінансових даних та моделювання сценаріїв формування 

управлінської звітності з використанням правил, розроблюваних на основі 

алгоритмів інтелектуального аналізу даних (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 
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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 ІСПУ. 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 

впродовж 2010–2015 років на засіданнях та методологічних семінарах кафедри 

економічної кібернетики, кафедри моделювання складних систем та кафедри 

інформаційних систем факультету кібернетики, на засіданнях Вченої ради 

економічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка.  

Найважливіші теоретичні, методологічні та методичні положення й 

результати дисертаційної роботи доповідались автором та одержали позитивну 

оцінку на 35 міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, а саме: 

«Інформаційні технології та моделювання в економіці» (Черкаси, 2010 р., 2012–

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.); «Теорія та практика економіки та підприємництва» 

(Алушта, 2010 р., 2012 р.); «Сучасні проблеми прикладної інформатики» (Росія, 
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Санкт-Петербург, 2012 р.); “The Global Challenges for Economic Theory and Practice 

in Central and Eastern European Countries” (Київ, 2012 р.); «Проблеми сучасної 

економічної теорії» (Росія, Уфа, 2012 р.); «Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: 

сучасне звучання економічних та управлінських ідей» (Київ, 2012 р.); 

«Інформаційні 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.); «Розвиток методів та засобів 

управління виробничими, економічними, соціальними системами, процесами, 

проектами» (Кривий Ріг, 2013 р.); «Фінанси інституційних секторів економіки 

України: стан, тенденції розвитку, практика реформування» (Київ, 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 даних), 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.   
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ  

ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 

 

1.1. Тенденції сучасного економічного розвитку та їх вплив на 

дослідження соціально-економічних систем 

 

В останні десятиліття ХХ століття відбувалась кардинальна зміна способів 

виробництва, економічних, політичних, соціальних та міждержавних відносин, 

світогляду людей, що призвело до нової промислової революції, що отримала 

назву інформаційної. У світі триває перехід до нового виду суспільства, що 

називають інформаційним [17; 57; 84; 303].  

Серед найвідоміших концепцій інформаційного суспільства – «теорія 

постіндустріального суспільства» Д. Белла [17], «технотронна концепція» 

З. Бжезинського [20], «нове індустріальне суспільство» Дж. Гелбрейта [66]. 

З поняттям «інформаційне суспільство» тісно пов’язане поняття 

«інформаційна економіка», під яким з точки зору нормативного аспекту розуміють 

економічну теорію інформаційного суспільства, а з точки зору позитивного 

аспекту – господарську сферу постіндустріального суспільства, яка 

характеризується переважною роллю творчої праці й інформаційних продуктів. 

Існує кілька розвинень терміна «інформаційна економіка»: «інформаціональна» 

[106], «інформаціонологічна» [311], «інформаціогенна» [180].  

Проблеми розвитку економічного сектору інформаційного суспільства 

стали предметом серйозних досліджень, які знайшли своє відображення в 

роботах М. Кастельса, Й. Масуди, Ф. Махлупа, М. Пората, Дж. Стіглера, а також 

таких відомих вітчизняних дослідників як Н. Апатова, Ю. Бажал, В. Базилевич, 

А. Маслов, Л. Мельник, В. Мунтіян, О. Черняк, І. Юзвішин та інші [10; 13; 106; 

158; 180; 311; 420]. Значну увагу проблемам перетворення світу та України в 

процесі переходу від індустріальної епохи до інформаційної присвячено в 

дослідженнях академіків НАН України В. Гейця, М. Згуровського, 

В. Семиноженка, А. Чухна [49; 84; 245; 263; 303]. 
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Аналіз основних підходів до визначення інформаційного суспільства 

переконливо демонструє, що його ключовим поняттям є інформація, основою – 

інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), основною метою – зміна якості життя 

[170]. Характерними рисами такого суспільства є зростання ролі інформації і знань 

у житті суспільства, зростання частки інформаційних комунікацій, продуктів та 

послуг у ВВП, створення глобального інформаційного простору. 

Сьогодні в усьому світі інформаційний сектор, представлений видами 

діяльності, пов’язаними з виробництвом знань, розробкою наукових досліджень, 

поширенням інформації і комунікацій, індустрією переробки і передачі 

інформації, рекламою, довідковим і бібліотечним обслуговуванням, наданням 

фінансових і консалтингових послуг та страхуванням, державним управлінням, 

зростає швидше, ніж економіка в цілому. Зростання цього сектору в Україні в 

середньому за 2003-2013 рр. становить 25%, тоді як зростання ВВП у фактичних 

цінах ледве сягає позначки 19% [496]. 

Збільшується частка працездатного населення, зайнятого в інформаційній 

галузі. В Україні вона зросла з 16% у 2000 р. до близько 20%, починаючи з 

2009 р. З початку 2003 р. донині значення світового показника зайнятості в 

інформаційній галузі збільшилося на 37% і становить лише за її інформаційно-

комунікаційним сегментом 8% від загальної чисельності активного населення. 

Оборот інформаційно-комунікаційного сектору світового господарства складає 

6% світового ВВП, інвестиції – до 20% вартості його продукту, рентабельність 

виробництва варіюється за окремими сегментами від 16% до 45% [357]. Стрімке 

зростання фізичного обсягу виробництва в цій сфері відбувається на фоні стійкої 

тенденції зниження цін, що виступає одним з пояснень того факту, що з початку 

нинішнього століття сектор ІКТ втрачає випереджаючий темп розвитку і трохи 

відстає від росту світового ВВП (рис. 1.1). Також значення показників галузі 

зменшує її тінізація в багатьох країнах світу, наявність комп’ютерного 

«піратства» тощо.  

Бурхливий розвиток інформаційних і телекомунікаційних мереж став 

потужним каталізатором багатьох інтеграційних процесів. За даними Ecommerce 
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Europe у 2014 р. Інтернетом користувалися 2,7 млрд людей, що складає 39% 

світового населення [362]. В країнах ЄС цей показник сягає 77%, у Східній Європі 

– 54%, в Україні – 50%. Середня швидкість Інтернет-з'єднання по всьому світу 

перетнула межу у 3Мбіт/с, за 2013 р. швидкість зросла на 17%. Збільшенню 

показників сприяє підвищення активності користувачів мобільних пристроїв – в 

такий спосіб реалізується 30% використання мережі Інтернет в ЄС, в Україні цей 

показник сягав 3% в 2014 р., демонструючи зростання на 1% у порівнянні з 2013 р. 

Найперспективнішим залишається широкосмуговий доступ (ШСД), його різні 

варіанти (DSL, волокно-оптичний, мобільний) використовують майже всі 

користувачі Інтернет в Європі та більше половини в Україні. Вчені помітили 

безпосередній зв'язок між проникненням ШСД та ростом ВВП: збільшення на 10% 

проникнення ШСД збільшує темп приросту ВВП на 1% на рік, а прискорення 

швидкості Інтернету на 1Мбіт/с призводить до зростання ВВП на 0,25% [472]. 

 

 

Рис. 1.1. Порівняння темпів росту світового ринку ІКТ та ВВП 
Джерело: побудовано автором за даними [357] 

Наявність розвиненого мережевого середовища створює принципово нові 

умови господарювання, ринкова господарська діяльність набуває специфічних 

властивостей [97]. При перенесенні економічної діяльності в Інтернет 

інформаційні зв’язки стають прямими господарськими зв’язками, які 

забезпечують переміщення інформації, коштів і товарів по єдиних 
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комунікаційних каналах. Поширюються мережеві виробничі структури, мережеві 

взаємодії, пов’язані з виробництвом та наданням мережевих благ у вигляді 

науково-технічних, управлінських, соціальних інформаційних продуктів та 

послуг. Основними мережевими благами виступають різноманітні сервіси 

Інтернет, телефонія, програмне забезпечення (ПЗ), банківські послуги, послуги 

радіо- та телевізійних компаній та інші.  

Змінюється й характер праці, що зумовлює виникнення нових дистанційних 

форм діяльності. Дистанційну роботу характеризує виконання не за місцем 

розташування роботодавця і застосування ІКТ. Її можна розглядати як нову 

організаційну форму надомної праці, що являє собою роботу 

висококваліфікованих фахівців, які для виконання функціональних обов’язків 

використовують сучасні ІКТ. Дистанційна робота може бути пов’язана з новими 

видами економічної діяльності, наприклад, аутсорсингом, що передбачає передачу 

окремих (непрофільних) функцій зовнішній спеціалізованій компанії. В Україні 

найчастіше зустрічається аутсорсинг бізнес-процесів, аутсорсинг управління 

знаннями та IT-аутсорсинг, пов'язаний з розробкою, впровадженням і супроводом 

інформаційних систем (ІС). У 2013 р. ІТ-аутсорсинг приніс Україні близько 2 млрд 

дол. валютної виручки, що є значним внеском в торговельний баланс. 

Мережеве середовище дозволяє надавати споживачеві у вигляді послуги 

доступ до ПЗ (технологія SaaS), платформи (PaaS) або надавати йому віртуальну 

архітектуру, яка складається з серверів, робочих станцій та мережевого обладнання 

(IaaS). Таким чином досягається доступність новітніх технологічних розробок для 

широкого кола споживачів, забезпечується суттєве зменшення витрат при 

впровадженні передових комп’ютерних інструментів. На думку аналітиків IDC, 

вже у 2016 р. у 65% стратегій конкуренції в глобальному масштабі необхідним 

елементом будуть ІТ у вигляді сервісів (ITaaS) [101]. 

Традиційні організації перетворюються в мережеві структури, що забезпечує 

економію часових, матеріальних, енергетичних і фінансових ресурсів за рахунок 

скорочення переміщень працівників, зниження витрат на формування і 

підтримання внутрішнього інформаційного середовища, ефективної координації 

колективної діяльності і на внутрішньоорганізаційних рівнях, і на рівні глобальних 

ринків. Йдеться як про появу електронних підприємств, так і про створення 
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мережевих варіантів «горизонтальних» інституціональних економічних структур 

(торговельна і фінансова інфраструктури, система трудових відносин, юридична 

система тощо), що забезпечує значне зниження транзакційних витрат, розширення 

дистанційних контактів на всіх рівнях тощо. Серед мережевих організацій зростає 

кількість віртуальних, які використовують функціонально та територіально 

відокремлених співробітників, а також можуть не мати матеріальних активів [242].  

Найвизначнішою характеристикою віртуальних організацій є гнучка, 

адаптивна, динамічна мережева структура, що дозволяє швидко модифікуватися 

у разі появи загроз чи нових можливостей для діяльності. Частина віртуальних 

компаній представлена у вигляді web-сторінок, які виконують пасивний 

інформаційний супровід. Існують об'єднання реальних агентів, які реалізують 

співробітництво на основі Інтернет [305].  

У здійсненні електронної економічної діяльності беруть участь бізнес-

установи (В), держава (G) та споживачі товарів та послуг (С). При цьому 

споживачі можуть обмінюватись благами між собою (варіант C2C) або з бізнес-

структурами (C2B); приватний сектор може виконувати державні замовлення 

(B2G); електронні технології можуть використовуватися урядом для передачі 

інформації (G2B, G2C) та з метою зниження транзакційних витрат зворотного 

зв’язку (C2G); може здійснюватися інформаційна координація між різними 

рівнями управління (G2G). Переважна більшість взаємодій припадає на 

електронну комерцію, яка об’єднує напрями B2B та B2C. 

Сегмент B2B домінує в електронній комерції країн ЄС, США, де він майже 

в 10 разів перевищує за вартістю сегмент B2C. Основними секторами поширення 

B2B є сталь, хімічні продукти, транспорт, промислове і високотехнологічне 

обладнання, а до бізнес-моделей напряму відносять вертикальні (галузеві) та 

горизонтальні (міжгалузеві) електронні торговельні майданчики, а також 

різноманітні товарні біржі. В Україні цей сегмент поки недостатньо розвинений, 

експерти оцінюють його частку лише в 0,5% від усього корпоративного ринку, 

проте певних успіхів досяг сектор B2C. 

Електронна комерція охоплює 57% українських користувачів Інтернет. 

Обсяг ринку B2C у 2013 р. склав 1,35% загального обсягу ВВП країни проти 0,9% 
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у 2012 р. (табл. 1.1). Темп зростання ринку у 2013 р. (48%) більш як вдвічі 

перевищував світовий (23,6%) та східноєвропейський (24,2%) та майже втричі – 

ринок Європи. Зростає кількість українців, що купують в закордонних Інтернет-

магазинах (26% у 2013 р. проти 18% у 2012).  

Таблиця 1.1 

Динаміка показників сектору електронної комерції B2C 

Показник 2012 2013 2014 
(прогноз) 

Обсяги світового ринку B2C, млрд дол.  1255,5 1552,0 1907,0 

Щорічний темп зростання світового ринку B2C,%  21,0 23,6 22,9 

Обсяг ринку B2C в Україні, млрд дол. 1,5 2,3 2,8 

Щорічний темп зростання ринку B2C в Україні,% 47,1 48,0 21,6 

Частка світового ринку B2C у світовому ВВП, % 1,5 1,53 2,1 

Частка ринку B2C у ВВП в Україні, % 0,9 1,35 1,7 

Джерело: розраховано автором на основі [362] 

На рівні світової економіки значення сектору В2С також постійно 

підвищується і за оцінками у 2014 р. складатиме 2,1% від сукупного ВВП. Зростає 

кількість організацій, що займаються електронною торгівлею. У 2013 р. лише у 

європейській частині Інтернет зафіксовано 645250 web-сторінок В2С, а зростання 

їх кількості оцінюється у 15-20% щорічно.  

Наявність розвиненого мережевого середовища дозволяє доповнити 

традиційну модель роздрібного продажу так званою моделлю спільного 

споживання (sharing economy). Нині, за оцінками експертів, обороти економіки 

спільного споживання зростають у 28 разів швидше, ніж обороти роздрібної 

торгівлі в цілому. 

Предметом електронної торгівлі нині може виступати будь-який товар або 

послуга. Так у світі значний обсяг фінансових послуг населенню надають сьогодні 

не банки, а компанії, які широко використовують Інтернет-сервіси і хмарові 

технології. У підсумку кількість банківських філій скорочується, оскільки все 

більша кількість громадян бажає користуватися послугами електронного банкінгу. 

На зміну традиційній бізнес-моделі приходить дистанційне обслуговування 

клієнтів. За період 2009-2012 рр. в країнах ЄС було закрито 20 тис відділень 

банків, що складає майже 10% від функціонуючих у 2013 р. установ [497]. 

Основними видами фінансових Інтернет-послуг є Інтернет-банкінг, електронні 
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гроші та міжнародні платіжні системи в Інтернет, брокерські послуги, Інтернет-

страхування, корпоративні платіжні системи, процесинг платежів. Завдячуючи 

електронній формі грошей, зменшуються обсяги готівкових розрахунків. У Швеції 

такі розрахунки в економіці країни складали у 2013 р. лише близько 3%, 

середньоєвропейський показник – 9%, в США – 7%.  

Наявність глобального мережевого середовища посилює світові процеси 

економічної глобалізації. Згідно з результатами дослідження компанії DHL, 

глобальна інтеграція, яка оцінюється за міжнародними потокам товарів, капіталу, 

інформації та людських ресурсів, у 2013 р. повернулася до темпів, які 

спостерігалися до глобальної фінансової кризи 2008-2009 рр. [356]. Такі висновки 

підтверджує динаміка низки індексів, що характеризують глобалізаційні процеси 

– DHL Global Connectedness Index (DHL GCI), KOF Index of Globalization, Ernst & 

Young (E&Y) Globalization Index та Maastricht Globalization Index (MGI) (рис. 1.2). 

 

 

Рис. 1.2. Розвиток глобалізації у світі у 2005-2013 рр., представлений через 

зміну основних індексів  
Джерело: побудовано на основі [356; 498] 

Українська економіка не залишається осторонь світових глобалізаційних 

процесів, демонструючи високі темпи розвитку та інтеграції у світову економіку 

(рис. 1.3, табл. А.1). Складова торгівлі має значення вище за 

середньоєвропейське, також високим є показник глибини глобалізації (табл. А.2). 

За індексом DHL GCI Україна піднялась за 2013 р. в рейтингу країн на 12 

позицій, що є найвищим злетом у світі, проте ситуація, з якою країна 
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зіштовхнулася у 2014 р. значно погіршить відповідні результати в наступних 

роках. Під час перших шести місяців 2014 р., експорт товарів з України 

зменшився на 5%, а її імпорт скоротився на 18% порівняно з першим півріччям 

2013 р. Значний чистий приток капіталу в Україну в 2014 р. перетворився на 

чистий відтік. Україна зазнала 2,3 млрд дол. відтоку капіталу протягом першого 

півріччя 2014 р. Проте Україна не змінює основного стратегічного курсу з 

інтеграції у європейське та світове співтовариство.  

 

 

Рис. 1.3. Динаміка процесів глобалізації у світі та в Україні у 1990-2014 рр.  
Джерело: побудовано на основі [498] 

Дослідження основних міжнародних матеріальних і нематеріальних потоків 

в глобальному економічному просторі, демонструє, що протягом останнього 

десятиліття міжнародна торгівля зазнавала значних коливань; глобальна 

фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. суттєво вплинула на інтенсивність 

потоків капіталу, при цьому інформаційні потоки стабільно зростають, живлячи 

глобальний інформаційний простір (рис. 1.4).  

Аналіз тенденцій у розвитку структури світового індексу KOF демонструє, що 

найбільший внесок у світову інтеграцію дає її економічна складова (рис. 1.5). 

Становлення глобального економічного простору, що контролюється 

транснаціональним капіталом, призводить до формування нових економічних 

кордонів, що не співпадають з державно-адміністративними. На сьогоднішній день 

у світі налічується близько 82 тис ТНК із числом зарубіжних філій близько 810 тис. 
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Річні обсяги продажів найбільших ТНК становлять сотні мільярдів доларів, 

перевершуючи національний дохід багатьох країн світу. Про зростання масштабів 

транснаціоналізації світової економіки свідчить те, що сума внутрішнього та 

зовнішнього нагромаджених обсягів прямих іноземних інвестицій досягла 1/5 

світового ВВП, експорт закордонних філій ТНК – 1/3 світового експорту; ВВП, 

вироблений за рахунок закордонних філій, становить 7% світового ВВП [54]. 

Об’єднуючись та приєднуючи до себе підприємства національних економік, ТНК 

утворюють глобальні ланцюжки створення вартості. В таких умовах національні 

економіки розриваються на частини, які стають ланками різних світових циклів в 

межах глобального процесу відтворення. 

 

 

Рис. 1.4. Тенденції в розвитку складових індексу глобалізації DHL GCI у 

світі 2005-2013 рр.  
Джерело: побудовано на основі [356] 

Поява мережевої економіки дає можливість здійснювати ринкові угоди між 

агентами в межах світової глобальної економіки неперервно, тобто цілодобово в 

умовах реального часу. Наявність глобального геоекономічного простору 

дозволяє не прив’язувати до певного фізичного місця не лише виробництво 

окремих інформаційних товарів і послуг, а й цілі ринки. Сформувалась система 

наднаціонального регулювання міжнародних фінансів. ІКТ, що знижують до 

мінімуму витрати на здійснення конкретних операцій і ціну входу на глобальні 

фінансові ринки, усунули перешкоди для стійкого поділу цих ринків. 
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Рис. 1.5. Тенденції у розвитку складових світового індексу KOF  

у 1980-2011 рр.  
Джерело: побудовано на основі [498] 

Віртуалізація фінансів та глобальної економіки дають не лише позитивні 

ефекти. Так однією з головних причин глобальної фінансово-економічної кризи 

2008-2009 рр. став катастрофічний відрив фінансової системи від реальної 

економіки. У кінці 2010 р. обсяг деривативів і зобов'язань у десять разів 

перевищував світовий ВВП. Відтоді розрив між віртуальними фінансами і 

реальною економікою зріс до 1,5 квадрильйона дол. при відносно невеликому 

зростанні світового ВВП [356]. 

Незважаючи на певні негативи, розвиток інформаційної економіки є 

наслідком об’єктивної необхідності переходу до використання принципово нових 

інформаційних, телекомунікаційних й інтелектуальних можливостей з метою 

підвищення ефективності у порівнянні з матеріальним виробництвом 

індустріального суспільства. 

Якщо в аграрному суспільстві економічна діяльність була пов’язана з 

виробництвом продуктів харчування, а обмежуючим фактором виступала земля, 

в індустріальному суспільстві головним було виробництво товарів, а 

обмежуючим фактором – капітал, то в інформаційному суспільстві основною 

економічною діяльністю є виробництво та застосування інформації для 

ефективного функціонування інших форм діяльності, а обмежуючим фактором 

стає знання. В такому суспільстві основними ресурсами розвитку є інформація і 
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знання, які доповнюють, а в багатьох випадках заміщують працю, виступаючи 

джерелами доданої вартості [57; 106; 158].  

На думку багатьох вчених, в інформаційному суспільстві значення ІКТ 

настільки зростає, що виникає тенденція розглядати їх як п’ятий фактор 

виробництва поряд з капіталом, працею, підприємництвом і природними 

ресурсами [57; 158]. За 2000-2012 рр. внесок ІКТ в зростання ВВП розвинених 

країн світу склав в середньому 20-40%, причому саме ці технології визначають 

70-80% позитивної динаміки сукупної факторної продуктивності [357]. 

Дослідження основних тенденцій розвитку економіки України демонструє, 

що частка видів діяльності, до яких включають діяльність у сфері інформатизації 

(консультування з питань інформатизації; розроблення ПЗ та консультування в 

цій сфері; оброблення даних; діяльність, пов’язана з банками даних; ремонт і 

технічне обслуговування офісної та електронно-обчислювальної техніки), 

фінансову діяльність, дослідження і розробки, інші види інформаційної 

діяльності, у структурі валової доданої вартості, починаючи з 2004 р., перевищує 

20%, має тенденцію до зростання і досягла у 2013 р. позначки 26%, тоді як частка 

сільського господарства, мисливства, лісового господарства є меншою за 12%, а 

частка промисловості з 26% у 2006 р. зменшилася до 20% у 2013 р. (рис. 1.6).  

Розбудову інформаційної економіки супроводжує поява та розвиток нових 

форм суспільного, особистого і групового споживання, мережевих соціальних 

відносин тощо. Інформаційна економіка поєднує елементи традиційної, 

мережевої та економіки знань і має свої специфічні змістовні елементи, засновані 

на інформації і знаннях. У прикладному аспекті під інформаційною економікою 

розуміють виробництво поєднане зі сферою споживання, де інформація стає 

провідною продуктивною силою, тобто вирішальним засобом і предметом праці, 

а також основним продуктом виробництва і предметом споживання. 

Значення такого специфічного нематеріального фактору виробництва як 

інформаційно-знаннєві ресурси постійно зростає. Дж. Нейсбіт свого часу слушно 

зауважив, що «вперше в історії людства економіка заснована на ключовому 

ресурсі (інформації), який не лише відновлюється, а й самогенерується. Варто 

побоюватись не нестачі цього ресурсу, а його великої кількості та розмаїття» 

[426, с. 159].  
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Рис. 1.6. Частка видів економічної діяльності у структурі валової доданої 

вартості в Україні у 2003-2013 рр. в основних цінах, %  
Джерело: побудовано за даними [496] 

Сучасні аналітичні дослідження компанії IDC концентрують увагу на 

безпрецедентному зростанні обсягів інформації, що спостерігається останніми 

роками у світі [224]. Повсюдне поширення технологій та доступу до Інтернет 

призвели до того, що 90% наявних у світі даних було створено лише за останні 

два роки. 80% загальних обсягів даних вже представляють неструктуровані дані, 

їхня різноманітність збільшується. Для опису цього явища виник навіть 

спеціальний термін – «великі дані» (Big Data) [421; 424].  

Зростання загального обсягу інформації відбувається в основному за рахунок 

автоматично генерованих даних. За оцінками Міжнародного союзу електрозв’язку 

(MCE), у 2020 р. кількість приєднаних до мережі пристроїв буде перевищувати в 6 

разів кількість підключених до мережі людей (25 млрд пристроїв проти близько 4,5 

млрд людей). Це створить реальну інфраструктуру «Інтернету речей» та значно 

збільшить M2M-трафік («від машини до машини»), тобто фактично без участі 
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людини. Прогнозують, що частка автоматично генерованих даних зросте з 11% від 

загального обсягу в 2005 р. до більше 40% у 2020, а їх ефективне використання 

додасть 14,2 трлн дол. до світового ВВП у 2030 р. [389].  

Низка проведених у Великій Британії досліджень переконливо свідчить про 

постійно зростаючу цінність «великих даних» та про їх значний вплив на 

результати економічної діяльності (табл. 1.2).  

Таблиця 1.2 

Оцінка зиску від накопичуваних даних для економіки Великої Британії 

в 2011-2017 рр. (в цінах 2011 р.), млн фунтів стерлінгів 

Вид економічної діяльності 
Зиск від «великих даних» 

2011 2012-2017 

Переробна промисловість 5965 45252 

Роздрібна торгівля 3406 32478 

Інші види діяльності 3446 27929 

Професійні послуги 3039 27649 

Державне управління 2517 20405 

Охорона здоров'я 1450 14384 

Телекомунікації 1465 13740 

Транспорт і логістика 1360 12417 

Роздрібні банківські послуги 708 6408 

Енергетика і комунальні послуги 660 5430 

Інвестиційна діяльність банків 554 5275 

Страхування 517 4595 

Всього по економіці Великої Британії 25087 215964 

Джерело: [471, с. 102] 

У «великих даних» вбачають нині потужне джерело економічного 

зростання, новий стратегічний ресурс економіки. Розуміння цього впливає на 

активний розвиток ринку інформації, представленого у вигляді широкого спектру 

баз даних (БД) та нових інформаційних послуг щодо збору та надання даних [9]. 

Користь від потужних інформаційних потоків може бути одержана на 

основі ефективної переробки великої кількості даних та одержанні на виході 

нових знань. Саме капітал знань формує важливу частину нематеріальних активів 

сучасної СЕС. Інформація та процеси інформатизації формують новий образ 

соціуму, де основним засобом вирішення проблем постає нова якість працівника 

як інтелектуальної особистості, що володіє унікальними вміннями та 

креативними навичками на базі відповідної інформації і знань. 
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На сьогодні очевидно, що країни з високим рівнем економічного розвитку – 

США, ЄС, Японія, нові індустріальні країни, практично здійснили історичний 

перехід в нову постіндустріальну, інформаційну епоху. В Україні становлення 

інформаційної економіки відбувається досить суперечливо на фоні трансформації 

господарської системи від індустріальної планово-директивної економіки до 

ринкової і постіндустріальної.  

Для оцінки рівня розвитку інформаційного сектора економіки України та 

порівняння його з іншими країнами можна використати низку глобальних індексів 

інформаційної економіки, наприклад, індекс економіки знань (Knowledge Economy 

Index – КЕІ) або індекс знань (Knowledge Index – KI) [407]. Індекс економіки знань 

КЕІ розраховується як середнє значення з чотирьох індексів (економічного та 

інституційного режиму, освіти, інновацій та ІКТ), він характеризує рівень розвитку 

країни по відношенню до економіки знань; індекс знань КІ визначається як середнє 

значення з трьох індексів (освіти, інновацій та ІКТ) і оцінює потенціал країни.  

За індексами КЕІ та КІ станом на 2012 р. Україна має показники вищі за 

середньосвітові, проте у світовому рейтингу займає місце лише в шостому 

десятку (табл. Б.1). Характерно, що за індексом освіти Україна посідає 21 місце, а 

за індексом ІКТ – лише 77, за індексом економічного режиму – взагалі 92. 

Порівняння з аналогічними рейтингами за 2000 та 1995 роки демонструє, що 

Україна погіршує свої позиції на міжнародній арені. До схожих висновків 

приводить аналіз динаміки низки інших міжнародних індексів (табл. 1.3).  

За основним індикатором розвитку інформаційного суспільства – індексом 

NRI Україна у 2014 р. погіршила свої позиції у рейтингу країн у порівнянні з 

попередніми двома роками, хоча саме значення індексу залишається стабільним 

[472]. Це свідчить про відставання у темпах розвитку інформаційного суспільства 

від інших країн та вказує на необхідність змін у державній політиці з 

інтенсифікації відповідних процесів. На фоні певного покращення показників 

бізнес-оточення та інноваційного клімату у порівнянні з 2012 р. значно 

погіршилися показники використання ІКТ у бізнесі та у державному управлінні, 

погіршення також зазнали показники впливу економічних факторів на розвиток 

інформаційного суспільства (табл. В.1).  
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Таблиця 1.3 

Значення окремих індексів розвитку  

інформаційного суспільства в Україні 

Назва індексу 

Оцінка Місце у світовому 

рейтингу 

Контрольний 

показник  

2020 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Індекс мережевої готовності 

(NRI) 
3,85 3,87 3,87 75 73  81 60 

Глобальний інноваційний 

індекс (GII) 
36,1 35,78 36,3 63 71  63  

Індекс розвитку ІКТ (IDI) 4,97 5,15  71 73   

Індекс розвитку електронного 

урядування (EGDI)  
0,57  0,50 68  87  

Глобальний індекс 

конкурентоспроможності (GCI) 
4,1 4,1 4,1 73 84 76 50 

Джерело: складено автором на основі [246; 422; 470; 472; 473; 481]. 

ІКТ-розвиток корелює з інноваційним розвитком, тому важливим є також 

значення індексу GII, що розраховується INSEAD разом з WIPO – Світовою 

організацією з інтелектуальної власності. У 2014 р. позиції України у відповідному 

рейтингу дещо покращилися у порівнянні з попереднім роком [473]. Високу оцінку 

мають компоненти індексу, пов’язані з людським капіталом та дослідженнями, а 

також створенням новітніх технологій та знань, проте за оцінкою інфраструктури 

Україна посідає 107 місце зі 143, розвитку ринку – 90, бізнесу – 87. Наведені 

рейтинги доповнює динаміка індексу IDI, що визначається МСЕ [422]. З нього 

видно, що Україна продовжує втрачати свої позиції, хоча вони залишаються 

вищими за середні в рейтингу серед 155 країн. Маючи високе значення субіндексу 

грамотності, Україна відстає не лише від країн-лідерів – Данії, Великої Британії, 

США, а й від Білорусі, Росії та Казахстану (табл. В.2). В той же час, виходячи зі 

значення індексу, Україна, за визначенням МСЕ, відноситься до розвинених країн 

(значення індексу яких коливається в межах 3,78–8,34). 

За значенням індексу EGDI, за яким вимірюють розвиток електронного 

урядування, Україна в останні два роки значно погіршила свої позиції, 

перемістившись у нижню третину світового рейтингу [481]. Таке погіршення 

пов’язане з відсутністю розвинених онлайн-сервісів (значення відповідного 

субіндексу у 1,5 рази нижче світового та вдвічі – середньоєвропейського) та 

недостатньою розвиненістю телекомунікаційної інфраструктури. При цьому 
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субіндекс людського капіталу має значення вище не лише за середньосвітове, а й 

за середньоєвропейське (табл. В.3).  

Для підсилення національних позицій у світовому рейтингу Україна 

потребує сукупності послідовних конкретних заходів державної політики, 

реалізації програм інтенсивної інформатизації основних сфер людського життя та 

діяльності. Розуміючи, що у сучасному світі конкурентоспроможність держави 

забезпечується прискореним запровадженням ІКТ, створенням на їхній основі 

нових ресурсів, методів, інструментів, технологій, в країні розробляються 

програми з прискорення розвитку відповідних процесів та висувається завдання 

до 2020 р. потрапити до числа п’ятдесяти провідних країн світу за рівнем 

розвитку інформаційного суспільства [246]. 

Інформаційно-технологічна революція є одним з найважливіших факторів, 

що впливають на сучасний господарський розвиток. Зазнає змін галузева 

структура світового господарства і окремих національних економік. Ці зміни 

стосуються не лише появи та зростання значення нових видів економічної 

діяльності, пов’язаних з виробництвом інформаційних продуктів і послуг, а й 

самої форми організації діяльності. Організаційні інновації протягом 2008-

2013 рр. здійснили понад 15% українських підприємств, в яких працює до 10% 

зайнятого населення, і які сформували майже 20% загального обсягу 

реалізованих благ за цей період [181]. 

Відбувається віртуалізація економічних агентів як на мікро-, так і на 

макрорівні, ускладнюється їх інституціоналізація. Посилення транснаціоналізації, 

винесення виробництва і споживання благ за межі національних економік також 

робить проблематичним інституціональне впорядкування економічних агентів. 

Основні види економічної діяльності, а також їх складові (капітал, праця, 

інформація, управління, технології, ринки) організуються у глобальному 

масштабі, безпосередньо або з використанням розгалуженої мережі, що пов’язує 

економічних агентів.  

Надзвичайно важливим є те, що визначальною в економічному розвитку 

стає соціалізація, яка передбачає підпорядкування економічних процесів 

інтересам розвитку людини і суспільства в цілому. На думку сучасних 
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дослідників, поступальний розвиток заради економічної ефективності вичерпав 

себе, тому актуальним є пошук нових критеріїв суспільного розвитку з 

урахуванням його гуманістичної й екологічної складової [14].  

Аналіз зазначених економічних процесів і явищ потребує нового розуміння 

соціально-економічної реальності. Вирішення цих проблем, на думку більшості 

вчених, на теоретико-методологічних засадах теорій, що сформувалися в межах 

попередніх (класичних і некласичних) наукових традицій стає значною мірою 

неможливим [44; 48; 197; 312; 366].  

Традиційна економічна теорія погано описує мережеву взаємодію 

різнорідних явищ, зокрема, економічних об'єктів, суб'єктів та інститутів і 

орієнтована головним чином на вивчення відокремлених стандартизованих 

знеособлених явищ та агентів. 

Інше коло проблем формує транснаціоналізація економічних агентів. Для 

усунення таких проблем неодноразово робилися спроби побудови розширеної 

теоретичної ієрархії рівнів економіки. Зокрема, Г. Клейнер в [113] пропонує 

схему з семи рівнів: мегаекономіка; міжкраїнова економіка; макро-, мезо-, міні-, 

мікро- і наноекономіка. В. Тарасевич виділяє також піко- та фемтарівні [251]. 

Проте в єдину теорію такі спроби поки не втілились. 

Віртуалізація найважливіших компонентів інформаційного суспільства 

підсилює роль і значення суб’єктивного фактору. В сучасні економічні системи 

людина інтегрована не фрагментарно, а всезагально, тому їх функціонування 

пов’язане з людськими реакціями на всіх рівнях: свідомому, підсвідомому і 

несвідомому. На це у традиційної економічної теорії немає адекватної відповіді. 

Визнання вразливості і обмеженості аналітичних можливостей традиційних 

концепцій в усвідомленні мегатрендів сучасного економічного розвитку 

(глобалізації, інформатизації, соціалізації тощо) викликає потребу в якості 

головних об’єктів дослідження інформаційної економіки розглядати не 

підприємства, галузі, регіони тощо, а надскладні антропоцентричні системи 

універсального типу [158; 248; 251].  

Перспективним в цьому сенсі можна вважати так званий «неосистемний» 

підхід, що здійснює перехід від теоретико-множинної до структурної теорії 
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систем, яка визначає систему як деякий частинний образ реальності в 

індивідуальній або суспільній свідомості [255]. 

Є дві основні відмінності «нової системності» від класичної теорії систем, 

створеної в працях Л. фон Берталанфі, У. Ешбі, Н. Вінера. Перша полягає в тому, 

що класичний системний підхід спирався, головним чином, на «ендогенне» 

сприйняття системи як сукупності взаємопов'язаних елементів. Тим самим вона 

описувалася зсередини, через внутрішні складові – елементи й зв'язки. «Нова 

системність» заснована на «екзогенному» сприйнятті системи як деякого 

фрагмента реальності, що виділяється в просторово-часовому континуумі, тобто 

опис відбувається ззовні.  

Друга відмінність пов'язана з істотним посиленням суб'єктивної 

компоненти у формуванні та сприйнятті систем, на важливість якої вказував ще 

Є. Слуцький [240]. Численні дослідження останніх десятиліть, які виявили роль 

суб'єктивного фактора в економічній поведінці на всіх рівнях і змінили саме 

поняття раціональної економічної поведінки, також здійснили вплив на 

сприйняття предметної сфери теорії економічних систем [256].  

Виходячи з перспективності застосування «нової системності» для 

дослідження сучасних економічних явищ, в якості належної теоретичної бази 

можна запропонувати системну парадигму, розроблену Я. Корнаї [129], яка, з 

одного боку, є альтернативою неокласичній парадигмі з її поділом економіки на 

макро- та мікроекономіку, з іншого – інтегрує неокласичний, інституціональний 

та еволюційний підходи (табл. Г.1). Вона пропонує розглядати не ієрархії СЕС, а 

їхні мережі.  

В останні десятиліття істотний внесок у зближення економічної теорії з 

теорією систем здійснено в працях вітчизняних науковців В. Базилевича, 

Г. Башнянина, В. Бодрова, Б. Гаврилишина, В. Гейця, Н. Гражевської, 

П. Леоненка, В. Тарасевича та інших [13-14; 44; 49; 64; 75; 141; 197; 251]. Роботи 

Я. Корнаї дають можливість говорити про методологію застосування системного 

аналізу і теорії систем в економічній теорії як про самостійну парадигму [75].  

В рамках системної парадигми соціально-економічний простір розглядається 

як сукупність економічних систем, що об'єднують як агентів, так і інститути, а 
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також генетичні механізми відтворення агентських популяцій. У цьому підході 

реалізується прагнення до багатоаспектного розгляду соціально-економічних 

утворень як комплексів, що мають риси технологічних, економічних, соціальних, 

інституціональних, біологічних та інших систем.  

Сутність системної парадигми полягає в тому, що функціонування 

економіки розглядається через призму створення, взаємодії та трансформації СЕС. 

Особлива увага фокусується на тому, що в діяльності кожної системи беруть 

участь індивіди, що мають життєві потреби і такі якості, як активність, воля, 

інтелект, пам'ять, здатність до осмислення минулого, прогнозування та 

планування, прагнення до пізнання, потреба в спілкуванні і колективних діях, 

емоції тощо. Ці якості не транслюються на СЕС повною мірою, але завдяки участі 

фізичних осіб системи також мають активність, певні наміри і можливість 

рефлексії. Все це в сукупності зумовлює їхню поведінку, в тому числі реакцію на 

зовнішні впливи. Системна парадигма визначає СЕС як основні (відносно) 

самостійні суб'єкти соціально-економічного простору.  

Значний розвиток системної парадигми в напрямі нової теорії економічних 

систем здійснено Г. Клейнером [113–116]. Ним же запропоновано новий напрям в 

економічній теорії, що базується на поданні економіки у вигляді процесів 

створення, функціонування, взаємодії та трансформації економічних систем, – 

системну економіку [116], яка втілює неосистемний підхід в дослідження 

інформаційної економіки. 

Г. Клейнер пропонує під системою розуміти відносно стійку в часі і в 

просторі частину простору, що володіє властивостями зовнішньої єдності, 

внутрішньої різноманітності та гносеологічної цілісності (принцип 

«методологічної систематики») [114, с. 5]. Система вважається економічною, якщо 

вона бере участь одночасно в процесах виробництва, споживання, розподілу та 

обміну економічних благ. 

Зовнішня цілісність СЕС проявляється в наявності кордону між системою і 

зовнішнім середовищем, що допускає обмежений обмін матеріальними та 

інформаційними потоками та імпульсами, а також у можливості систем 

продукувати подібні собі, в певному сенсі, системи. 
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Внутрішня різноманітність СЕС проявляється, зокрема, в наявності у 

кожної системи універсальної внутрішньої структури, що складається з семи 

взаємодіючих функціональних підсистем: ментальної, культурної, 

інституціональної, когнітивної, майново-технологічної, імітаційної та історичної 

[114, с. 7]. Кожна з підсистем виробляє відповідний унікальний продукт, який 

може як використовуватися іншими підсистемами, так і спрямовуватися в 

зовнішнє середовище. Діяльність СЕС, як випливає звідси, не вичерпується 

виробництвом товарів чи профільної продукції (виконанням робіт, наданням 

послуг), вона відтворює ментальну, культурну, інституційну і когнітивну сфери 

суспільного життя.  

Взаємодія між СЕС в економіці здійснюється за допомогою міжсистемного 

середовища, що має релевантну структуру для транспортування матеріальних і 

нематеріальних благ і сигналів. Зовнішнє середовище має структуру, ізоморфну 

структурі внутрішнього середовища, що забезпечує єдність внутрішньо- і 

позасистемного економічного простору та економіки в цілому. 

Можна погодитися з картиною соціально-економічного світу, сформованою 

Г. Клейнером на базі системної парадигми Я. Корнаї [115]. Наявність 

глобального геоекономічного та інформаційного простору дозволяє розглядати 

економіку світу (або мега-економіку) як універсум (соціально-економічний 

простір), в якому створюються, функціонують, взаємодіють і ліквідуються СЕС. 

СЕС діють у просторі і в часі, які можна визнати базисними характеристиками 

систем в універсумі. Кожна СЕС є ареною взаємодії політики, економіки, техніки, 

культури, психології, ідеології та ін. Функціонування кожної СЕС як будь-якої 

складної системи може бути описано в термінах шести основних процесів: 

1) метаболізму, тобто обміну з навколишнім середовищем; 2) репродукції, тобто 

відтворення основних умов і функціонування, збереження і поліпшення 

характеристик стану системи; 3) еволюції, тобто зміни цих характеристик системи 

на основі механізмів самоорганізації; 4) гармонізації внутрішнього простору 

системи, тобто забезпечення внутрішньої єдності, узгодженого функціонування і 

розвитку внутрішніх підсистем, а також узгодження з зовнішнім середовищем; 
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5) диференціації, тобто забезпечення належної різноманітності внутрішнього 

складу і зовнішнього оточення; 6) реплікації, тобто породження подібних собі 

систем.  

Для формування концептуальної моделі СЕС, використовуваної в 

дослідженні, доцільно спиратися на фундаментальну типологію СЕС, 

запропоновану Г. Клейнером, яка на верхньому рівні класифікації складається з 

чотирьох елементів: об’єкт, середовище, процес, проект. Об'єкти представляють 

собою системи, обмежені в просторі і не обмежені в часі існування; процеси – 

системи, що не мають апріорних просторових обмежень і обмежені в часі; 

проекти – обмежені і в просторовому, і в часовому сенсі системи; середовища – 

не обмежені ні в часі, ні в просторі системи. Типовими продуктами їхньої 

діяльності визначаються, відповідно, товар, послуга, робота та перетворення 

самої системи. Системам кожного типу притаманні певні особливості, функції, 

місії (табл. Г.2).  

У цьому дослідженні буде використано ідею Г. Клейнера щодо формування 

конфігурацій з чотирьох систем різних типів (економічних тетрад), здатних 

забезпечити баланс просторово-часового та енергетичного ресурсів, для 

гармонійного функціонування економіки. Г. Клейнером доведено, що таке 

поєднання дозволяє реалізувати повний цикл базових економічних та 

загальносистемних процесів [114]. 

Важливими для подальшого дослідження будуть і результати щодо 

визначення сутності та структури економічної системи суспільства, одержані 

Н. Гражевською [64]. Базовим можна вважати визначення економічної системи, 

сформоване з урахуванням багатоманітності підходів та конструктивної критики 

наявних дефініцій, як складної, фрактальної, гетерархічної цілісності підсистем та 

елементів економіки, процесуальними атрибутами якої виступають 

самоорганізація, саморозвиток, історичність та людинорозмірність [64, с. 29]. 

Доцільно цілком погодитися з такими фундаментальними характеристиками, що 

розкривають природу сучасних СЕС, як складність, поліструктурність, 

багаторівневість, фрактальність; упорядкованість, гетерархічність; цілісність, 

гетерогенна інтегрованість, єдність, органічність; відкритість, стійкість, динамічна 
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рівноважність; нестійкість, нерівноважність та дисипативність; когерентність, 

коеволюційність; процесуальність, атрибутами якої є організація, самоорганізація 

та саморозвиток; історичність та людинорозмірність [64, с. 395].  

Враховуючи неможливість вирішення проблем, що виникають і 

інформаційному суспільстві, на теоретико-методологічних засадах класичних 

теорій, дослідження, представлені в цій роботі, будуть базуватися передусім на 

результатах щодо природи сучасних економічних систем, одержаних 

Н. Гражевською, та на новій теорії економічних систем, розробленій 

Г. Клейнером. Для конструктивного викладення теорії та практичних методів 

прийняття управлінських рішень в подальшому дослідженні буде використано як 

абстрактний об’єкт концептуальну модель СЕС. Це дозволить використовувати 

результати досліджень для вирішення реальних проблем на всіх рівнях 

управління соціально-економічними процесами.  

Враховуючи особливості сучасного розвитку світової економіки, під 

терміном СЕС будемо розуміти відносно стійку в часі і просторі частину 

соціально-економічного світу, що володіє властивостями зовнішньої єдності, 

внутрішньої різноманітності та гносеологічної цілісності. Надалі будемо 

виходити з того, що СЕС є життєздатною клітиною у структурі взаємодій 

економічних систем, вона може функціонувати і відтворюватись самостійно. 

Якщо розглядати СЕС як цілісний образ, виникає проблема побудови 

узагальнень при його сприйнятті. Підходячи до СЕС з позицій забезпечення 

внутрішньосистемного балансу просторово-часового та енергетичного ресурсів, в 

ній можна одночасно виділити риси об’єкта, проекту, процесу та середовища, 

причому всі ці види узагальнень пов’язані між собою та перебувають у взаємодії 

як в економічній тетраді Г. Клейнера, але на рівні однієї системи.  

Звідси, концептуальну модель СЕС (𝑆𝐸𝑆 ) пропонуємо подати у вигляді 

взаємодії підсистем чотирьох типів (об’єкта, проекту, процесу та середовища), які 

шляхом динамічної самоорганізації, пов’язаної із забезпеченням балансу 

просторово-часового та енергетичного ресурсів, поєднуються в певну 

конфігурацію, забезпечуючи при цьому гармонійне функціонування системи: 

𝑆𝐸𝑆 = 〈𝑆𝑜, 𝑆𝑝𝑟 , 𝑆𝑝𝑠, 𝑆𝑒𝑛, 𝐸(𝑆𝑖), 𝐹𝑠, 𝐴𝑠〉, 
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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.  

Задля забезпечення життєздатності СЕС та ефективного обміну ресурсами 

відповідних її підсистем виникає необхідність приймати загальні 

(цілепокладаючі) та локальні стратегічні рішення, а також оперативні рішення 

(рис. 1.7). Після прийняття рішення відповідного типу відбуваються зміни в 

конфігурації «об’єкт – проект – процес – середовище» і підсистеми утворюють 

нову структуру, конкурентоспроможну та ефективну. 
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Рис. 1.7. Взаємодія у конфігурації «об’єкт – проект – процес – середовище» 
Джерело: створено автором 

Поєднання різних рівнів узагальнення в єдиній моделі СЕС дозволяє 

шукати вирішення проблем щодо гармонізації зв’язків між щаблями 

управлінської вертикалі та відповідними типами управлінських рішень, тобто 

знаходити нові інструменти управління всередині системи з метою підтримки її 

життєдіяльності. З’являється можливість оцінити ефективність діяльності 

окремого рівня СЕС, враховуючи позиції досягнення цілей і завдань рівнів, що 

уособлюють більшу загальність. 

Тривалість функціонування СЕС залежить від життєвих циклів її проектної 

та процесної підсистем. Для забезпечення тривалої конфігурації «об’єкт – проект 
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– процес – середовище» необхідно реалізовувати своєчасну заміну проекту і 

процесу, що з певних причин стали неефективними і, відповідно, закінчили свої 

життєві цикли, іншими однотипними системами, а це означає, що в СЕС має 

вестися систематичний моніторинг, а також постійний пошук і накопичення 

ефективних варіантів проектів та процесів для оперативної підтримки 

функціонування системи.  

Викладене дає підстави стверджувати, що пошук ефективних методів 

управління СЕС безпосередньо пов’язаний з системними дослідженнями 

механізму діагностування наявних та розробки перспективних конфігурацій 

«об’єкт – проект – процес – середовище», які дають адекватну відповідь на 

виклики сучасного економічного розвитку. 

Діяльність СЕС реалізується в інформаційній економіці. Підхід до 

управління СЕС, представленої через конфігурацію «об’єкт – проект – процес – 

середовище», зв’язки в якій супроводжуються потужними постійно зростаючими 

інформаційними потоками, що є наслідком розвитку інформаційного суспільства, 

вимагає пошуку нових шляхів до врахування зростання складності СЕС та 

потребує для цього переходу від вирішення класичних аналітичних до нових 

когнітивних завдань. Це підтверджує необхідність удосконалення підходів до 

підготовки і прийняття рішень в СЕС. 

 

1.2. Аналіз методологічних підходів до підготовки і прийняття 

рішень у соціально-економічних системах  

 

Процеси прийняття управлінських рішень посідають центральне місце у 

структурі управлінської діяльності СЕС, оскільки саме вони в найбільшій мірі 

визначають зміст цієї діяльності та її результату. Багато науковців погоджуються 

з думкою, що «розробка, прийняття та реалізація рішень є концентрованим 

виразом самої суті управління» [27, с.10]. 

Велика кількість наукових публікацій, присвячених аналізу рішень, 

удосконаленню методів прийняття рішень, що починає свій відлік з другої 

половині ХХ століття та продовжує зростати донині, свідчить про те, що цей 

напрям досліджень залишається безумовно актуальним в усі періоди розвитку 
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суспільства. Особливий внесок у розвиток теорії прийняття рішень внесли такі 

вітчизняні та закордонні науковці як Р. Акофф, В. Амітан, О. Амоша, С. Бір, 

В. Бурков, В. Вітлінський, В. Вовк, В. Галіцин, В. Геєць, М. Згуровський, 

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. Новіков, Д. Поспєлов, В. Пономаренко, В. Порохня, А. Пушкарь, Х. Райфа, 

С. Рамазанов, В. Рапопорт, Р. Руденський, Т. Сааті, Р. Саймон, В. Спіцнадель, 

Е. Трахтенгерц, Р. Фатхутдінов, Д. Форестер, В. Цигічко, Д. Черваньов, О. Черняк, 

О. Чубукова, А. Шегда та інші [12; 21; 25; 37; 47; 49; 145; 165; 171-172; 175; 185; 

188; 206; 208; 212; 215; 259; 266; 272; 273; 280; 307]. Їхні роботи ґрунтуються на 

об’єктивних дослідженнях теорії і практики прийняття рішень та містять багато 

оригінальних розробок, що дозволяють підвищувати ефективність управління.  

Аналіз наукових надбань з методології прийняття рішень засвідчує 

відсутність спільної думки дослідників щодо категоріального та понятійного 

апарату теорії прийняття рішень. У зв’язку з цим доцільно уточнити розуміння 

деяких важливих понять, що лежать в основі цього дослідження. 

Центральним елементом управління в СЕС виступає управлінське рішення; 

це пояснює його першочергове значення в теорії прийняття рішень.  

Дослідники представляють управлінське рішення як процес [32; 50], явище 

[304], творчий акт [27], комплекс заходів [25; 127; 274], результат в рамках 

системи менеджменту [34; 266; 307] тощо. 

Аналіз літературних джерел переконує, що доволі розповсюджено 

ототожнювати поняття «рішення» та «управлінське рішення», розуміючи при 

цьому довільний акт вибору варіанта людської поведінки, альтернативи дії або 

напряму дії [304]. На нашу думку, таке ототожнення не є правомірним, оскільки 

відповідне трактування не відображає зв'язок із цілеспрямованою діяльністю 

людини, а також не передбачає необхідності у залученні наукових методів до 

обґрунтування рішень.  

На достатню загальність претендує таке визначення управлінського рішення: 

«творчий, вольовий вплив особи, що приймає рішення, на основі знання 

об’єктивних законів функціонування керованої системи й аналізу інформації про її 
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функціонування, що полягає у виборі цілі, програми та способів дій колективу, 

скерованих на вирішення проблеми або зміну цілей» [241, с. 34]. Наголошується, що 

рішення є продуктом цілеспрямованої діяльності суб’єкта управління, знаходиться у 

компетенції особи, що приймає рішення (ОПР), але при такому трактуванні 

змішуються поняття управлінського рішення та управлінського впливу. 

Враховуючи вищевикладене, під управлінським рішенням в СЕС будемо 

розуміти формулу дій з цілеспрямованої зміни стану системи. Управлінське 

рішення розробляється на основі наукового пізнання об’єктивних умов розвитку 

процесів функціонування СЕС; знаходиться у компетенції ОПР; має специфічну 

технологію й організацію розробки та прийняття, побудовану на основі 

формальної логіки; передбачає досягнення визначених цілей, ефективне 

використання ресурсів, встановлення термінів, засобів, часу, розподілу обов’язків, 

прав та відповідальності, необхідних для реалізації рішення; визначає результати, 

які мають бути досягнуті при його реалізації. 

Для більшої конкретики у цьому дослідженні управлінським рішенням 

вважатимемо обґрунтований вибір однієї з можливих альтернатив, здійснений з 

позицій досягнення окресленої мети. Підкреслимо, управлінське рішення 

реалізується у вигляді свідомого цілеспрямованого впливу, що представляє 

одиничний акт управління СЕС.  

Різноманітність управлінських рішень за характером та складністю наочно 

демонструє їх класифікація, різні підходи до якої розглядаються у численних 

роботах [145; 147; 163; 170; 241; 266]. Дослідження з типології рішень дає 

підґрунтя для визначення загальних і конкретно-специфічних підходів до їх 

розробки, реалізації та оцінки, а також для підготовки рекомендацій з 

удосконалення методів управління СЕС. Узагальнення підходів до класифікації 

управлінських рішень дає можливість виділити низку класифікаційних ознак та 

відповідних варіантів рішень, що знайшло відображення у табл. 1.4. Деякі 

класифікаційні ознаки не потрапили до наведеної таблиці, серед них сфера дії, 

період впровадження, число критеріїв, глибина впливу та інші. 
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Таблиця 1.4 

Класифікація управлінських рішень 
Класифікаційна ознака Тип рішення 

За підходом до розробки 

ординарні 

системні 

синергетичні 

ситуаційні 

За причиною виникнення 

за розпорядженням 

програмні 

сезонні 

реактивні 

проактивні 

За ієрархією управління 

цілепокладаючі 

стратегічні 

тактичні 

оперативні 

За функціональним змістом 

стабілізаційні 

регулюючі 

координуючі 

контролюючі 

За способом обґрунтування 

інтуїтивні 

адаптивні 

раціональні 

За організацією розробки 

одноосібні 

колегіальні 

консультативні 

спільні 

За кількістю альтернатив 

неперервні 

багатоваріантні 

бінарні 

За характером прийняття 

урівноважені 

імпульсивні 

інертні 

ризиковані 

обережні 

За методами розробки 

повторні 

повторні з адаптацією 

розроблені за аналогією 

якісно нові 

За рівнем застосування інновацій 
традиційні 

інноваційні 

За ступенем обов’язковості виконання 

директивні 

рекомендаційні 

орієнтуючі 

За формою прийняття, способом передачі 

усні 

письмові 

кодовані 

За технологією прийняття 
автоматичні 

незапрограмовані 

Джерело: узагальнено автором на основі [147; 163; 170; 241; 266] 
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Усе розмаїття основних видів і типів управлінських рішень знаходиться 

всередині діапазону, утвореного їх «полюсами» («одноосібні – колегіальні», 

«традиційні – інноваційні», «інтуїтивні – раціональні» рішення). Переважна 

більшість управлінських рішень є комбінованими й містять різні компоненти 

вибору, тому об’єктом дослідження можуть виступати, наприклад, реактивні усні 

оперативні рішення або проактивні колегіальні стратегічні рішення.  

Зважаючи на те, що поняття управлінського рішення безпосередньо 

пов’язане з такими категоріями як стан системи, мета, проблема, проблемна 

ситуація, надамо їм короткі визначення. 

Станом системи будемо називати характеристику системи на поточний 

момент її функціонування [148]. Стан системи можна описати через певний 

комплекс значень суттєвих змінних і параметрів, що формують її інформаційний 

образ. В момент, коли приймається будь-яке рішення відносно системи, її стан 

представляється початковими умовами (початковий стан). Знання цього стану 

дозволяє, враховуючи прийняте рішення, передбачити поведінку системи у 

майбутньому. 

Призначення системи у самому загальному вигляді визначає мета. Під 

метою будемо розуміти ідеальний, бажаний стан системи у майбутньому [170]. 

Переведення системи до нового стану здійснюється на основі 

управлінського рішення через вплив на систему. Управлінський вплив може 

трактуватися як сигнал, команда, розпорядження, наказ, установка, інструкція, 

стимул тощо [148]. Впливи з точки зору управління розділяють на координуючі 

(акти узгодження керуючим елементом системи діяльності іншого керуючого 

елемента, що розташований нижче за ієрархією) та суто управлінські (команди, 

що визначають конкретні значення параметрів функціонування виконавчих 

елементів системи) [272]. 

Невідповідність між поточним і бажаним станом системи визначає 

проблему, яка разом з умовами і обставинами, що створюють певний стан 

системи, формує проблемну ситуацію [170]. 

Проблемна ситуація в термінах ситуаційного управління ідентифікується як 

неприйнятне відхилення в значеннях показників від цільових (бажаних) або 

стандартних (допустимих) значень [30; 145]. 



47 

 

Розширене тлумачення проблемної ситуації пропонує Ю. Курносов у своєму 

дослідженні [138]. Проблемою він називає виявлену за допомогою спеціальних 

процедур, сформульовану сукупність суперечностей, які принципово можна 

вирішити за допомогою відповідних управлінських рішень в межах наявних у 

розпорядженні ресурсів [138, с. 261]. Проблемна ситуація означає сукупність 

проблем, що реально існують, але ще не проявились, тобто є латентними, не 

структурованими, не підготовленими до вирішення.  

Підтримуючи Ю. Курносова, під проблемною ситуацією в межах цього 

дослідження будемо розуміти сукупність великої кількості об’єктивно існуючих в 

реальності, але латентних проблем в СЕС, що потенційно потребують вирішення. 

Поняття «проблема» використовуватимемо для позначення виявленої сукупності 

суперечностей в СЕС, що підлягають вирішенню та ініціюють процес прийняття 

управлінського рішення. Проблема може бути описана за допомогою поточних 

параметрів СЕС, параметрів мети (бажаних значень параметрів, що повністю 

визначають мету) та параметрів ідентифікації рівня проблеми. 

Під процесом прийняття рішення (управління проблемою) в більшості 

досліджень розуміють сукупність взаємопов’язаних послідовних дій ОПР, які 

здійснюються з метою досягнення певних цілей та/або задля усунення чи 

запобігання проблемним ситуаціям; послідовність дій, скерованих на раціональний 

вибір оптимального варіанту для досягнення бажаної цілі [170]. Таке визначення не 

засвідчує важливість інформаційного забезпечення процесу та обмежує методичне 

забезпечення лише раціональним підходом до вибору. 

Узагальнюючи різні підходи, під процесом прийняття рішення будемо 

розуміти свідомий цілеспрямований процес вибору одного з варіантів рішення 

проблеми, в основі якого лежить інформаційне забезпечення та системний аналіз. 

Процес прийняття рішень передбачає два типи досліджень. Перший пов'язаний з 

розробленням і застосуванням нормативних правил прийняття рішень, що 

грунтуються на формальному, логічному аналізі. Інший передбачає 

дескриптивний аналіз того, як суб’єкти управління в дійсності підходять до 

розроблення оцінок та прийняття рішень. 

Механізм прийняття рішень базується на інтуїції, судженнях та 

раціональності [170; 266].  
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В основі рішень, що базуються на судженнях, лежать знання та 

усвідомлений досвід минулого. Виходячи зі здорового глузду, з поправкою на 

актуальну ситуацію, ОПР обирає той варіант, що приніс успіх в аналогічній 

ситуації у минулому. Судження як основа для прийняття управлінських рішень є 

корисними, оскільки проблеми мають тенденцію повторюватись, а прийняте 

рішення в подібній ситуації принесло успіх. Для рішень, прийнятих на основі 

суджень, характерна висока швидкість та низька вартість прийняття, оскільки 

вони зберігаються в пам’яті ОПР або комп’ютера у вигляді прецедентів або 

правил і приймаються автоматично. Недоліком такого підходу до прийняття 

рішень є надмірна орієнтація на судження, оскільки такий процес втрачає 

інноваційну творчу компоненту і дає можливість не помітити нову альтернативу, 

яка є кращою, ніж попередні успішні рішення. До того ж для прийняття рішення 

в новій ситуації через відсутність достатнього досвіду і знань суджень 

виявляється замало, тоді виникає необхідність у застосуванні методів 

прогнозування, оптимізації, тобто раціонального вибору.  

У цій роботі приймається спроба синтезувати раціональний підхід до 

прийняття рішень та підхід, заснований на судженнях (досвіді). 

В управлінському рішенні тією чи іншою мірою перетинаються і 

концентруються всі види управлінської діяльності. Надалі процес підготовки та 

прийняття управлінських рішень будемо розглядати як базовий складовий 

елемент управлінського циклу в СЕС, який формують такі забезпечуючі підцикли 

(етапи): інформаційний, логіко-розумовий, організаційний. Процес прийняття 

управлінських рішень повністю включає логіко-розумовий етап процесу 

управління, а також глибоко пов'язаний із інформаційним етапом в частині 

накопичення інформації про проблему та наслідки рішення, і також з 

організаційним етапом, оскільки передбачає організацію виконання рішення 

(реалізацію), оцінювання виконання (контроль) та корекцію рішення. 

Процес прийняття рішення в межах управлінського циклу є ітеративним 

процесом. Кількість ітерацій залежить від критеріїв оптимальності рішення та 

допустимого відхилення отриманого результату від бажаного.  

Особливість процесу прийняття рішення полягає у тому, що це свідома і 

цілеспрямована діяльність, що ґрунтується на фактах і ціннісних орієнтирах 
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відповідного етапу розвитку суспільства, здійснюється в умовах обмежених 

ресурсів, часу, жорстких вимог до якості. 

Якість управлінського рішення представляє собою сукупність властивостей, 

що забезпечують успішне його виконання й отримання сподіваного ефекту. 

Показники якості формуються, виходячи з оцінки характеру прийняття рішення 

(орієнтованість на місію, несуперечливість, комплексність, реальність, 

раціональність), можливостей управління процесом реалізації (наявність 

механізму реалізації, своєчасність, директивність) та факту зворотного зв'язку 

прийняття рішення (робастість, гнучкість, наявність механізму верифікації та 

контролю). 

В теорії управління існує низка способів опису нормативного процесу 

розробки управлінських рішень, які, розрізняючись у деталях, є подібними і 

можуть бути представлені через загальну послідовність етапів, що позначається 

поняттям процесуального інваріанта і включає: визначення проблеми, її аналіз, 

формулювання альтернатив, їх оцінювання, вибір альтернативи, реалізацію 

прийнятого рішення, контроль і корекцію [170]. Оцінювання і корекція 

здійснюються шляхом порівняння отриманих результатів з тими, на які 

сподівалися на першому етапі – етапі ідентифікації проблеми. У результаті 

загальна структура процесу прийняття рішення набуває вигляду замкнутого 

контуру, що позначається поняттям «кільце прийняття рішень» [170, с. 506]. 

Оскільки переважна більшість управлінських рішень є комбінованими й 

містять різні компоненти вибору, процесуальна організація управлінських рішень 

також є в загальному випадку комбінованою, похідною від основних етапів 

вибору. Для розроблення адекватного розглядуваній проблемі управлінського 

рішення необхідно перш за все чітко визначитися зі специфікою процесу 

прийняття відповідного рішення та окреслити його характерні етапи.  

Механізм прийняття рішення представляє собою сукупність засобів і 

методів, пов’язаних алгоритмом вирішення відповідної проблеми [148]. Цей 

алгоритм, в свою чергу, формалізує зміст етапів процесу прийняття рішень.  

Механізми прийняття рішень, як і структура самого процесу, не є 

універсальними. На рівні окремого етапу механізм може бути представлений 

сукупністю методів для визначення оптимальної альтернативи, при переході на 

рівень процесу він передбачає механізм побудови концептуальних моделей. 
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Механізм управління проблемою формалізується через модель 

управлінського рішення та модель процесу прийняття рішення. 

Моделювання рішень створює потужну інформаційну й методологічну базу 

для їх структурного аналізу, необхідну для вдосконалення управлінського 

процесу та для підвищення рівня управлінської діяльності загалом. Цей процес 

передбачає подання проблеми у вигляді моделі системи, формування на її основі 

альтернатив вирішення проблеми, оцінку їх наслідків, можливостей виконання, 

рівня досягнення цілей. 

Моделювання процесу прийняття рішень здійснюється через формалізацію 

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

Підходи до моделювання в такому випадку можуть бути різними і залежать від 

типу рішення, особливостей інформаційного забезпечення тощо, що дозволяє 

провести класифікацію основних концептуальних моделей, за допомогою яких 

може описуватися процес прийняття управлінських рішень в СЕС (табл. 1.5). 

Класифікація моделей процесу прийняття управлінських рішень потрібна 

для визначення конкретно-специфічних підходів до розробки певних типів 

рішень, що дозволяє підвищити їхню якість, ефективність та спадковість. 

Оскільки процесуальна організація управлінських рішень в загальному випадку є 

комбінованою, то і відповідні моделі процесу відтворюють особливості 

прийняття відповідних комбінованих рішень. 

Науковці, що досліджують процеси управління, велику увагу приділяють 

аналізу механізму прийняття рішень, що визначає підходи до їх розробки. 

Р. Фатхутдінов розглядає логічний, еволюційний, інноваційний, 

глобальний, віртуальний, стандартизований, ексклюзивний, структурний, 

оптимізаційний, директивний, поведінковий, діловий, системний, процесний та 

ситуаційний підходи до розробки рішень [266]. Автори дослідження [110] 

рекомендують використовувати крім зазначених вище підходів ще й 

комплексний, інтеграційний, маркетинговий, функціональний та інші.  

Аналіз особливостей широкого спектру альтернативних підходів дозволяє 

дійти висновку, що відокремлене практичне використання багатьох з них є 

недоцільним: вони є інтегрованими в усталені основні підходи до управління і 

прийняття управлінських рішень. 
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Таблиця 1.5 

Класифікація основних концептуальних моделей процесу  

прийняття управлінських рішень в організаційних системах 
Класифікаційна 

ознака 
Назва моделі Опис моделі 

1 2 3 

За внутрішньою 
структурою 
модельного 
подання 
системи 

Модель 
«організація – 
машина» 

Безособистісний механізм, представлений у вигляді багаторівневої адміністративної ієрархії, що 
складається з формалізованих структур, зв’язків, системи взаємин між її елементами 

Інституціональ-
на модель 

Припускає, що функціонування і структура організації формуються під впливом інституцій – традицій і 
норм, що діють як у внутрішньому, так зовнішньому середовищі функціонування організації 

За взаємодією 
елементів 
системи 

Модель 
«організація – 
колектив» 

Головним регулятором в організації є прийняті в групі норми поведінки. Особливе значення надається 
міжособистісним відносинам, відносинам між окремими членами організації, взаємним прихильностям, 
загальним інтересам 

Соціотехнічна 
модель 

Особливе значення у структурі організації надається впливові технологічного процесу виробництва на 
внутрішньогрупові зв’язки 

Інтеракціоніс-
тська модель 

Увага приділяється ролі очікування й системі цінностей членів організації, їхнім уявленням про 
ситуації, взаємодії між членами організації 

Конфліктна 
модель 

Передбачається, що всередині організації стикаються і протидіють один одному протилежні цілі й 
інституції 

За 
особливостями 
функціонування 
системи 

Модель 
«природної» 
організації 

Припускає, що організації виникають природним чином, розвиваються за власними законами – мають 
здатність самоорганізовуватися, реагуючи на зовнішні та внутрішні зміни 

Органічна 
модель 

Передбачає, що організація розвивається за законами, близькими до законів розвитку живого організму, 
в якому кожен елемент відіграє визначену роль, а вся сукупність елементів утворює взаємозалежну 
структуру 

Процесна 
модель 

Передбачає, що організація розвивається як безперервний процес утворення і розпаду, злиття і 
поглинання 

Неорганічна 
модель 

Виявлення й об’єднання позитивних та негативних функцій різних частин суспільства в єдине 
органічне ціле 

За підходами до 
узагальнення 
спостережень 

Індуктивна 
модель 

Будується на основі узагальнення спостережень за одиничними частковими фактами, що вважаються 
важливими для прийняття управлінського рішення. 

Дедуктивна 
модель 

Базується не на аналізі конкретних фактів, а на спрощеній системі гіпотетичних ситуацій (від 
абстрактного представлення управлінської ситуації до її конкретної реальності) 
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Продовження табл. 1.5 

 

1 2 3 

За фокусом 
моделювання 

Цільова 
модель 

Передбачає досягнення цілей, які стоять перед організацією, що забезпечують: досягнення цілей; 
стійкий розвиток і виживання організації 

Проблемна 
модель 

Передбачає вирішення проблем, що забезпечують усунення розбіжностей між бажаним і наявним 
станом системи 

Проблемно-орі-
єнтована модель 

Будується на впровадженні/адаптації нових методів моделювання стосовно конкретної проблемної 
ситуації прийняття рішення 

Модель 
рішення 

Розробляється з урахуванням можливостей проведення експериментів, а також можливостей сучасних 
управлінських технологій і спрямована на вирішення найважливіших управлінських задач 

За 
призначенням 
моделі 

Дескриптивна 
модель 

Застосовуються для опису властивостей і параметрів процесу прийняття рішень з метою прогнозування 
його ходу в майбутньому 

Нормативна 
модель 

Застосовуються для управління процесом прийняття рішень, для формування його сутнісних елементів 
та розвитку 

За кількістю 
цілей системи 

Одноцільова 
модель 

Ґрунтується на одній чітко визначеній меті, досягнення якої прагне організація, або на кількох цілях, 
агрегованих у вигляді однієї комплексної цілі 

Багатоцільова 
модель 

Ґрунтується на прагненні досягнення декількох незалежних цілей, які не зводяться до однієї 
комплексної 

За періодом 
прийняття 
рішення 

Одноперіодна 
модель 

Ґрунтується на припущенні, що сума раціональних одиничних рішень в окремі періоди прийняття 
рішень у цілому за весь період прийняття рішень також дають раціональне рішення 

Багатоперіодна 
модель 

Припускає комплексне рішення управлінської проблеми з урахуванням усього періоду прийняття 
управлінського рішення 

За 
особливостями 
інформаційного 
забезпечення 

Детермінована 
модель 

Фактори впливу на розвиток ситуації прийняття рішення однозначно визначені; їхні значення відомі у 
момент ухвалення рішення 

Стохастична 
модель 

Припускає наявність елемента невизначеності, враховує можливий імовірнісний розподіл значень 
факторів і параметрів, що визначають розвиток ситуації 

За мотивацією 
процесу 
прийняття 
рішення 

Реактивна 
модель 

Викликана необхідністю адекватного реагування на збурення зовнішнього середовища, гнучкого 
адаптивного пристосування організацій до умов зовнішнього середовища  

Проактивна 
модель 

Обумовлена потребою формувати можливості для ефективного функціонування та розвитку системи, 
випереджати небажані тенденції і пришвидшувати бажані 

Джерело: узагальнено автором на основі [170] 
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М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі виділяють чотири найважливіші 

підходи, які зробили істотний внесок у розвиток теорії і практики управління, –

підхід з позицій виділення різних шкіл, процесний підхід, ситуаційний та 

системний підходи [165]. 

За підходу з позицій виділення різних шкіл в управлінні прийняття рішень 

розглядається з різних точок зору. Визначають п’ять основних шкіл управління: 

школа наукового управління (1885–1920); класична, або адміністративна школа 

в управлінні (1920–1950); школа з позицій людських відносин та психології 

людини (1930–1950); школа з позиції поведінки людини в організації (1950 і 

дотепер); наука управління або кількісний підхід (1950 і дотепер). Внесок різних 

шкіл в теорію прийняття рішень узагальнено у табл. Г.3.  

Значний внесок в розробку наукових підходів до прийняття рішень здійснює 

так звана «нова школа наукового менеджменту», яка ґрунтується на впровадженні 

методів і інструментів природничих наук у реалізацію управлінської діяльності. 

Представники цієї школи займаються аналізом процесів прийняття рішень, що 

можуть бути підтримані математичними методами та сучасними ІТ. Кількісний 

підхід до управління, який розвивається в науковому менеджменті, завдячуючи 

розвитку точних наук і комп’ютерної техніки, дозволяє не просто скорочувати час 

на вирішення складних управлінських завдань, а й поглиблювати розуміння 

складних проблем завдяки розробці і реалізації моделей, підвищуючи при цьому 

раціональність рішень. Серед різних течій кількісного підходу можна виділити такі 

напрями як дослідження операцій, системний аналіз, математична економіка, 

економетрика тощо. Представниками цієї школи є відомі вчені: Р. Акофф, 

В. Глушков, А. Гольдбергер, К. Грейнджер, Л. Гурвіч, Ж. Дебре, Р. Енгл, 

Дж. Ерроу, Д. Канеман, Л. Канторович, Л. Клейн, С. Кузнець, Т. Купманс, 

В. Леонтьєв, Дж. Неш, Б. Рапопорт, Т. Сарджент, Я. Тінберген, Ю. Фама, Р. Фріш, 

Ч. Хітч та інші. Математичний інструментарій підтримки прийняття рішень 

продовжує удосконалюватись через інтеграцію різних підходів. Цю тенденцію 

ілюструє сьогодні потужний інструментарій, що надає, наприклад, ІАД, який 

поєднує в собі досягнення ШІ, чисельних математичних методів, статистики, 

евристичних підходів. 
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На думку Дж. Розенцвейга і Ф. Каста, базою для інтеграції концепцій, 

розроблених і запропонованих більш ранніми школами, в дисципліну управління 

стала теорія систем [400].  

Системний підхід до управління наголошує на управлінні організацією як 

єдиною системою, де будь-який управлінський вплив на одну частину системи 

відбивається на інших її частинах, з чого випливає, що керувати необхідно всією 

організацією в цілому. Як спосіб управління, системний підхід базується на 

розумінні об’єкта управління як цілісності, на виявленні різноманітності її 

внутрішніх і зовнішніх зв’язків та передбачає використання сукупності 

взаємопов’язаних методів та засобів прийняття рішень на всіх його рівнях [207]. 

У науковій літературі системний підхід часто пов’язують з кібернетичним, 

особливість якого полягає в обґрунтуванні інформаційної сутності управління, у 

визнанні універсальності законів управління для систем різної природи, у 

виявленні та організації механізмів зворотного зв’язку, що діють у системах 

управління, в оптимізації поведінки системи на основі зворотних зв’язків та 

відповідно до заздалегідь визначених цілей [256]. 

Історія системного підходу в ХХ столітті бере початок з імен 

Л. Берталанфі, У. Ешбі, Н. Вінера. Основні ідеї, викладені ними: цілісність 

(холізм, антимеханіцизм), єдність світу, історичний підхід. Як найближчих 

предтеч цього напрямку згадують російського дослідника О. Богданова [22] та 

українського вченого Є. Слуцького [240; 282]. Пік розвитку теорії систем, що 

припав на 1960-і роки, пов'язаний з іменами таких учених, як Р. Акофф, С. Бір, 

М. Гаазе-Рапопорт, Р. Калман, В. Лефевр, М. Месарович, В. Садовський, 

А. Уйомов, Б. Флейшман, Г. Щедровицький та інші. В економіці та управлінні 

особливо помітний внесок В. Афанасьєва, Ю. Гаврильця, В. Глушкова, 

В. Данілова-Данільяна, М. Завельського, Б. Михалевського, Ю. Черняка.  

Сьогодні у світі налічуються десятки тисяч наукових публікацій з проблем 

системного підходу, теорії систем та системного аналізу. Найважливіші напрями 

розвитку системної теорії щодо прийняття управлінських рішень достатньо 

глибоко проаналізовані Б. Никифоруком [186].  
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Системний підхід або системні принципи і концепції для складних 

нелінійних систем, що самоорганізуються, пов'язують з розвитком синергетики – 

науки про нелінійність та самоорганізацію систем, що збагатила понятійний 

апарат системного підходу поняттями нестійкості, нерівноважності, біфуркації, 

катастрофи, самоорганізації, дисипації, атрактора тощо [11; 50; 231; 232]. 

Cинергетичну гілку розвивали В. Аршинов, В.-Б. Занг, О. Князєва, С. Курдюмов, 

І. Пригожин, І. Стенгерс, Г. Хакен, Д. Чернавський та інші.  

В основі синергетичної методології лежить наявність спектра шляхів 

еволюції складних систем: неоднозначність майбутнього, розгалуженість шляхів 

подальшого розвитку [11]. СЕС як нелінійні також мають кілька альтернативних 

шляхів еволюції. Виникає управлінське завдання вибору шляху гармонійного 

зовнішнього впливу на систему, узгодженого з її внутрішніми властивостями. 

Важливим завданням є усвідомлення, як через управління сприяти власним 

системним тенденціям, як виводити системи на ці природні шляхи розвитку, 

причому потрібно намагатися попадати в резонанс із ними, а не силувати 

зовнішнім втручанням. Синергетика визнає конструктивну роль хаосу в еволюції 

систем, покладає виникнення порядку з хаосу. 

Синергетичний підхід орієнтований на врахування природних факторів 

розвитку, тобто на саморозвиток систем. Суб’єкт управління в системах, що 

самоорганізуються, не є визначальним. За синергетичного підходу перелік 

основних завдань управління переходом системи до іншого якісного стану 

включає контроль за параметрами нерівноважності, створення цілеорієнтованих 

підсистем з ознаками іншої якості, стимулювання розвитку таких підсистем до 

досягнення ними критичного рівня, коли вони набувають здатність до 

незворотного саморозвитку, одночасне пригнічення зростання або переорієнтація 

підсистем на інші цілі, активна синтезуюча структурно-функціональна 

синхронізація підсистем різних ієрархічних рівнів [50]. 

Синергетичний підхід, що відтворює цілісне уявлення про світ, дозволяє 

компактно викласти закони розвитку, що є спільними для людини, природи і 

суспільства, має великі перспективи в удосконаленні методів управління СЕС, 

нині цей підхід вибудовує єдину наукову концепцію [48; 231]. 
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На відміну від синергетики, яка вивчає нерівноважні нелінійні системи, 

гомеостатика вивчає системи, що перебувають у рівновазі за рахунок управління 

життєво важливими параметрами системи в допустимих межах. Гомеостатичний 

системний підхід до СЕС спрямований на забезпечення життєздатності і 

виживання за умови дії на систему різних зовнішніх і внутрішніх збурень. 

Гомеостатичні системи найбільш ефективні для функціонування в складних 

умовах збурень. 

Вперше поширив поняття гомеостазу на соціальні системи Н. Вінер [491]. 

Розвиток гомеостатичного підходу в економіці пов'язаний зі Ст. Біром та його 

моделлю життєздатної системи (Viable System Model, VSM) [21]. Ідеї Ст. Біра 

нині активно розвивають такі відомі українські науковці, як В. Андрієнко, 

А. Бакурова, Ю. Лисенко, Л. Сергєєва, В. Тимохін [166; 174]. 

Логічним розвиненням системного підходу щодо особливостей конкретної 

ситуації став ситуаційний підхід, сконцентрований на тому, що придатність 

різних методів управління визначається ситуацією – конкретним набором 

обставин і факторів, що впливають на систему в конкретний час, при цьому 

намагаються інтегрувати різні окремі підходи.  

Ситуаційний підхід розширив застосування теорії систем, визначивши 

внутрішні й зовнішні змінні, що на неї впливають. Оскільки існує дуже багато 

факторів впливу як усередині системи, так і в зовнішньому середовищі, не можна 

визначити найкращий універсальний спосіб управління. Це положення є 

методологічною основою ситуаційного підходу до управління, розвиненого в 

роботах У. Гомберга, Г. Кунца, Ю. Кликова, Р. Лепи, П. Лоуренса, Дж. Томпсона, 

Г. Шермана та інших вчених [145; 413].  

Концепція ситуаційного управління пояснює властивості організаційної 

структури системи специфікою її адаптації до внутрішнього і зовнішнього 

середовища. Загальна ідея наукових досліджень з проблематики ситуаційного 

управління зводиться до побудови системи реагування, що найбільше відповідала 

б вимогам конкретної ситуації, тобто по суті являє собою різновид реактивного 

управління. Так, у роботах Т. Берне, Дж. Сталкера, П. Лоуренса, Дж. Лорша при 

створенні наукових основ ситуаційно-орієнтованої системи управління акценти 
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зміщені на створення наукових положень з адекватного реагування економічної 

системи на збурення зовнішнього середовища [413]. 

Наведений аналітичний огляд основних підходів до підготовки і прийняття 

управлінських рішень в СЕС переконує, що до сьогодні не сформувалося єдиної 

загальновизнаної теорії управління, навпаки, спостерігається підсилення 

диференціації досліджень у галузі проблем прийняття рішень. Разом з тим чітко 

простежується тенденція взаємної інтеграції різних шкіл і напрямів на базі певних 

єдиних концепцій, що дозволяє поліпшити методологію прийняття рішень. Таким 

плідним поєднанням може бути залучення проактивного підходу до ситуаційного 

управління, що приводить до формування концептуальних основ ПУ. 

Центральним моментом ситуаційного підходу до управління є поняття 

ситуації, під яким у більшості досліджень розуміють конкретний набір обставин і 

факторів, які впливають на систему в конкретний розглядуваний час [30; 145; 

206]. Якщо цей час належить до майбутнього, то мова йде про активне 

управління ситуаціями [271]. 

Філософська концепція активного управління ситуаціями оперує 

триаспектним визначенням ситуації. Ситуація – це, по-перше, сукупність 

суттєвих факторів, що впливають на досягнення цілей управління (статика), по-

друге, процес зміни значень параметрів факторів, їх взаємозв’язків, що 

визначають досягнення мети управління (динаміка), по-третє, єдність 

протилежностей та їхніх переходів (діалектика). Ситуація – цілісний фрагмент 

реальності. Тому вона є багатовимірною і описується великою кількістю зв’язків. 

Окрім того, ситуація є продуктом людського мислення і виділяється людиною 

суб’єктивно, з точки зору певної мети. Людина є головним, найактивнішим і 

динамічним елементом ситуації, її першопричиною. Людина і ситуація 

взаємопов’язані і взаємообумовлені.  

Такий підхід до ситуації дозволяє нам зробити висновок, що поняття 

ситуації в ситуаційному управлінні представляє одну з форм, що може набувати 

СЕС, розглядувана в контексті системної парадигми. 

Як СЕС ситуація розгортається в просторі і часі; є ареною взаємодії 

політики, економіки, техніки, культури, психології, ідеології тощо; їй притаманні 

процеси метаболізму, репродукції, еволюції, гармонізації, диференціації та 
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реплікації. Активне управління ситуаціями передбачає можливість 

цілеспрямованого створення, маніпулювання параметрами, ліквідації відповідних 

СЕС. Як і в більшості реальних СЕС, у ситуації можна знайти ознаки всіх 

чотирьох типів систем.  

Розглядаючи ситуацію як сукупність суттєвих факторів, що впливають на 

досягнення цілей управління, її можна вважати об’єктом. Якщо розглядати її як 

процес зміни значень параметрів факторів, їх взаємозв’язків, що визначають 

досягнення мети управління, то її можна віднести до процесних систем. Ситуація 

має мережеву причинно-наслідкову структуру (яка відтворює єдність і боротьбу 

протилежностей та їх переходів), з цієї точки зору її можна сприймати як 

середовище. Нарешті, ситуація, як правило, обмежена і в просторі, і часі, тому 

може бути представлена проектною системою. Можна також розглядати 

ситуацію і як гібридну систему. 

Якщо підходити до ситуації як до СЕС, то управління нею полягає в пошуку 

проектів, що активують процес зміни значень факторів, їхніх взаємозв’язків, які 

визначають досягнення мети управління, в такий спосіб, щоб вплив на причинно-

наслідкову мережу – ситуацію – давав потужний синергетичний ефект. Отже, 

активне управління ситуаціями в економіці полягає в керованій динамічній 

самоорганізації СЕС у життєздатні клітини економічного організму.  

Філософія активного управління ситуаціями повністю відповідає 

проактивному підходу до управління СЕС, практичний досвід з реалізації якого 

наразі накопичується [210; 443]. Вчені здійснюють намагання теоретично 

обґрунтувати основи ПУ конкретними СЕС. Так, у роботах Р. Руденського [225], 

Д. Райко [211], А. Чернявського [274] описані основні положення проактивного 

підходу до управління підприємством. При цьому поза увагою залишається 

розроблення єдиного дієвого механізму підготовки і прийняття управлінських 

рішень, заснованого на принципах проактивного підходу. 

Одним з найважливіших факторів удосконалення методів прийняття рішень, 

необхідності переходу від реактивних до проактивних рішень, є темп розвитку 

суспільних процесів, який за рахунок інформатизації стає колосальним. В табл. 1.6 

відображено зв'язок між характером мінливості зовнішнього середовища, 
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відповідним йому типом мислення керівництва, необхідним для досягнення 

успіху, та методами прийняття управлінських рішень. Представлені результати 

переконують, що для інформаційної економіки характерно підвищення швидкості 

прийняття рішень, узгодженості змін у цілях, стратегіях та оперативних діях для 

запобігання можливим загрозам або реалізації нових можливостей для СЕС.  

 

Таблиця 1.6 

Особливості управління в різні періоди розвитку суспільства 
Період  

розвитку 

Промислова  

революція 

Масове  

виробництво 

Пост-

індустріальний 
Інформаційний 

Характер  

мінливості 

зовнішнього 

середовища 

Достатньо  

стабільне 

Змінюється 

еволюційно,  

без стрибків 

Змінюється  

стрімко,  

дискретно,  

стрибками 

Змінюється стрімко, 

дискретно, часто під 

впливом неочікуваних,  

в т.ч. інформаційних 

факторів 

Відповідний 

тип мислення 
Консервативний 

Ринковий, 

здатний  

реагувати  

на зміни 

Стратегічний, 

гнучке мислення, 

здатний до зміни 

цілей і стратегій 

системи 

Проактивний, здатний 

ініціювати зміни цілей 

і стратегій системи 

Методи  

прийняття  

управлінських  

рішень 

На основі  

контролю  

за виконанням 

На основі  

екстраполяції  

і передбачення 

змін 

На основі гнучких 

екстрених рішень з 

використанням 

комп’ютерних 

систем і 

технологій 

На основі комп’ютерних 

систем і технологій, що 

забезпечують гнучку 

генерацію рішень та 

аналіз результатів 

впливів, здійснених 

раніше 

Джерело: узагальнено автором на основі [259]. 

Наявність розвиненого мережевого середовища дозволяє досягти девальвації 

простору, який перестає бути стримуючим фактором людської життєдіяльності, та 

ревальвації часу, цінність якого значно зростає. За таких умов швидкість дій 

економічних агентів втілюється в реальні економічні цінності та функціональні 

переваги, що підвищують конкурентоспроможність суб’єктів господарювання. В 

умовах, коли надзвичайно зростає значення фактора часу, управління як 

реагування на виниклі проблеми не лише втрачає свою ефективність, а й 

призводить до збільшення втрат унаслідок вимушеної затримки управлінських дій. 

Інформаційне суспільство вимагає впровадження проактивного типу мислення та 

прийняття проактивних рішень. 
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У роботах найбільших теоретиків управління, перш за все П. Друкера, 

С. Кові та інших, зроблено акцент на необхідності переходу від гнучкого 

адаптивного пристосування організацій до умов зовнішнього середовища до 

активного, ініціативного впливу на середовище, до моделі проактивної поведінки 

[71; 122; 189]. 

Під проактивністю розуміється саме не пристосувальницька, а ініціативна, 

випереджаюча поведінка, що спирається на аналіз та передбачення (в результаті 

спостережень, вимірювання) можливих подій і здатна впливати на них і на себе. Її 

суть – не чекати, коли щось станеться і приймати рішення «постфактум», а 

активно, ініціативно домагатися досягнення поставлених цілей, впливаючи на 

зовнішнє середовище, формуючи його «під себе», діючи з «випередженням». 

Проактивне управлінське рішення передбачає дії з цілеспрямованої зміни 

стану системи, які створюють можливості для її ефективного функціонування та 

розвитку, дозволяють активно впливати на стан зовнішнього середовища.  

Сьогодні термін «проактивність» широко використовується в різних галузях: 

управлінні персоналом [69], психології [122; 191], ІТ [32], менеджменті [71; 223], 

що й пояснює велику кількість його тлумачень. 

В. Романов визначає проактивність як активність для майбутнього, роботу на 

майбутнє [223]. В. Лапідус зазначає, що організації, як і людей, можна розділити 

на два класи: пасивні та активні, які у свою чергу можна поділити на реактивні і 

проактивні [140]. Проактивність полягає в тому, щоб постійно вивчати мінливі 

межі можливого і в цих рамках досягати своїх цілей, в тому числі цілей зростання і 

розвитку. 

Деякі науковці розглядають проактивність як організаційну компетенцію, що 

дозволяє утримувати керованість в умовах значної кількості (складності) та 

швидкості зміни (мінливості) факторів середовища [228]. Для формування такої 

компетенції організація має опанувати компетенції реалізації рішень, внутрішньої 

інтеграції та гнучкості. Розглядається такий еволюційний ряд: реалізація рішень 

(рівень реалізованості ухвалених рішень) – внутрішня інтеграція (відповідність та 

суміщення розвитку окремих елементів, що сприяє виникненню позитивної 
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синергії та ефективному досягненню єдиної мети) – гнучкість (швидкість адаптації 

організації до нових умов) – проактивність (здатність випереджати небажані 

тенденції і пришвидшувати бажані, в результаті чого зростає незалежність 

організації від зовнішнього середовища). 

Проактивність пов’язують із поняттям самоорганізації, яку вивчає 

синергетика. Система, яка самоорганізується, з точки зору авторів-дослідників 

проблем синергетики, набуває певної просторової, часової або функціональної 

структури без специфічного впливу ззовні. Іншими словами, під 

самоорганізацією розуміються дії, пов’язані з проактивністю самої системи. У 

цьому разі проактивність розглядають як властивість складної динамічної 

системи. Таке тлумачення відповідає телеологічному підходу, який стверджує, 

що мета функціонування системи може полягати лише у створенні умов для 

продовження й поліпшення цього самого процесу функціонування [29]. 

Наявність у організації як складної системи такої властивості, як 

проактивність, визначається її здатністю підпорядковувати реакції своїм 

цінностям (культурі, місії, довгостроковим цілям, творчому потенціалу), а її сила 

та рівень розвитку залежить від досвіду управління. Розширення можливостей 

суб’єкта управління реалізується за рахунок уміння керівника запустити процеси 

самоорганізації, що забезпечують варіативність реакції об’єкта управління на 

зовнішні впливи. Проактивність, з одного боку, забезпечує здатність обирати 

реакцію на певні обставини, а з іншого – спонукає формувати самі обставини, 

тобто брати на себе ініціативу з усвідомленням відповідальності за те, щоб події 

відбувалися потрібним чином.  

Проактивність як властивість цілеспрямованих систем узгоджується з 

принципом інтенціональності функціонування системи, який наголошує на 

постійному існуванні певного кола намірів і цілей, що стосуються бажаного 

майбутнього системи і випереджають, спрямовують її рух [29].  

Проактивність притаманна активним системам, тобто системам з 

вбудованими механізмами досягнення мети. Тому можна розглядати 

проактивність як властивість активних систем, що спричинює самоорганізацію. 
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Підхід до проактивності суто як до властивості системи занижує значення 

реальної участі людини в процесі свідомого руху в майбутнє; розгляд 

проактивності в розрізі організаційної компетенції, що передбачає тенденцію 

ініціювання змін, заснованому на передбаченні подій, активному контролі 

ситуації, дещо ігнорує процеси самоорганізації системи. Обидва підходи 

недосконалі з точки зору результативності управлінських впливів. 

Зважаючи на це, під проактивністю СЕС пропонуємо розуміти системну 

компетенцію, освоєння якої спирається на керовану самоорганізацію – спонтанне 

упорядкування елементів системи, що може активізуватися певними 

управлінськими діями. Завдання досягнення керованості СЕС у сучасних умовах 

через проактивність вирішується за рахунок компромісу між самоорганізацією, 

що дозволяє розкрити потенціал системи, та контрольованістю, що має на меті 

активізувати в потрібний момент процеси самоорганізації. Такий момент 

визначається через постійне спостереження за внутрішнім і зовнішнім 

середовищем системи для знаходження факторів, здатних суттєво вплинути на її 

функціонування. 

Для того щоб відповідати на виклики сучасного економічного розвитку, 

складність і швидкість прийняття рішень в СЕС повинна відповідати складності й 

швидкості змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі. Такий результат може 

забезпечити проактивна модель прийняття рішень. Глибина й значущість цих 

рішень повинна бути адекватна серйозності змін, що відбуваються як у середовищі, 

так і всередині системи. Це можуть бути проактивні рішення оперативного 

управління, зміни стратегій і навіть зміни цілей діяльності системи. 

Усвідомлена потреба забезпечення стійкості у функціонуванні СЕС та 

здатність її реалізації в умовах викликів не лише сьогодення, а й майбутнього, 

висуває імператив проактивності. Саме проактивні рішення мають всі підстави 

відповідати сучасним вимогам, що висуваються до якості управлінських рішень. 

Вони орієнтовані на місію системи, є комплексними, оптимальними з позицій їх 

потенційної ефективності, відповідають критеріям своєчасності, гнучкості, 

передбачають механізм верифікації та контролю. 
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Викладене дає підстави стверджувати, що розроблення дієвого механізму 

підготовки і прийняття управлінських рішень в умовах інформаційно-

технологічної революції та глобалізації має ґрунтуватись на узагальненні та 

логічному розвитку теорії управління, що відтворюватиме перехід від гнучкого 

адаптивного пристосування СЕС до активного, ініціативного впливу на 

середовище, до моделі проактивної поведінки.  

Проактивна модель прийняття управлінських рішень передбачає додавання 

до процесуального інваріанта конкретно-специфічних елементів, які спрямовані 

на формування можливостей, випередження небажаних тенденцій і 

пришвидшення бажаних, оптимізацію функціонування та розвитку СЕС. 

Про доцільність проактивного підходу до прийняття рішень говорять наразі 

чимало практиків, пов’язаних з управлінням бізнесом [209; 210; 443]. В їхній 

інтерпретації можна знайти чимало популярних визначень такого підходу до 

управління. В кінцевому підсумку вони зводяться до процесу, що дозволяє 

компанії не лише реагувати й пристосовуватись, але і впливати на попит, 

випереджати небажані тенденції на ринку, активізувати бажані. При цьому мова 

йде не лише про досягнення організацією цілей, що не підлягають вибору 

(прибуток, безпека, цілісність, керованість тощо), а про необхідність вироблення 

й досягнення нових цілей (диференціація або інтеграція бізнесу, вихід на інші 

сегменти ринку тощо), пов’язаних із формуванням образу бажаного майбутнього. 

Основою такого цілепокладання має бути створення конкурентних переваг, 

попадання у фокус конкуренції.  

Потрібно зазначити, що на сучасному етапі теоретичні засади ПУ 

недостатньо висвітлені у науковій літературі. 

Н. Бушуєва розглядає ПУ як управління на основі передбачення розвитку 

організацій [25]. Запропонована нею концепція ПУ полягає у використанні 

моделей передбачення розвитку організації і її елементів у комплексі з аналізом 

поточної ситуації й вироблення рішень на основі максимально точних прогнозів 

поведінки організації.  

Д. Райко інтегрувала принцип проактивності у систему стратегічного 

управління маркетинговою діяльністю і запропонувала нову методологію, 
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сутність якої полягає у перегляді циклу стратегічного управління розвитком 

маркетингової діяльності [211]. Автор зазначає, що на етапі комплексної 

діагностики досягається проактивність стратегічного управління.  

Про необхідність створення єдиної методології системного дослідження та 

оптимізації управління сучасними складними системами в реальних умовах 

невизначеності і ризиків зазначають М. Згуровський та Н. Панкратова [86]. Вони 

вводять поняття системного управління – такого виду управління, що забезпечує 

цілеспрямовану зміну цілей та/або інших властивостей функціонування 

досліджуваного об’єкта в інтересах системно узгодженого забезпечення 

необхідних рівнів його працездатності, безпеки та ефективності в реальних 

умовах концептуальної невизначеності та багатофакторних ризиків. Розроблені 

вченими підходи стосуються в основному складних технічних систем, але 

основні їх ідеї можуть бути адаптовані і до управління СЕС. 

Взагалі, чимало праць науковців присвячено проблемам розробки 

комплексу превентивних заходів, який дає можливість ефективно випереджати 

настання потенційних явищ в СЕС. Проблема полягає в тому, що серед авторів 

немає спільності в назві такого підходу до управління. Найпоширеніші назви: 

активне управління ситуаціями [271], антисипативне управління [111; 225; 321], 

упереджувальне управління [32], випереджаюче управління [203], превентивне 

управління [29; 127].  

Потрібно зазначити, що проактивний підхід притаманний і деяким видам 

антикризового управління. Багато дослідників [176; 213; 399; 406] сходяться на 

тому, що система антикризового менеджменту здатна трансформуватися і набувати 

форми реактивного, превентивного, антисипативного антикризового управління. В 

класифікації [213] виділяють антисипативний менеджмент, який впроваджується у 

разі існування потенційної загрози кризи; превентивний менеджмент, що вводиться 

за наявності симптомів латентної кризи, та реактивний менеджмент, необхідний, 

якщо підприємство перебуває в стані глибокої кризи. В класифікації [118] 

антисипативний і превентивний менеджмент ототожнюються – цей вид 

антикризового менеджменту заснований на використанні засобів і методів 

раннього виявлення змін внутрішнього і зовнішнього середовища. Основним 
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завданням такого управління є перманентний моніторинг зовнішнього і 

внутрішнього середовищ, своєчасний збір і аналіз інформації про показники, що 

характеризують діяльність підприємства, напрями й швидкість можливих змін з 

метою раннього виявлення загрози кризи.  

У новітніх дослідженнях наголос в антикризовому управлінні дедалі частіше 

ставиться на упередження криз [68; 213; 333]. Основні положення антикризового 

управління, наведені А. Чернявським [274], цілком відповідають проактивному 

підходу: кризи можна передбачати, очікувати й викликати; кризи певною мірою 

можна пришвидшувати, попереджувати; до кризи можна й необхідно готуватись; 

кризи можна пом’якшувати; кризовими процесами до певної межі можна 

управляти. 

Коли в діяльності організації відбуваються різкі зміни і вона опиняється 

напередодні кризи (або, навпаки, стоїть перед необхідністю швидко і найкращим 

чином використати наявні можливості), пропонують також застосовувати метод 

управління за цілями (цільове управління), коли вся управлінська команда має 

підпорядкувати свою роботу досягненню головних цілей організації [18; 71]. 

Управління за цілями співзвучне ПУ, відображає позитивну філософію про 

людину, про її участь в управлінні.  

Проактивність безпосередньо пов’язана з психологічними 

характеристиками процесу прийняття управлінських рішень. У зв’язку з цим 

важливим є аналіз відповідних відгалужень системного підходу – рефлексивного 

управління та інформаційного управління. Обидва підходи до управління мають 

багато спільного з проактивним підходом, розширюючи поняття управління від 

ключового як «вплив на фактори та умови» до «пізнання ситуації та прийняття 

рішення для впливу на ситуацію на основі її модельного подання». Наявність 

компетенції проактивності тісно пов’язана з рефлексивним способом існування 

людини, що передбачає вихід її свідомості з поглиненості процесом життя, 

зайняття позиції над цим процесом.  

Під рефлексивним управлінням розуміють нав'язування керованому певної 

стратегії поведінки за рахунок передачі йому логічно вибудуваних підстав, з 

урахуванням яких він логічно формує «своє» рішення, зумовлене керуючим [146]. 

Рефлексивне управління передбачає цілеспрямований вплив на всю систему 
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цінностей, цілей і способу мислення тих, ким доводиться керувати. При 

рефлексивному управлінні відбувається перегравання супротивника, іноді шляхом 

нав'язування йому помилкового образу, помилкової дії.  

Рефлексивне управління є одним з видів інформаційних впливів, які вивчає 

інформаційне управління, передбачаючи управління інформацією, що мають 

учасники СЕС на момент прийняття рішення [65; 96; 143; 146; 304]. 

Під інформаційним управлінням розуміється процес вироблення та 

реалізації управлінських рішень в ситуації, коли керуючий вплив має неявний, 

непрямий характер, а об'єкту управління надається визначена суб'єктом 

управління інформація про ситуацію (інформаційна картина), орієнтуючись на 

яку цей об'єкт нібито самостійно обирає лінію своєї поведінки. 

Наведений аналітичний огляд основних напрямів управління, що втілюють 

проактивний підхід, засвідчив значну різноманітність поглядів на управління 

процесами цілеспрямованих перетворень в СЕС, що дають можливість формувати 

можливості або ефективно випереджувати настання потенційних явищ. 

Спираючись на результати проведених досліджень, доцільним є 

формування теоретико-методичних засад ПУ СЕС – управління, що активує 

системну компетенцію проактивності. Розроблення концептуальних засад 

ефективного проактивного механізму підготовки й прийняття управлінських 

рішень, наукових теоретичних та методичних положень зі створення та 

впровадження в практику такого механізму, формалізація його до рівня 

конкретних економіко-математичних моделей та ІТ є дуже важливими об’єктами 

дослідження сучасної економічної науки. 

 

1.3. Теоретико-методичні засади проактивного управління 

соціально-економічними системами 

 

ПУ СЕС є систематичним цілеспрямованим процесом, що комплексно 

охоплює всі сфери діяльності системи в будь-який період її функціонування та 

виступає невід’ємною складовою частиною загального процесу управління.  

Враховуючи динаміку, нюанси ситуацій, проактивний підхід дозволяє так 

сформувати управлінський вплив, щоб, проходячи причинно-наслідковою 
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мережею, визначеною цілями, стратегією та технологією управління, він значно 

підсилював позитивні тенденції та одночасно послаблював негативні сили.  

ПУ не слід ототожнювати з іншими видами управління, що займаються 

розробкою превентивних організаційних заходів. Результати порівняльного 

аналізу таких видів управління та ПУ наведені в табл. 1.7. 

ПУ базується на філософії активного управління ситуаціями. Обидва 

підходи виходять із новітніх реалій та тенденцій, а саме: глобалізація, 

інформатизація, відкритість економіки, зростання цінності часу, темпів зміни 

зовнішнього середовища, втрат від несприятливих ситуацій, застосування нової 

технології прогнозування. Також їх об’єднує розуміння єдності, 

взаємопов’язаності, рівнозначності зовнішнього і внутрішнього середовища 

системи, двосторонніх зв’язків між ними. При цьому активне управління 

ситуаціями використовує ендогенне розуміння системи, базується на класичному 

ситуаційному підході. ПУ, відповідно до нової системної парадигми, має 

загальніший об’єкт дослідження – СЕС. До того ж горизонт ПУ охоплює разом з 

теперішнім і майбутнім системи також і її минуле, чого не спостерігається ні за 

активного управління ситуаціями, ні за антисипативного управління. 

Антисипативне управління, маючи багато спільного з ПУ, спрямоване на 

завчасні дії, які дають змогу пристосуватися до майбутніх змін середовища. ПУ 

передбачає активний вплив на зовнішнє середовище, покликане ініціювати зміни. 

До того ж антисипативне управління широко не використовує концепцію 

синергізму, тоді як ПУ полягає в керованій динамічній самоорганізації систем. 

Стратегічне управління, як і ПУ, спрямоване на пошук нових можливостей 

у конкурентній боротьбі, але вибирає для цього стратегію пристосування до 

майбутніх змін зовнішнього середовища, вважаючи внутрішнє середовище 

системи другорядним відносно зовнішнього. 

За ПУ зовнішнє і внутрішнє середовище єдині, взаємопов’язані, рівнозначні. 

Таке управління орієнтоване на передбачення тенденцій і загроз як з боку 

зовнішнього, так і внутрішнього середовища. Внутрішнє середовище 

цілеспрямовано змінюється для надання впливу на зовнішнє середовище з метою 
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Таблиця 1.7 

Порівняльна характеристика ПУ та споріднених підходів до управління 

Назва 

підходу 
Спільні риси підходів Відмінні риси підходів 

1 2 3 

А
к
ти

в
н

е 
у
п

р
ав

л
ін

н
я
 

си
ту

ац
ія

м
и

 

 

Використовують системний підхід, концепцію синергізму. 

Враховують новітні економічні реалії та тенденції. 

Передбачають єдність, взаємопов’язаність, рівнозначність 

зовнішнього і внутрішнього середовища системи, двосторонні 

зв’язки між ними. 

Застосовують нову технологію прогнозування з метою створення 

ситуацій  

 

Базується на ситуаційному підході.  

Має за об’єкт дослідження ситуацію. 

Зосереджене на теперішньому і майбутньому системи  

А
н

ти
си

п
ат

и
в
н

е 

у
п

р
ав

л
ін

н
я 

 

Використовують системний підхід. 

Враховують новітні економічні реалії та тенденції. 

Передбачають єдність, взаємопов’язаність, рівнозначність 

зовнішнього і внутрішнього середовища системи, двосторонні 

зв’язки між ними. 

Застосовують нову технологію прогнозування з метою створення 

сприятливих та попередження несприятливих ситуацій 

 

Базується на ендогенному розумінні системи.  

Не використовує концепцію синергізму.  

Має на меті пристосування до майбутніх змін 

середовища.  

Зосереджене на теперішньому і майбутньому системи  

С
тр

ат
ег

іч
н

е 
у
п

р
ав

л
ін

н
я
 

 

Використовують системний підхід, концепцію синергізму. 

Враховують реалії: зростання несподіваності подій, темпу змін 

зовнішнього середовища. 

Реалізують управління на основі передбачення змін, спрямоване на  

створення умов для покращення конкурентної позиції системи. 

Передбачають процес цілепокладання, гнучкість і готовність до 

змін  

 

Базується на ендогенному розумінні системи.  

Вважає внутрішнє середовище системи  

другорядним відносно зовнішнього. 

Пропонує завчасно адаптуватися до зміни 

зовнішнього середовища. 

Не використовує нову технологію прогнозування  
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Продовження табл. 1.7 

 

1 2 3 

А
н
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н
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Використовують системний підхід. 

Враховують новітні економічні реалії та тенденції. 

Передбачають як головні методи моніторинг і діагностику 

 

Базується на ендогенному розумінні системи. 

Концентрується на фінансовій сфері. 

Зосереджується лише на потенційних загрозах. 

Використовує специфічні інструменти для  

оперативного виявлення ознак кризи 

 

Р
еф

л
ек

си
в
н

е 

у
п

р
ав

л
ін

н
я
 

 

Використовують системний підхід. 

Базуються на екзогенному розумінні системи. 

Враховують активну роль людини у створенні ситуацій. 

Передбачають єдність і взаємопов’язаність зовнішнього і 

внутрішнього середовища. Використовують модельне подання 

систем 

Концентрується на формуванні впливів на структуру 

інформованості суб’єктів, що являють собою логічно 

вибудовані підстави для прийняття необхідного рішення 

Ц
іл

ь
о
в
е 

у
п

р
ав

л
ін

н
я
 

Використовують системний підхід. 

Базуються на активній участі людини в процесі управління. 

Передбачають процес цілепокладання. 

Орієнтовані на результат, передбачають єдність цілі та результатів 

 

Базується на ендогенному розумінні системи. 

Концентрується на організаційних аспектах – дезагрегація 

цілей та надання повноважень на виконання, узгодження 

інтересів на різних рівнях. 

В основному розглядає короткотермінові цілі 

 

Джерело: складено автором. 
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створення сприятливих ситуацій. Системний і ситуаційний підхід за стратегічного 

управління непослідовні: цілі не мають першочергового значення в управлінні, 

його стратегія не розглядається у зв’язку з ситуаціями. В ПУ системний підхід 

послідовний, розвинений через використання ситуаційного, соціально-психоло-

гічного, ймовірнісного і технологічного підходів. 

У стратегічному управлінні слабко розкриті джерела синергетичного ефекту; 

ПУ таким джерелом вважає розв’язання суперечностей функціонування систем і 

передбачає побудову ситуаційних синергетичних механізмів. 

Спільність антикризового і ПУ полягає в здатності передбачати кризи, 

пришвидшувати їх, попереджувати, готуватись до них. При цьому кризи 

сприймаються лише як потенційні загрози. ПУ розглядає поряд із загрозами 

реалізацію можливостей для розвитку СЕС. До того ж ПУ стосується всіх 

функціональних сфер системи, тоді як антикризове зосереджується здебільшого 

на фінансовій сфері. 

Екзогенне розуміння системи, визнання активної ролі людини в управлінні 

об’єднують ПУ з рефлексивним підходом. Однак основою ПУ є моніторинг 

системи і зовнішнього середовища з метою пошуку перспективних проектів, тоді 

як основою рефлексивного управління виступають свідомо сформовані 

інформаційні впливи. 

Наведений порівняльний аналіз свідчить, що з точки зору активного 

створення переваг ПУ потенційно є більш ефективним, ніж інші види управління. 

Отже доцільним є формування теоретико-методичних засад ПУ СЕС [290]. 

Для вирішення такого завдання необхідно дослідити структуру та логічну 

організацію управління, які забезпечують внутрішню упорядкованість та 

узгодженість взаємодій в управлінській діяльності, а також сукупність методів, що 

забезпечують єдність форм і засобів їх застосування для вирішення логічно 

узгодженого комплексу завдань. 

Такий підхід дозволяє запропонувати такий опис теоретико-методичних 

засад ПУ СЕС (рис. 1.8). 

Під ПУ СЕС будемо розуміти цілеспрямовану діяльність, що передбачає 

активізацію системних перетворень, які ведуть до формування потенційно  
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підтримки прийняття рішень 

Система візуалізації ключових показників 

діяльності СЕС 

 
Рис. 1.8. Базові блоки опису теоретико-методичних засад ПУ СЕС 

Джерело: створено автором
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перспективних станів СЕС з метою підтримки параметрів її життєдіяльності, 

забезпечення функціонування та розвитку. 

Метою ПУ СЕС є забезпечення її конкурентних переваг, розвиток системних 

компетенцій та досягнення високого рівня ефективності за допомогою активізації 

процесів цілеспрямованих перетворень у системі. 

Відповідно до мети ПУ, можна сформулювати принципи, що закладені в 

основу пропонованого підходу. 

Основним у системі загальних принципів ПУ є принцип наукової 

обґрунтованості. Науковий підхід до менеджменту вимагає комплексного 

вивчення всієї сукупності факторів, що впливають на ефективність 

функціонування систем, з подальшим застосуванням отриманих знань в 

управлінні. ПУ базується на дослідженні минулих, теперішніх і майбутніх станів 

СЕС, зовнішнього середовища, що викликає необхідність використання такого 

синтетичного методу пізнання як моделювання, в процесі якого знаходять 

застосування різні загальнологічні і загальнонаукові методи, насамперед, 

математичні. 

Другим, не менш важливим принципом, є принцип системного підходу до 

вирішення управлінських завдань. ПУ базується на сучасній теорії систем та 

системному моделюванні, що дозволяє відтворити зв’язки як в самій СЕС, так і 

між рівнями управління нею в оптимальний спосіб.  

Принцип оптимальності управління встановлює вимогу досягнення цілей 

управління з мінімальними витратами часу й коштів. ПУ розробляє інструменти, 

здатні зменшити час реакції від оцінки стану СЕС до усвідомлення потреб у змінах 

для уникнення загроз або використання нових можливостей. 

З названим вище принципом нерозривно пов'язаний принцип гнучкості 

управління, практична реалізація якого дозволяє забезпечити своєчасну швидку 

перебудову системи відповідно до нових цілей функціонування. Цьому сприяє 

мережева організація інформаційних систем управління СЕС. 

Принцип ієрархічності передбачає, що ПУ має здійснюватися на різних 

рівнях ієрархії управління СЕС. У зв’язку з цим принцип ієрархічності вимагає 

опрацювання різних сценаріїв розвитку ситуації та відповідних їй заходів для всіх 
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рівнів управлінської ієрархії: стратегічному (визначення місця системи в 

зовнішньому середовищі та цілепокладання), тактичному (підготовка 

управлінських рішень з реалізації стратегії та ресурсне забезпечення реалізації 

відповідних заходів), оперативному (забезпечення індивідуальної діяльності з 

реалізації окремих завдань). На стратегічному рівні досліджують сценарії 

майбутнього стану СЕС та розробляють відповідні управлінські стратегії, на 

тактичному рівні стратегії доповнюють необхідним організаційним та ресурсним 

забезпеченням і трансформують в комплекси взаємопов’язаних заходів, а на 

оперативному рівні реалізують виконання окремих заходів. При цьому ПУ 

потребує ухвалення таких типів управлінських рішень, як цілепокладаючі 

(визначення актуальних цілей системи), стратегічні (визначення відповідної до 

мети ефективної стратегії, що підкріплена можливостями її реалізації) та 

оперативні (визначення оперативних впливів, що відповідають обраній стратегії) 

(табл. 1.8). У міру розвитку методів оперативного управління, вироблення 

стратегічних рішень і формування цілей науковці розробляли технології переходів 

від одного типу рішень до іншого. В низці досліджень обґрунтовано необхідність 

таких переходів і правила їхньої реалізації [104; 258].  

ПУ спрямоване на випередження будь-яких ймовірних змін середовища 

функціонування системи за допомогою формування і реалізації відповідних 

завчасних заходів. Таким чином, реалізується принцип превентивності.  

ПУ притаманний принцип пріоритетності, що передбачає ранжування 

виявлених можливостей і загроз за ступенем важливості та терміновості 

відповідно до стратегічних завдань СЕС.  

ПУ підкоряється принципу цілеспрямованості, тобто орієнтованості на 

виконання глобальної мети системи. На противагу вільній імпровізації та інтуїції 

ПУ покликане забезпечити усвідомлений спрямований розвиток системи та 

націленість управлінського процесу на вирішення конкретних проблем. 

Принцип відкритості пов'язаний з тим, що система ПУ потребує постійного 

контакту із зовнішнім та внутрішнім середовищами СЕС для формування каналів 

прямого і зворотного зв’язку з метою отримання інформаційних сигналів.  



 

 

7
4
 

Таблиця 1.8 

Характеристики базових типів управлінських рішень, що відповідають процесам ПУ 

Назва 
характеристики 

Цілепокладаючі рішення Стратегічні рішення Оперативні рішення 

Рівень  

управління 
Стратегічне управління Стратегічне і тактичне управління Оперативне управління 

Ієрархічні 

щаблі 
Рівні вищого керівництва 

В основному рівні вищого 

керівництва 

Усі рівні з основним упором на 

середню ланку управління 

Роль рішень 
Визначення джерел конкурентних 

переваг 

Визначення загальних напрямів, що 
забезпечать просування до мети; 
вибір відповідних сценаріїв дій 

Визначення певних дій в межах 
обраного сценарію для реалізації 
стратегії системи 

Вимоги  

до рішень 

Ретельний аналіз, оцінка, ранжування 

і узгодження на всіх рівнях 

управлінської ієрархії 

Зваженість, гнучкість, динамічність, 
послідовність, ранжування і  
узгодження на всіх рівнях 
управлінської ієрархії 

Точність, послідовність, швидкість 
прийняття, гнучкість, рентабельність, 
узгодження на всіх рівнях 
управлінської ієрархії 

Базові дані 
В основному із зовнішнього  
середовища 

Із зовнішнього і внутрішнього  
середовища 

В основному із внутрішнього  
середовища 

Особливості 

Найвищий рівень важливості. 

Незначна кількість. 

Унікальність. 

Централізованість. 

Невисокий ступінь деталізації. 

Фатальна ціна розплати за помилки. 

Неможливість застосування 

рутинних, звичних процедур і схем. 

Акцент на довгострокові аспекти. 

Показують свої результати у  

довгостроковій перспективі 

Високий рівень важливості. 
Незначна кількість. 
Рішення можуть повторюватись. 
Централізованість. 
Невисокий ступінь деталізації. 
Висока ціна розплати за помилки. 
Можливість застосування окремих 
звичних процедур і схем. 
Акцент на довгострокові, а також на 
середньо-і короткострокові аспекти. 
Показують свої результати  
у перспективі 

Середній рівень важливості. 
Велика кількість. 
Рішення повторюються. 
Децентралізованість. 
Відносно високий ступінь деталізації. 
Мінімальні часові обмеження. 
Можливість застосування рутинних, 
звичних процедур і схем. 
Акцент на середньо- і коротко-
строкові аспекти. 
Показують свої результати  
у реальному часі 

Можливість 

автоматизації 

Неможливість повної автоматизації. 
Можливість підтримки 
комп’ютерними системами 
управління (рівень СППР) 

Можливість часткової автоматизації. 
Можливість підтримки 
комп’ютерними системами 
управління (рівень СППР та СПР) 

Можливість повної автоматизації. 
Можливість підтримки 
комп’ютерними системами 
управління (рівень СППР та СПР) 

Джерело: створено автором 
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В умовах можливої частої зміни сценаріїв розвитку системи має надзвичайне 

значення принцип цілісності, оскільки він забезпечує постійну узгодженість, 

спрямованість на єдиний результат усіх рівнів ієрархії. 

Принцип систематичності вимагає від ПУ здійснення на постійній основі з 

метою забезпечення високого рівня готовності СЕС до цілеспрямованих змін. 

Принцип історичності пов'язаний із необхідністю врахування досвіду, що 

накопичується протягом функціонування СЕС. Це може бути як власний досвід, 

так і досвід конкурентів, схожих систем і людства в цілому. Принцип історичності 

вимагає не лише фіксації та зберігання цього досвіду, але і активного його 

використання при організації ПУ.  

Принцип необхідної різноманітності є основним принципом досягнення 

керованості взагалі. Незважаючи на те, що різноманітність середовища завжди 

суттєво вища за різноманітність управлінських операцій, є можливість звузити цю 

різноманітність та розширити вплив на неї. Це реалізується за рахунок уміння 

структурувати інформацію, систематизувати її, шукати закономірності та 

класифікувати стани з метою розробки рішень для вже обмеженої кількості станів. 

Розширення можливостей суб’єкта управління здійснюється за рахунок уміння 

керівника запустити процеси самоорганізації, що забезпечують варіативність 

реакцій об’єкта управління на зовнішні впливи. 

З вищезгаданим принципом пов'язаний принцип гомоморфізму СЕС та 

сценаріїв управлінських впливів. Універсальність сценаріїв означає, що один і той 

самий сценарій може бути застосованим до множини проблем, які можуть бути 

віднесені до одного класу. Спільні для кожного класу заходи можуть 

уточнюватися та доповнюватися на тактичному рівні ієрархії в міру їх реалізації. 

Необхідною умовою реалізації визначених принципів ПУ є використання 

методу моделювання, що дозволяє реалізувати аналіз і синтез СЕС, вивчити і 

вдосконалити систему управління нею. 

Основними завданнями ПУ є моніторинг поточного та прогнозованого 

стану СЕС; виявлення проблем у конфігурації «об’єкт – проект – процес – 

середовище»; формування запасу перспективних проектів (планів, програм, 

заходів) і процесів (у тому числі організаційних процедур); заміна проекту і 
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процесу, що закінчили свої життєві цикли, іншими заздалегідь підготованими 

однотипними системами; формування упереджувальних або сприяючих заходів у 

СЕС; формування підстраховувальних заходів та передбачення умов уведення їх 

до дії. Для здійснення ефективного управління СЕС ПУ виконує розпізнавальну, 

попереджувальну, захисну, прогнозну, реагуючу, спостережну, інформаційну й 

низку інших функцій. 

В основу методології ПУ покладемо процесний підхід, запропонований 

Л. Планкеттом і Г. Хейлом [200]. При цьому основна увага зосереджується на 

певній послідовності дій з управління, яка створює основу для застосування 

логіки, суджень та аналізу інформації про проблеми. Розглядувані процеси будуть 

покладені в основу моделі прийняття рішень. 

ПУ охоплює такі основні процеси: причинно-наслідковий аналіз (ПНА), 

прийняття рішення, аналіз плану (прогнозний аналіз) та огляд ситуації. Ці процеси 

класифіковані за часом (минуле, сучасне, майбутнє), кожний з них має свою 

спрямованість та містить послідовність кроків, а також набір прийомів, які повинні 

застосовуватись окремо і в певній послідовності. Всі розглядувані процеси 

взаємопов’язані (рис. 1.9).  

 
 

Огляд ситуації 

Причинно-

наслідковий аналіз 

Аналіз плану Прийняття рішення 

Минуле 

Майбутнє Сучасне 

 

Рис. 1.9. Взаємозв’язок процесів ПУ  

(за Л. Планкеттом та Г. Хейлом) 
Джерело: узагальнено автором на основі [200]. 

Цикл ПУ СЕС можна починати з будь-якого процесу, а потім прямувати від 

нього до наступного в логічній послідовності. Якщо розпочати з ПНА, то 
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знаходження причини, що викликала проблему, зазвичай призводить до рішення 

відносно того, що потрібно зробити для виправлення або коригування ситуації. 

Якщо ж цикл розпочинати з прийняття рішення, природно, що воно буде 

покладено в основу розробки плану діяльності. І нарешті, розроблені й навіть 

реалізовані плани часто не дають сподіваного результату, і в цьому випадку знову 

виникає необхідність у ПНА для виправлення становища. 

Незважаючи на певну подібність загальних принципів, на яких засновані всі 

процеси ПУ, вони певним чином відрізняються один від одного.  

ПНА наголошує, перш за все, на правильній постановці проблеми з точки 

зору виявлення тих реальних причин, котрі породили її як розрив між бажаним і 

наявним. Цей процес може і повинен реалізовуватись на всіх етапах повного циклу 

вирішення проблем, але в певній ситуації його застосування самодостатньо для 

того, щоб гарантувати ефективне управління. Це ситуація, коли із чіткої 

постановки проблеми випливає її очевидне вирішення, хоча, на перший погляд, 

суть проблеми і характер причин, що її викликали, можуть бути далеко не 

очевидними, звідки й випливає необхідність у ПНА. 

Прийняття рішення – наступний процес ПУ. Цей термін Л. Планкетт і 

Г. Хейл використовують у його вузькому розумінні – як процес аналізу й 

вирішення проблем у ситуації, коли успіх залежить, перш за все, від правильної 

оцінки наслідків реалізації тих або інших альтернатив. Тут акцент зміщується на 

дію, на її зіставлення з майбутнім, хоча основа методики ПУ залишається в 

принципі незмінною. На цьому етапі ефективно реалізується ситуаційний підхід до 

прийняття рішень через процедури, що залежать від типу рішень: стандартних, 

бінарних, багатоваріантних або новаторських. 

Прогнозний аналіз розповсюджує методику ПУ на майбутнє. Він полягає в 

тому, щоб не лише правильно поставити проблему і не лише оцінити наслідки і 

ризик, пов’язані з реалізацією кожної з альтернатив, а також зосередитись на 

процесі практичної реалізації альтернативи, що обрана для вирішення цієї 

проблеми. Тут акценти зміщуються не на план як на сукупність показників, що 

мають бути досягнутими, а на програму дій як послідовності заходів із досягнення 

цього кінцевого результату. В центрі аналізу плану знаходиться виявлення 



78 

 

потенційних проблем як негативних факторів і потенційних можливостей як 

позитивних факторів, на які можна сподіватися в ході реалізації плану. Детальна 

розробка цих аспектів діяльності з вирішення проблем і прийняття рішень є однією 

з найпотужніших характеристик методики ПУ. 

Четвертий розділ методики ПУ – огляд ситуації. З точки зору загального 

процесу вирішення проблем і прийняття рішень він повинен здійснюватись на 

початкових стадіях виявлення проблеми. Якщо при ПНА основним є визначення 

факторів, що створили проблему, то при огляді ситуації головне – це правильно 

сформулювати проблему, вичленити її з низки інших суміжних проблем. Огляд 

ситуації є доцільним тоді, коли наявною є низка проблем, всі вони передбачають 

вирішення набору завдань і необхідно встановити пріоритетність такого 

вирішення, важливість завдань, терміни їх вирішення, тенденції розвитку проблем 

та їхніх сподіваних наслідків. Огляд ситуації пов'язаний і з певним розподілом 

наявних можливостей для вирішення проблем.  

Взаємозв’язок між основними процесами ПУ, основними типами рішень та 

відповідними підсистемами СЕС відображено в табл. 1.9. 

Для забезпечення проактивного характеру управління СЕС пропонують 

розвивати такі соціальні та економічні складові її функціонування [211]: 

 місія та довгострокові цілі СЕС повинні забезпечувати баланс і 

єдність інтересів усіх зацікавлених сторін;   

 моніторинг передбачає постійний контроль і аудит стану ресурсів 

СЕС та ефективності їхнього використання, аналіз і свідоме визнання помилок, 

розбіжностей та відповідне проведення коригуючих заходів; внутрішнє 

середовище має бути орієнтоване на самовивчення, самовдосконалення і 

забезпечувати психологічну підтримку реформ; 

 гнучкість системи управління повинна досягатися завдяки наявності 

самоорганізованих команд, які мають стати основними структурними одиницями 

системи. Така структура сприятиме швидкому перебігу змін, що супроводжують 

політику організації перетворень; 
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Таблиця 1.9 

Завдання процесів ПУ в розрізі управлінських рішень і керованих підсистем 

Вид рішення / тип 

підсистеми в СЕС 

Процеси проактивного управління 

Огляд ситуації 
Причинно-наслідковий 

аналіз 
Прийняття рішення Прогнозний аналіз 

Цілепокладаючі рішення / 

проектна підсистема 

 

Виявлення необхідності 

зміни цілей системи. 

Встановлення пріоритетів 

за цілями 

 

Визначення структури 

ситуації. 

Виявлення її основних 

факторів і зв’язків  

Визначення ризиків 

рішень. 

Оцінка ризиків рішень 

Ініціація вибору стратегії 

Оцінка можливостей 

реалізації визначених 

цілей системи 

Стратегічні рішення / 

процесна підсистема 

Виявлення необхідності 

зміни стратегій. 

Встановлення пріоритетів 

за стратегіями 

Виявлення причин 

основних проблем в 

реалізації наявної 

стратегії та 

перспективності нової 

стратегії 

 

Визначення 

альтернативних стратегій.  

Порівняння стратегій. 

Розробка послідовності 

дій (сценаріїв). 

Ініціація вибору 

оперативних заходів 

 

Виявлення критичних 

моментів, потенційних 

проблем і можливостей. 

Формування 

попереджувальних та 

підстраховувальних 

заходів 

Оперативні рішення / 

середовищна підсистема 

Виявлення необхідності 

зміни оперативних 

заходів. 

Встановлення пріоритетів 

за оперативними заходами 

Виявлення причин 

основних проблем в 

реалізації оперативних 

заходів 

 

Визначення 

альтернативних 

оперативних впливів. 

Порівняння альтернатив 

Вибір оперативного 

впливу 

 

Прогнозування розвитку 

подій з/без урахування 

управлінських впливів 

Джерело: створено автором 
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 в основу внутрішніх процесів мають бути покладені методи 

інноваційного управління, діагностики, моделювання та прогнозування, а також 

методи синергетики з метою формування внутрішнього середовища, 

спрямованого на досягнення цілей та умов для творчої плідної співпраці.  

Остання складова функціонування СЕС привертає особливу увагу до того, 

що реалізація принципу проактивності в процесі організаційно-економічного 

розвитку системи потребує, перш за все, оновлення методичного забезпечення 

процесів прийняття рішень. 

Досліджуючи методи підтримки ПУ, будемо виділяти інструментарій та 

форми. При цьому передбачається, що різні інструменти можна застосовувати до 

вирішення множини завдань та на різних етапах реалізації процесу ПУ. 

Серед інструментів ПУ можна виділити кількісні методи моделювання та 

прогнозування, а також методи, що базуються на використанні психологічних 

концепцій. 

Можливості реалізації кількісних методів прогнозування з метою 

формування превентивних заходів достатньо повно викладено в [19; 76; 225].  

У багатьох сучасних наукових дослідженнях з розглядуваної тематики 

пропонують використовувати досягнення психології для інтерпретації даних, що 

сприяє більш точному прогнозуванню переломних моментів розвитку СЕС, що 

зазвичай не вловлюють кількісні методи прогнозування [271]. Визнання 

вирішальної ролі людини у формуванні станів систем дозволяє по-новому і 

конструктивніше підійти до їх прогнозування.  

Використання означених інструментів залишає невирішеною низку 

важливих завдань, перш за все прогнозування процесів, пояснення явищ і 

прийняття рішень, коли класичними інструментами неможливо скористатись через 

складне переплетіння різнорідних факторів, в тому числі соціально-психологічних. 

Це викликає нагальну потребу в суттєвому оновленні інструментарію для 

реалізації підтримки прийняття проактивних рішень в СЕС. 

До того ж виникає потреба ефективніше використовувати інформаційні 

ресурси СЕС – величезні обсяги різноманітної інформації, що накопичуються зі 
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зростаючою швидкістю, формуючи високу потенційну цінність щодо створення 

конкурентних переваг в інформаційній економіці. Інструменти переробки нового 

стратегічного ресурсу СЕС пропонують сучасні технології виявлення знань, які 

поки не набули широкого розповсюдження в практиці управління.  

В дослідженні IDC зазначається, що в 2012 р. було проаналізовано лише 

0,4% всієї накопиченої у світі інформації, тобто для аналізу нині використовується 

лише мізерна частка потенціалу «великих даних», незважаючи на те, що обсяги 

корисної інформації невпинно зростають [224].  

Лавиноподібне збільшення кількості аналітичної інформації потребує для 

підвищення керованості СЕС не просто її контекстного стиснення, а насамперед 

виявлення значень, ідей, тенденцій, закономірностей, центрів сил, загроз, ризиків, 

суперечностей, тобто всього того, що в синергетиці називають шаблоном або 

патерном подій [50]. Зміщення акцентів на виявлення зв’язків в даних, аналіз 

контексту викликає необхідність використання адекватних економіко-

математичних методів і моделей та створення на їх основі ефективних ІС. 

Йдеться про перехід від класичного математичного моделювання до системного 

моделювання, що використовує інформаційний підхід та інтелектуальні 

аналітичні технології. 

Досягнення ШІ, нові й модернізовані статистичні методи, нові технології й 

інструменти індуктивної переробки інформації у поєднанні з потужністю сучасних 

комп’ютерів та потенціалом новітніх ІТ поєднались у вигляді технології ІАД. 

Інструменти ІАД налаштовані на роботу з величезними обсягами інформації з 

різних джерел, на виявлення у гігантських інформаційних масивах латентного 

змісту, знань. З іншого боку ІС, що базуються на ІАД, дозволяють накопичувати у 

базах знань нові виявлені знання, а також власний та зовнішній досвід вирішення 

схожих проблем для формування випереджаючих управлінських рішень. Отже на 

сучасному етапі розвитку методів і інструментів підтримки рішень ІАД може 

розглядатися як один з найперспективніших інструментів щодо ПУ СЕС. 

За формами підтримки реалізації процесів ПУ можна виділити такі методи: 

метод «контекстного стиснення», заснований на інформаційній підтримці ОПР, 

який полягає у формуванні раціональних форм звітності, визначенні її 
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пріоритетних показників та методик їхнього розрахунку; метод «стиснення в часі», 

що передбачає скорочення до мінімуму періодів отримання даних про поточний 

стан СЕС та визначення адекватних періодів для оцінки середовища, процесу та 

проекту; метод «ранжування завдань управління», що полягає в ідентифікації та 

класифікації завдань, що виникають, на різні за важливістю категорії – стратегічні 

та оперативні, термінові та значущі, і передбачає переходи між рівнями 

управління; метод «відкриття шаблонів подій», що дозволяє через застосування 

інтелектуальних моделей виявлення знань упереджувати появу несприятливих 

ситуацій або ідентифікувати можливості появи сприятливих ситуацій на основі 

певних ознак. Перші два методи належать до методів інформаційної підтримки 

ОПР, вони використовуються в ситуаціях, коли ухвалення рішення ґрунтується на 

досвіді та інтуїції керівника і передбачається максимальна централізація прийняття 

всіх рішень в руках ОПР або уповноважених нею представників. Останні два 

методи відтворюють знаннєву підтримку процесу управління, вони широко 

залучають як інструменти штучні підсилювачі інтелекту компетентних осіб. 

Базуючись на викладеному, прикладний рівень реалізації методів ПУ 

формують такі типи систем: 

 система візуалізації ключових показників діяльності СЕС, що 

забезпечить керівників усіх рівнів необхідною інформацією для оцінки 

ефективності обраної стратегії розвитку та ступеня досягнення певної мети за 

рахунок використання відповідного набору показників для кожного рівня 

управління і впровадження різних методик аналізу цих показників; 

 інформаційно-аналітична система підтримки прийняття рішень, що 

дозволяє формувати управлінські рішення на основі накопиченого власного та 

зовнішнього досвіду вирішення схожих завдань, а також за результатами 

проведення раціональних процедур та ІАД. 

Реалізація викладених завдань та сформульованих принципів ПУ дозволить 

вийти на якісно новий рівень управління СЕС в умовах динамічного високо 

турбулентного зовнішнього середовища через застосування формалізованих 

процедур ІАД, методів економіко-математичного моделювання та новітніх ІТ. 
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Розробка адекватних інструментальних засобів підтримки прийняття рішень на 

базі новітніх аналітичних технологій дозволить зробити ПУ універсальним, дієвим 

та ефективним. 

Новітні інтелектуальні аналітичні технології передбачають поєднання 

потужності сучасних ІТ з технологіями обробки даних, які під контролем фахівця 

дають можливість значно підсилити когнітивні процеси, виявити нові знання, та в 

результаті обгрунтувати ефективні проактивні рішення та сформувати відповідні 

управлінські впливи на всіх рівнях ієрархії управління. У зв’язку з цим особливу 

увагу варто приділити дослідженню можливостей новітніх інтелектуальних 

аналітичних підходів щодо підтримки ПУ СЕС. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Сучасний економічний розвиток супроводжує зміна галузевої структури 

світового господарства і окремих національних економік, поява та розвиток 

віртуальних форм організації економічної діяльності, нових форм суспільного, 

особистого і групового споживання, мережевих соціальних відносин тощо. 

Посилення транснаціоналізації робить проблематичним інституціональне 

впорядкування економічних агентів; основні види економічної діяльності, а також 

їхні складові (капітал, праця, інформація, управління, технології, ринки) 

організуються у глобальному масштабі, безпосередньо або з використанням 

розгалуженої мережі. Відповідні тенденції характерні як для світової, так і для 

української економіки. Їх аналіз окреслив потребу у новому розумінні соціально-

економічної реальності. В роботі запропоновано розглядати СЕС як надскладні 

антропоцентричні системи універсального типу. Зважаючи на перспективність 

застосування «нової системності» для дослідження сучасних економічних явищ, в 

якості належної теоретичної бази подальших досліджень запропоновано системну 

парадигму, розроблену Я. Корнаї, яка інтегрує неокласичний, інституціональний та 

еволюційний підходи. 

2. Для формування концептуальної моделі СЕС в роботі використано 

фундаментальну типологію СЕС, запропоновану Г. Клейнером, яка на верхньому 
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рівні класифікації складається з чотирьох елементів: об’єкт, середовище, процес, 

проект. При цьому зазначено, що при розгляді СЕС як цілісного образу, в ній можна 

одночасно виділити риси всіх типів систем, причому всі ці види узагальнень 

пов’язані між собою. Це дозволяє представити концептуальну модель СЕС у вигляді 

взаємодії підсистем чотирьох типів, які шляхом динамічної самоорганізації 

поєднуються у певну конфігурацію, забезпечуючи при цьому гармонійне 

функціонування СЕС як складної системи. Зазначено, що для існування ефективної 

конфігурації «об’єкт – проект – процес – середовище» необхідно реалізовувати 

своєчасну заміну проекту і процесу, що з певних причин стали неефективними і, 

відповідно, закінчили свої життєві цикли, іншими однотипними системами, а це 

викликає необхідність ведення систематичного моніторингу в СЕС, постійного 

пошуку і накопичення ефективних варіантів проектів та процесів для оперативної 

підтримки функціонування системи. 

3. Зростання складності СЕС, супроводжуване розвитком їх структури та 

постійно зростаючими інформаційними потоками, вимагає переходу від вирішення 

класичних аналітичних до нових когнітивних завдань. В роботі проаналізовано 

особливості функціонування СЕС в умовах інформаційної економіки та 

обґрунтовано необхідність удосконалення наукових підходів до організації 

механізмів підготовки і прийняття управлінських рішень. 

4. Тенденції сучасного економічного розвитку породжують необхідність 

переосмислення і уточнення понятійного та категоріального апарату теорії 

прийняття рішень. У роботі проведено аналіз та уточнено визначення понять та 

основних категорій прийняття управлінських рішень, які максимально адекватні 

інформаційному етапу розвитку суспільства. 

5. Результати аналізу основних підходів до прийняття управлінських 

рішень дозволяють зробити висновок, що адекватний дослідницький напрям щодо 

вирішення проблем управління СЕС може бути сформований через взаємну 

інтеграцію різних шкіл у межах системного підходу. Перспективним при цьому 

визнано проактивний підхід до ситуаційного управління. Показано, що феномен 

ситуації в ситуаційному управлінні представляє одну з форм, що може набувати 

СЕС, подана в контексті системної парадигми. Проведене дослідження переконує, 
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що розробка дієвого механізму підготовки і прийняття рішень в сучасних умовах 

має ґрунтуватись на узагальненні та логічному розвитку теорії ситуаційного 

управління, заснованому на принципах проактивного підходу. 

6. У дослідженні показано, що темп розвитку суспільства в інформаційний 

період вимагає проактивного типу мислення, прийняття проактивних рішень. 

Проведено аналіз понять «проактивність», «проактивне управлінське рішення», 

також досліджено стан розробки теоретичних засад ПУ СЕС. Виявлено значну 

різноманітність поглядів науковців на управління процесами цілеспрямованих 

перетворень у системі, що засвідчує необхідність формування теоретико-

методичних засад ПУ СЕС та розроблення на цій основі концепції моделювання 

проактивного механізму підготовки й прийняття управлінських рішень.  

7. Для вирішення завдання формування теоретико-методичних засад ПУ 

СЕС досліджено структуру та логічну організацію управління, а також сукупність 

методів, що забезпечують єдність форм і засобів їх застосування для вирішення 

логічно узгодженого комплексу завдань. Визначено мету, принципи, а також 

основні процеси ПУ – огляд ситуації, причинно-наслідковий аналіз, прийняття 

рішення та прогнозний аналіз.  

8. Проведений аналіз методичних підходів до підтримки прийняття 

проактивних рішень, представлених у науково-практичних джерелах, дозволяє в 

якості базових визначити класичні кількісні методи моделювання. Дослідження 

потенційних можливостей та наявних обмежень цих методів дало змогу 

обґрунтувати нагальну потребу в оновленні інструментарію для реалізації ПУ СЕС. 

В результаті показано необхідність переходу від класичного математичного 

моделювання до системного моделювання, що використовує інформаційний підхід 

та інтелектуальні аналітичні технології. В основу нового інструментарію 

моделювання запропоновано покласти методи і моделі ІАД, що уможливить 

побудову як систем візуалізації ключових показників діяльності СЕС, надзвичайно 

важливих для підтримки стратегічних рішень, так і інформаційно-аналітичні систем 

підтримки прийняття проактивних рішень всіх рівнів управлінської вертикалі. 
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РОЗДІЛ 2 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ 

ПРОАКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ НА БАЗІ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 

ДАНИХ 

 

2.1. Інтелектуальний аналіз даних як технологія виявлення знань для 

управління соціально-економічними системами  

 

Процес формування інформаційного суспільства став одним із 

найважливіших глобальних процесів кінця ХХ століття. Початок ХХІ століття 

знаменується інтенсивними процесами інтелектуалізації суспільства. Знання 

стають загальним надбанням, капіталом, а одним з основних завдань суспільства 

постає ефективне виявлення знань та їхнє практичне використання. Інформація 

перетворилася на глобальний, практично невичерпний ресурс людства, яке 

перейшло в епоху інтенсивного опанування цим ресурсом, що сприяє 

підвищенню ефективності СЕС, зростанню якості життя населення. 

ПУ ґрунтується на розумінні надзвичайної складності інформаційного 

забезпечення СЕС, а також важливості інтелектуальних ресурсів в їх 

функціонуванні та життєзабезпеченні. Компетенція проактивності базується на 

знанні процесу руху людини і суспільства в майбутнє і досвіді реальної участі 

людей в цьому процесі. 

Реалізацію ПУ пов’язують із системами високої складності, для розуміння 

та керування якими необхідна велика кількість інтелектуальних ресурсів. 

Розглядаючи СЕС, до складу таких ресурсів варто віднести людський капітал як 

природну розумову діяльність людини, сукупність інтелектуальних функцій, які 

перетворюють інформацію у знання; ШІ як машинне відтворення певних 

інтелектуальних дій людини; інтелектуальні продукти як представлену на 

матеріальних носіях інформацію, що містить нове знання і є результатом 

інтелектуальної праці [158, с. 291]. Інтелектуальні ресурси створюють 
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можливості щодо реалізації певної мети – інтелектуальний потенціал; 

реалізований інтелектуальний потенціал формує інтелектуальний капітал, ідея 

якого виникла лише в контексті інформаційної економіки [12]. Інтелектуальний 

капітал поєднує інтелект людини та ШІ, як «підсилювач» інтелекту людини. 

Одним з найзагальніших в цьому сенсі є визначення інтелекту як 

властивості, що має суб’єкт (людина чи система), яка дозволяє йому віртуально 

структурувати зовнішнє середовище, для того щоб використовувати одержану 

структуру для адекватного сприйняття, подання і моделювання цього 

середовища, включаючи прийняття рішень при взаємодії з середовищем [162]. 

На основі класів виконуваних процесів інтелект визначають як сукупність 

універсальних процедур, що дозволяють будувати конкретні алгоритми 

вирішення частинних творчих завдань [9]; здатність запам’ятовувати та 

передбачати різні аспекти зовнішнього світу, включаючи мову, математику, 

фізичні властивості об’єктів, соціальні ситуації [270]; вельми загальну розумову 

здібність, яка передбачає можливість робити висновки, планувати, вирішувати 

проблеми, абстрактно мислити, розуміти складні ідеї, швидко вчитися і навчатися 

[373]. 

З позиції інструментальної підтримки реалізації проактивного підходу до 

управління в даному дослідженні будемо вважати базовим визначення інтелекту 

як здатності на основі наявних знань будувати моделі навколишнього середовища 

та використовувати їх для прогнозування майбутніх змін, станів, перетворень, 

поведінки.  

Людина може передавати окремі інтелектуальні функції штучним системам 

для полегшення і покращення своєї роботи.  

Під інтелектом штучної системи будемо розуміти її здатність формувати, 

зберігати й використовувати знання, що утворюють базу знань системи, при 

визначенні її взаємодії із зовнішнім середовищем [162]. 

Серед основних факторів, що підтверджують необхідність передачі певних 

інтелектуальних функцій штучним системам в контексті управління визначають 

зростання обсягів і різноманітності інформації та обмеженість людських 
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можливостей з її освоєння і переробки. Дослідження відзначають, що менеджери 

відчувають неможливість ефективно працювати без отримання великого обсягу 

інформації, але це значне завантаження даними знижує ефективність їхньої 

роботи та перешкоджає нормальному функціонуванню управлінських процесів. 

Цей стан одержав назву «синдрому інформаційної втоми», він свідчить про 

надлишок інформації та брак знань [139]. 

Для управління інформаційними потоками важливим є розуміння рівнів 

інформаційного простору, які за ступенем зростання складності можна 

розташувати в такій послідовності: дані, інформація, знання, розуміння, творче 

(креативне) мислення [92]. При цьому під інформацією розуміють оброблені, 

осмислені дані; а під знанням – інформацію семантичного рівня, на підставі якої 

можуть бути отримані певні смислові висновки. Розуміння формується на основі 

наявних даних, інформації і знань. Воно передбачає можливість створення нових 

знань на основі набутих раніше. Найвищий рівень інформаційного простору – 

творче мислення – дозволяє використовувати інформацію інших рівнів для 

створення розуміння у сферах, де воно наразі відсутнє. В більшості досліджень 

під знанням розуміють об’єднання трьох зазначених найвищих рівнів простору, а 

ознакою такого об’єднання виступає можливість використання для прийняття 

рішень [170, с. 540]. 

Інформація і знання є найважливішими факторами для створення 

конкурентної переваги в інформаційній економіці. Інформація може виступати як 

економічною сировиною, так і специфічним економічним благом. Джерела 

постачання інформації як сировини можна розділити на внутрішні, ринкові (дані від 

постачальників, клієнтів, конкурентів), інституційні (інформація від експертів, 

науково-дослідних установ) та інші (наукові, технічні, торгівельні публікації, 

інформація з конференцій, виставок тощо). Більшість інноваційно активних 

підприємств України поки в основному використовують внутрішні і ринкові 

джерела (табл. 2.1). Підприємства переробної промисловості, оптової торгівлі, 

сфери інформатизації, інжинірингу також активно залучають і інші джерела. 
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Таблиця 2.1 

Розподіл підприємств України за походженням використовуваних 

інформаційних ресурсів протягом 2010-2012 рр., % до загальної кількості 

підприємств з технологічними інноваціями 

Види економічної 

діяльності 
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Усього  30,0 24,9 21,5 10,4 5,1 2,5 4,7 15,0 9,4 4,5 

Промисловість  28,0 23,2 20,3 10,1 4,9 1,9 4,6 14,1 8,9 4,2 

Добувна пром-сть 13,9 21,6 6,9 3,5 8,7 5,2 8,7 8,7 6,9 5,2 

Переробна пром-сть 28,6 22,4 21,9 11,0 4,7 1,9 4,5 14,8 9,1 4,1 

Послуги  37,3 31,0 26,8 11,6 6,0 3,8 5,7 19,2  11,6 4,0 

Оптова торгівля 37,9 34,4 27,4 13,4 7,8 2,5 4,4 21,0 9,8 4,1 

Транспорт  23,7 21,1 13,3 8,0 4,2 4,6 1,8 9,1 6,1 9,8 

Інформація та 

телекомунікації 
38,3 28,9 29,7 10,7 2,8 3,2 3,5 13,9 10,2 2,7 

Діяльність у сфері 

інжинірингу; технічні 

випробування і 

дослідження 

34,1 25,4 20,7 8,5 6,4 8,1 12,4 22,3 18,5 5,8 

Джерело: побудовано автором за даними [181] 

Знання є продуктами вищого порядку, їх виробництво базується на 

знаннєємних технологіях переробки інформації. Від традиційних товарів знання 

відрізняються тим, що їх можна копіювати і багаторазово практично 

використовувати.  

В структурі витрат економічних агентів частка витрат на створення і 

використання знань зростає з кожним роком. Витрати промислових підприємств 

України на придбання знань у вигляді патентів і непатентованих винаходів, ноу-

хау та інших типів знань у інших організацій склали в період з 2010 по 2013 рр. 

майже 400 млн грн. [181]. З них більше 90% – витрати підприємств переробної 

сфери, в основному машинобудування, хімічної промисловості та ін. У 2013 р. 

11% українських підприємств з технологічними інноваціями купували зовнішні 

знання. 
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Будучи інтелектуальним продуктом, знання можуть мати цифровий вигляд, 

зберігатися на матеріальних носіях та наповнювати базу знань, що містить разом з 

сукупністю спеціалізованих фактів також і способи подання знань, які визначають, 

як підбираються факти для певної логічної послідовності. Їх створення і 

накопичення відбувається на основі відповідних ІТ. 

Знання почали розглядати як повноправний об’єкт споживання, починаючи 

з 1950-х років. Це призвело до створення теорії організаційного капіталу, у 

контексті якої знання розглядаються як людський капітал в якості інвестиції, яку 

здійснює організація в свої трудові ресурси для їх вдосконалення через навчання і 

досвід, і як капітал знань – інвестиція, яку робить компанія на придбання, 

розробку і використання знань [12]. 

В інформаційній економіці нематеріальні активи – організаційний, 

людський і капітал знань, володіють справжньою виробничою потужністю. 

М. Кастельс зазначає, що «в новому інформаційному способі розвитку 

джерело продуктивності міститься у технології генерування знань, обробки 

інформації та символічної комунікації. Зрозуміло, знання та інформація є 

критично важливими елементами в усіх способах розвитку, оскільки процес 

виробництва завжди заснований на деякому рівні знань й обробці інформації. 

Однак специфічним … є вплив знання на саме знання як головне джерело 

продуктивності» [106, c. 39].  

Оскільки продуктивність і конкурентоспроможність суб’єктів 

господарювання в інформаційній економіці залежить від їх здатності генерувати, 

обробляти та ефективно використовувати інформацію, сьогодні, насамперед, 

постає завдання забезпечити доступ до великих обсягів накопичуваних даних та 

виявлення з цих масивів знань, необхідних для вирішення завдань підтримки 

прийняття управлінських рішень в СЕС.  

Сучасна концепція аналізу даних має передбачати [72; 119; 409]: 

1) дані можуть бути неточними, неповними (містити пропуски), 

суперечливими, неоднорідними, непрямими, при цьому мати великий, майже 

необмежений обсяг; 
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2) дані можуть бути кількісними, якісними, текстовими, 

мультимедійними тощо; 

3) всі етапи аналізу повинні бути проведені в стислі часові терміни для 

забезпечення оперативного прийняття рішень; 

4) самі алгоритми аналізу даних повинні мати елементи інтелекту, а 

саме, вміти робити загальні висновки на основі часткових спостережень; 

5) процеси переробки «сирих» даних в інформацію, а інформації в 

знання вже не можуть бути виконані вручну, і потребують автоматизації; 

6) результати мають бути конкретними і зрозумілими – легко 

інтерпретуватися мовою предметної сфери. 

Ключову роль у процесах нагромадження, поширення й ефективного 

використання знань відіграють нині ІТ. Одним із найважливіших досягнень стало 

створення і застосування систем і методів ШІ в ІС. Проекти інтелектуальних ІС 

передбачають розроблення та впровадження сучасних засобів підтримки 

прийняття рішень на всіх рівнях системи управління. До таких засобів зазвичай 

відносять усі інформаційно-аналітичні системи: від інформаційних систем 

керівника (Executive Information Systems, EIS) до систем підтримки прийняття 

рішень (Decision Support Systems, DSS) та систем бізнес-інтелекту (Business 

Intelligence, BI) [479]. 

Перспективи підвищення ефективності ІС в управлінні розглядаються лише 

за умови їх інтелектуалізації, тобто використання «інтелектуальних» технологій – 

технологій, здатних розв’язувати інтелектуальні задачі, які традиційно 

розв’язуються людьми. Перехід до інтелектуальних систем вельми актуальний в 

умовах інформаційного суспільства, в якому комп’ютеризація стає одним з 

базових елементів соціальної організації.  

Дослідження в галузі ШІ, розпочаті в 50-ті роки минулого століття, поряд з 

успіхами в цій галузі досліджень показали, що на шляху створення 

інтелектуальних систем існують великі труднощі, і поки не знайдений шлях їх 

подолання. Потужні результати одержані київською школою дослідників під 

керівництвом В. Глушкова [59; 103]. Огляд інших напрацювань в галузі ШІ 
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можна знайти в дослідженнях [162; 216; 270]. Вони дозволяють прояснити та 

уточнити формулювання деяких фундаментальних філософських проблем та 

зробили можливим реалізацію деяких простих функцій людського мозку за 

допомогою комп’ютера. Однак метою досліджень в цьому напрямі є не заміна 

мозку людини комп’ютером, а створення ефективного симбіозу людини з 

комп’ютером, що містить відповідні інтелектуальні модулі, моделі та методи. 

Цей підхід ґрунтується на тому, що при зіткненні зі складними системами мозок 

проявляє здібності (інтуїція, інсайт (осяяння), здатність до глобального бачення, 

володіння метафорою), які дають набагато більше ефекту, ніж найскладніші 

методи, реалізовані на комп’ютерах. Незважаючи на успіхи ШІ, нейрофізіології, 

психології, інших наук, є підстави вважати, що деякі якості людського мозку 

ніколи не будуть осягнуті остаточно [92]. Проте не всі властивості складних 

систем піддаються інтуїтивному розумінню й глобальній оцінці. Розумно 

використовувана потужність комп’ютера суттєво збільшує інтелектуальну силу 

людини, реалізуючи для неї необхідний детальний аналіз, допомагаючи уникати 

багатьох інтуїтивно неосяжних пасток, пов’язаних зі складністю систем. 

Використання інтелектуальних ІС дозволяє долати існуючу суперечність між 

обсягами інформації, що постійно зростають у сучасному світі, і обмеженістю 

людських можливостей з освоєння та переробки інформації. Але необхідно 

враховувати, що функції щодо підготовки рішень комп’ютерною системою є 

частиною більш складної діяльності, основні частини якої має виконувати людина. 

«Йдеться не лише про передавання окремих інтелектуальних функцій, але також і 

про взаємодію фахівців з комп’ютерною інформаційною системою в складних 

контекстах. Комплекс взаємодіючих елементів у кожному конкретному випадку є 

інтелектуальною системою» [39, с. 59]. 

У зв’язку з цим базовим будемо вважати визначення інтелектуальних систем 

підтримки прийняття рішень в економіці, дане В. Вітлінським та О. Шараповим як 

«людино-машинних інтерактивних систем, що допомагають відповідальній та 

компетентній особі приймати ефективні рішення, в процесі вироблення яких 

задіяні штучні підсилювачі інтелекту, здатні до набуття нових знань, до навчання в 
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результаті аналізу нагромаджених знань і досвіду, до адаптації їх стосовно 

динамічних змінюваних зовнішніх і внутрішніх умов і структури та складових 

елементів аналізованої економічної системи» [39, с. 62]. 

Інтелектуальна ІС призначена для завдань, що або не можуть бути вирішені 

ОПР за прийнятний час, або їх вирішення потребує автоматизованої підтримки, або 

дає результати, зіставні за інформативністю з рішеннями людини. 

В науковій літературі виділяють три стратегії отримання нових знань для 

створення інтелектуальних ІС [45; 164; 415]: одержання знань, добування знань, 

виявлення знань. 

Одержання знань (Knowledge Acquisition) – це спосіб автоматизованого 

наповнення бази знань через діалог експерта й спеціальної програми. В результаті 

діалогу отримують готові фрагменти знань відповідно до структури, закладеної 

розробниками системи. Такий підхід має низку недоліків [45; 72]: засоби 

одержання знань зазвичай орієнтовані на конкретні предметні сфери й жорстко 

визначені моделі подання знань; відсутність цілісної системи знань унаслідок їхньої 

фрагментарності; надмірне спрощення опису реальних ситуацій. 

Добування знань (Knowledge Elicitation) – це процедура взаємодії інженера зі 

знань (когнітолога) з джерелом знань (експертом, спеціальною літературою тощо). 

Когнітолог, залучаючи системний аналіз, математичну логіку та інші прийоми, 

відтворює модель предметної сфери, що використовується експертами для 

прийняття рішень. Актуальність проблематики добування знань визначається тим, 

що експерт доволі часто не в змозі самостійно проаналізувати всі деталі в ланцюзі 

своїх умовиводів; діалог когнітолога і експерта виступає природною формою 

вербалізації знань і досвіду експерта; причинно-наслідкові зв’язки предметної 

сфери утворюють складну систему і зазвичай легше сприймаються когнітологом, 

що володіє системною методологією і не обтяжений зайвими подробицями. Такий 

підхід також зіштовхнувся з низкою проблем – когнітивно-психологічних, 

суб’єктивізму експертів, відповідальності, мотиваційних перешкод. 

Стратегії одержання та добування знань використовують при формуванні баз 

знань експертних систем, практика використання яких в економіці дуже потужна 

[4; 60; 221; 414; 480; 485]. 
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Виявлення знань (Knowledge Discovery) пов’язане з поняттям ІАД і 

створенням комп’ютерних систем, що реалізують методи добування знань з даних 

(Knowledge Discovery in Databases, KDD). Виявлення знань – це аналітичний 

процес дослідження великих обсягів інформації з залученням автоматизованих 

програмних засобів з метою виявлення в даних характерних структур, шаблонів 

або значущих залежностей. При цьому апріорні уявлення про ці структури і 

залежності можуть бути відсутні. 

Методологія виявлення знань визнана найперспективнішим напрямом 

інженерії знань, оскільки є очевидним, що лише через діалог з експертом не 

вдається отримати всі потрібні для розробки інтелектуальної системи відомості: 

необхідним є матеріал для навчання системи на прикладах. 

Виявлення знань включає [164; 195; 351]: 

1) попереднє визначення завдання в термінах цільових змінних; 

2) перетворення даних до доступного для автоматизованого аналізу 

формату та їх попередню обробку; 

3) виявлення прихованих структур і залежностей; 

4) верифікацію виявлених знань на нових даних; 

5) інтерпретацію виявлених знань мовою предметної сфери. 

Далі нові знання можуть отримати практичне застосування, підвищуючи 

ефективність людської діяльності, сприяючи впровадженню інноваційних 

технологій, прискорюючи процес прийняття рішень. 

Процедури виявлення нетривіальних залежностей в початковій інформації 

та їх використання для прогнозування є основою ІАД. 

Термін ІАД у сучасній науці використовують у різних значеннях – від 

довільних запитів, повідомлень на основі правил, аналізу діаграм зведень – до 

державних програм стеження за громадянами [7; 136; 153]. Найчастіше його 

пропонують застосовувати виключно як переклад англомовних термінів Data 

Mining («добування даних») та Knowledge Discovery in Databases («виявлення 

знань у БД») [92; 167; 259; 313].  
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Початкове визначення Data Mining як процесу виявлення у вихідних даних 

раніше невідомих, нетривіальних, практично корисних і доступних для 

інтерпретації знань, необхідних для прийняття рішень у різних сферах людської 

діяльності дав Г. П’ятецький-Шапіро [367]. Важливим у визначенні є 

нетривіальність знань. Увагу акцентовано на тому, що мета такого аналізу 

полягає в пошуку неочевидних, несподіваних закономірностей, що створюють 

так звані приховані знання. «Неочевидних» означає, що такі закономірності 

мають мало шансів бути виявленими стандартними статистичними методами 

обробки інформації, а також експертами, якщо ці закономірності не вкладаються 

в їх уявлення і не випливають напряму з їх досвіду. 

У вузькому розумінні ІАД визначають як об’єднання обчислювальних 

методів та ПЗ, що вирішують завдання класифікації, кластеризації, регресійного 

аналізу, пошуку асоціацій тощо [145; 164]. 

У більш широкому розумінні ІАД пов’язують з машинними навчанням, 

виявленням знань в даних, аналітичним прогнозуванням. Виявлення знань 

обмежено знаходженням шаблонів, в той час як ІАД дозволяє застосувати 

отримані шаблони до нових даних і передбачати невідомі значення [153]. 

Термін «інтелектуальний» в назві наукового і практичного напряму «ІАД», 

на думку В. Фінна, можна розуміти як виявлення нового (відносно наявної бази 

фактів і бази знань) знання, видобутого з цих баз за допомогою інтелектуальної 

системи [269].  

Інтелектуальна система може реалізовувати деякі аспекти інтелекту, а саме: 

здатність впорядковувати дані і знання з виділенням суттєвих параметрів в даних 

відповідно до мети, що реалізується; здатність до міркування як синтезу різних 

пізнавальних процедур, що включає емпіричну індукцію, аналогію й дедукцію; 

здатність до висунення гіпотез; здатність відповідати на питання «чому», яка 

може бути реалізованою через абдуктивне пояснення початкового стану бази 

фактів; здатність до навчання на основі прикладів, здатність до фальсифікації 

отриманих результатів, здатність до адаптації у відповідності до зміни множини 

фактів і знань [268]. 
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У багатьох дослідженнях зустрічаються критичні зауваження щодо слова 

«інтелектуальний» у назві підходу [164; 259], яке ніби принижує 

«інтелектуальність» інших методів. У зв’язку з цим деякі науковці пропонують 

використовувати початково запроваджений і однозначно вживаний в англомовній 

літературі термін Data Mining [164; 195], або, наприклад, його україномовну 

транскрипцію [234; 235]. 

Технологія ІАД сформувалась в останні два десятиліття на перетині теорії 

баз даних, прикладної статистики, машинного навчання, інших напрямів. Серед 

вітчизняних та закордонних учених і розробників, що зробили серйозний внесок 

у розвиток та популяризацію методів і засобів ІАД, є С. Айвазян, Г.Вебб, В. Дюк, 

Ю. Журавльов, П. Захарченко, І. Єнюков, Р.Кохаві, М. Краснюк, Х. Манніла, 

А. Матвійчук, П. Пернер, Г. П’ятецький-Шапіро, В. Ситник, П. Сміт, У.Файад, 

В. Фінн, Д. Хенд, О. Черняк, І. Чубукова та інші [1; 72; 79; 161; 234; 268; 278; 302; 

367; 408; 418; 437; 488]. 

ІАД, як і будь-який метод пізнання, має низку недоліків [23; 164; 490]: 

потреба великого набору вхідних даних для успішного навчання; формування 

моделі у прихованій формі («чорна скринька»); значний відсоток помилкових 

результатів; високі вимоги до кваліфікації та досвіду користувачів тощо. 

Протягом багатьох років триває полеміка між науковцями щодо переваг і 

недоліків методів ІАД, проте факти успішного використання технології зокрема в 

економічній сфері є вагомим підтвердженням життєздатності обраного підходу 

[132; 161; 296; 298; 299; 323; 339; 386; 387; 428]. Технологія виявлення нового 

знання не заміняє аналітиків чи менеджерів, а дає їм сучасний, могутній 

інструмент для поліпшення роботи, яку вони виконують. 

Виходячи з результатів аналізу літературних джерел, що висвітлюють 

теоретичні й практичні аспекти технології, новітні тенденції й підходи, та 

враховуючи мету нашого дослідження, надамо ІАД такого трактування.  

ІАД – керований фахівцем процес автоматизованого аналітичного 

дослідження великих масивів структурованих і неструктурованих даних, з 

метою виявити у явному вигляді приховані в них знання, які можуть бути 
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застосовані до нових ситуацій для підтримки процесу прийняття рішень у 

різних сферах цілеспрямованої людської діяльності. 

Інтелектуальний аналіз поєднує такі групи методів: Data Mining / KDD 

(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.  

Knowledge Discovery та Data Mining часто ототожнюють [15; 73; 119], хоча 

правильніше вважати Data Mining кроком процесу KDD [195]. 

Методами Data Mining на основі структурованих даних вирішуються такі 

основні завдання: класифікація, регресія, кластеризація, пошук асоціативних 

правил. За призначенням методи поділяються на описові та прогнозуючі. За 

способом вирішення завдань вони поділяються на навчання з учителем та 

навчання без учителя. Серед основних методів – логічні, крос-табуляційні, методи 

на основі рівнянь тощо [72; 234; 302; 351]. 

Методами Text Mining вирішуються завдання аналізу текстової інформації: 

класифікація, кластеризація, автоматичне анотування, виявлення ключових 

понять, навігація за текстом, аналіз трендів, пошук асоціацій тощо [15; 139; 368; 

456].  

Методами Visual Mining реалізують динамічне проектування, інтерактивну 

фільтрацію, масштабування образів, інтерактивне викривлення, інтерактивне 

комбінування. Виділяють такі основні типи методів візуалізації: стандартні 

2D/3D-образи, геометричні перетворення, відображення піктограм, орієнтовані на 

пікселі методи, ієрархічні образи [15; 234; 319; 401; 459; 468]. 

OLAP – технологія оперативної аналітичної обробки даних. Над 

багатовимірною моделлю (гіперкубом) виконують операції зрізу, обертання, 

консолідації і деталізації. Багатовимірну модель і ці операції реалізують OLAP-

системи [16; 376; 388; 433; 466]. 
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Методи Real-Time Data Mining в основному відносять до завдань 

передбачення. Вони навчаються динамічно і ґрунтуються на зворотному зв’язку 

від прогнозу, отриманому за допомогою моделі прогнозування. Навчання може 

бути накопичуваним або адаптивним [16; 322; 467]. 

Серед завдань Web Mining виділяють виявлення Web-контенту 

(моделювання й формування запитів до Web, добування інформації і інтеграція, 

створення і реструктуризація Web-сайтів), виявлення Web-структур (підходи з 

галузі соціальних мереж, бібліометрики тощо) та дослідження використання Web-

ресурсів [139; 234; 416].  

Методи Process Mining дозволяють автоматично будувати моделі бізнес-

процесів. Виділяють ймовірнісні методи виявлення моделей з протоколу, 

диз’юнктивний метод, α-алгоритм, генетичні алгоритми [15; 347; 454]. 

Методи ІАД мають багато спільного зі статистичними і математичними 

методами вирішення завдань класифікації, діагностики і розпізнавання образів. 

Але однією з головних їх відмінностей є функція інтерпретації закономірностей, 

що покладаються в основу правил входження об’єктів до класів еквівалентності. 

Тому сьогодні дедалі більше розповсюдження мають логічні методи. Інша 

важлива причина, що пояснює їх пріоритетність – складність системної 

організації сфер, де застосовуються інтелектуальні ІТ. Закономірності СЕС не 

можуть бути достатньо точно описані лише мовою статистичних або інших 

аналітичних математичних моделей. Гнучкість та різноманітність логічних 

конструкцій індуктивного виводу дозволяють досягати успішних результатів для 

опису таких складних систем. 

Хоча низка методів ІАД для побудови діагностичних та прогностичних 

моделей (байєсові класифікатори, дискримінантний аналіз, нейромережевий 

підхід, метод «найближчого сусіда», генетичні алгоритми тощо) мають менш 

прозору інтерпретацію, це не зменшує важливість їхнього застосування та 

розвитку. Як показала практика, в низці завдань, де потрібно аналізувати величезні 

БД, вимога інтерпретованості результатів стала відходити на задній план, а акцент 

почав робитись на стабільність отримуваних результатів. Більш того, наперед 
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почали виходити методи роботи з ансамблями, що вміщують сотні й тисячі 

методів і алгоритмів. Це перспективна тенденція сучасного ІАД. 

Сучасні інтелектуальні технології аналізу базуються на концепції шаблонів, 

що відображають структуру багатоаспектних відношень у даних [72; 377; 418]. Ці 

шаблони являють собою властиві підвибіркам даних закономірності, що можуть 

бути компактно викладені в зрозумілій для дослідника формі. Пошук шаблонів 

реалізується методами, не обмеженими рамками апріорних припущень про 

структуру вибірки і про форму розподілу значень аналізованих показників.  

У низці наукових праць, зокрема в роботі [204], зазначається, що серед 

методів аналізу даних пріоритетне місце залишається за методами статистичного 

аналізу, оскільки вони універсальні, тобто можуть застосовуватися в різних сферах 

діяльності людини, на відміну від «інтелектуальних», що узаконюють «фізичний 

підхід», основою якого є організація процедур аналізу даних, подібних до 

встановлення фізичних законів: збір експериментальних даних, подання їх у 

вигляді таблиць і пошук схем міркувань, що обумовлюють очевидність отриманих 

результатів і надають змогу розробляти прогнози. 

На нашу думку, з позицій вирішення прикладних проблем має значення не 

віднесення методу до штучної категорії «інтелектуальних» або категорії 

«класичних», а його придатність для досягнення бажаних результатів. Більше того, 

поєднання різних методик, їхній синтез є магістральним напрямом розвитку цієї 

галузі знань. Така позиція подібна до викладеної в роботі [269], коли йдеться про 

розширене тлумачення терміна «ІАД».  

Виділяють два напрями досліджень в ІАД [73]: обробка надвеликих обсягів 

даних (характеризується підвищеними вимогами до швидкодії алгоритмів, що 

дещо шкодить оптимальності результатів) та глибина «розкопки» даних.  

Ключовими словами ІАД є багатовимірність, різнотипність даних, 

автоматичний пошук, можливість інтерпретації отриманих результатів. Це 

свідчить про відповідність вимогам, що висуває до аналізу даних сучасний етап 

розвитку методів підтримки прийняття управлінських рішень. Виявлені в даних 

шаблони дають можливість готувати обґрунтовані проактивні рішення.  
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Потреба в оновленні інструментарію для підтримки ПУ СЕС обумовлена 

нерозв’язуваністю низки важливих завдань, коли класичними інструментами 

неможливо скористатись через складне переплетіння різнорідних факторів, 

обмеженість горизонту прогнозування тощо [161]. До того ж відомі статистичні 

методи аналізу даних висувають дуже високі вимоги до кваліфікації аналітиків, 

передбачають реалізацію інтерактивних процедур, що ускладнюють процеси 

автоматизації рішень. Підхід на основі комп’ютеризації експертних знань 

зіштовхнувся з низкою проблем – когнітивно-психологічних, процедурно-

технічних, суб’єктивізму експертів, відповідальності, мотиваційних перешкод 

[60]. Системи OLAP містять «вторинні», більш укрупнені дані й забезпечують 

аналітика підготованими заздалегідь агрегатами й зрізами інформації, залишаючи 

за ним поглиблений аналіз. Технології SQL-запитів до БД реалізують лише 

поверхове вивчення даних, без узагальнення, що також призводить до 

інтелектуального перевантаження фахівця.  

Використання апарату ІАД дозволяє удосконалити методику ПУ СЕС, 

забезпечуючи його основні процеси відповідними методами відкриття шаблонів, 

моделювання передбачень, аналізу аномалій (рис. 2.1) для вирішення базових 

завдань: здійснювати класифікацію об’єктів; визначати приховані залежності 

вихідних величин від певних параметрів, будувати на їхній основі прогнози; 

проводити кластеризацію об’єктів на базі визначення їхньої спільності за певними 

критеріями; виявляти асоціації, тобто закономірності між пов’язаними подіями; 

визначати послідовні шаблони; виявляти факти обумовленості подій у часі; 

аналізувати відхилення та виявляти серед них характерні й повторювані. 

ІАД дозволяє також забезпечити комп’ютерну підтримку процесу 

виявлення знань через низку інструментальних засобів, таких як 

нейрокомп’ютинг, інтелектуальні агенти, виведення на прецедентах та інші.  

Відкриття шаблонів, моделювання передбачень і аналіз аномалій формують 

три базових класи процесів ІАД [235, c. 415]. 

Відкриття шаблонів передбачає знаходження в БД прихованих шаблонів без 

наперед визначеної гіпотези про наявність таких. Для цього використовується 

інструментарій у вигляді умовної логіки, асоціацій, варіацій, трендів.  
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3. Постановка управлінських завдань. 

4. Встановлення пріоритетів 

Рис. 2.1. Відповідність між процесами ПУ СЕС та ІАД  
Джерело: створено автором. 

При моделюванні передбачень шаблони з БД видобуваються з метою 

прогнозування майбутнього. Якщо відкриття знаходить шаблони в даних, то 

моделювання передбачень використовує шаблон, щоб спрогнозувати значення 

для нових елементів даних. Процес моделювання передбачень включає 

прогнозування і передбачення наслідків.  
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Аналіз аномалій дозволяє застосовувати обрані шаблони для виявлення 

незвичайних, специфічних елементів даних. При цьому можуть виявлятися 

відхилення та аналізуватися зв’язки.  

Розглянуті процеси ІАД використовують велику кількість методів, частина 

з яких запозичена з інструментарію ШІ, частина – з класичних статистичних 

методів, решта – інноваційні методи, породжені новітніми досягненнями ІТ. 

Враховуючи особливості аналізу інформації, що реалізується для ПУ СЕС, як 

інформаційну підтримку можна запропонувати відповідні процеси ІАД (рис. 2.1). 

Імплементація цих процесів та відповідних їм методів має свою специфіку, 

залежну від завдань процесів ПУ СЕС. 

Процеси прийняття рішень та прогнозного аналізу вимагають 

застосовувати в основному методи, засновані на збережених даних, що пов’язано 

з метою підтримки майбутнього порівняння шаблонів. Ці методи не очищують 

шаблонів. ПНА та огляд ситуації, навпаки, потребують реалізації підходів, що 

базуються на дистиляції шаблонів і забезпечують виявлення нового знання. Під 

час дистиляції шаблонів дані аналізують, виділяють шаблон, а потім залишають; 

за підходу збереження даних дані зберігаються для порівняння з шаблоном. 

Тип використовуваного для аналізу методу та інструменту ІАД значно 

залежить від форми і структури початкових даних. Системи ІАД можуть 

обробляти інформацію з найрізноманітніших типів БД, включаючи реляційні, 

текстові та неоднорідні. Також на вибір методу впливають й інші фактори, такі як 

можливість і доцільність побудови загальної функції, що відображає процес 

управління тощо. Методи ІАД, що відповідають процесам ПУ, подані у табл. 2.2. 

При реалізації ІАД з метою підтримки ПУ можуть бути задіяні три типи 

активностей: епізодичний, стратегічний, перманентний.  

Епізодичний ІАД доцільно використовувати при аналізі даних з точки зору 

деякого специфічного епізоду в процесах ПНА, прийняття рішень та прогнозного 

аналізу. Стратегічний ІАД передбачає аналіз більш широкого набору даних і дає 

найбільше користі при реалізації процесів ПНА, прогнозного аналізу і, головне, 

огляду ситуації. Для останнього процесу базовим є перманентний (неперервний) 
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ІАД, оскільки він дозволяє привернути увагу до змін у зовнішньому і 

внутрішньому середовищах системи в певний момент часу та виділити низку 

проблем, що пов’язані з такими змінами.  

Таблиця 2.2 

Відповідність між методами ІАД та процесами ПУ 
Назва процесу 

проактивного 

управління 

Клас процесу 

ІАД 
Процес ІАД Методи і моделі ІАД 

Причинно-

наслідковий 

аналіз 

Відкриття 

Аналіз 

аномалій 

Умовна логіка 

Асоціація 

Тренд 

Варіація 

Виявлення  

відхилення 

Аналіз зв’язків 

Нечіткі запити і аналіз 

Правила 

Дерева рішень 

Статистичні методи 

Генетичні алгоритми 

Нейронні мережі 

Крос-табуляція 

Візуалізація 

Кластеризація 

Виведення на аналогіях 

Прийняття 

рішення 

Моделювання 

передбачень 

Передбачення  

наслідків 

Прогнозування 

Кластеризація 

«Найближчий сусід» 

Виведення на аналогіях 

Дерева рішень 

Статистичні методи 

Генетичні алгоритми 

Нейронні мережі 

Візуалізація 

Прогнозний 

аналіз 

Відкриття 

Моделювання 

передбачень 

Аналіз  

аномалій 

Умовна логіка 

Асоціація 

Тренд 

Варіація 

Передбачення  

наслідків 

Виявлення  

відхилення 

Аналіз зв’язків 

Нечіткі запити і аналіз 

Правила 

Дерева рішень 

Статистичні методи 

Генетичні алгоритми 

Нейронні мережі 

Крос-табуляція 

Візуалізація 

Кластеризація 

«Найближчий сусід» 

Виведення на аналогіях 

Огляд  

ситуації 

Відкриття 

Аналіз 

аномалій 

Умовна логіка 

Асоціація 

Тренд 

Варіація 

Виявлення  

відхилення 

Аналіз зв’язків 

Нечіткі запити і аналіз 

Правила 

Дерева рішень 

Статистичні методи 

Генетичні алгоритми 

Нейронні мережі 

Крос-табуляція 

Візуалізація 

Кластеризація 

Виведення на аналогіях 

Джерело: створено автором. 
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Технологія ІАД дозволяє підвищити ефективність управління й прийняття 

рішень, забезпечуючи можливість швидко й об’єктивно виводити із значних 

масивів даних цінний узагальнений зміст, поданий у зручній і зрозумілій формі. 

При цьому застосування інтелектуальних технологій потребує певного мистецтва 

при постановці завдання, виборі моделі, алгоритму аналізу, інтерпретації 

залежностей або шаблонів, що видобуті. Тому якісне виявлення нових знань 

залежить від кваліфікованої організації процесів пошуку нового знання 

відповідними фахівцями.  

Результати впровадження ІАД в ІСУ мають певну специфіку, залежну від 

ієрархії управління.  

На рівні прийняття цілепокладаючих рішень інструментальні засоби ІАД 

дозволяють «консультувати» компетентних осіб, давати їм можливість 

«зануритися» в дані, працювати з візуальним поданням даних, зрозуміти їхню 

суть, зробити висновки, наштовхнути на думку. Генеровані на таких підставах 

гіпотези можна перевірити в автоматичний спосіб або засобами візуального 

аналізу. Для вибору рішення, пов’язаного з цілепокладанням, беззаперечне 

значення має компетентність керівника, його власний інтелект та інтуїція. Процес 

прийняття цілепокладаючих рішень не можна зробити автоматичним. 

На рівні локальних стратегічних рішень, прийняття яких може бути 

частково автоматизованим, технологія ІАД виступає як помічник компетентної 

особи, пропонуючи варіанти стратегій з відповідним обґрунтуванням. 

У найширшому обсязі може бути автоматизований та підтриманий 

інтелектуальними ІС процес прийняття оперативних рішень. Тут технології ІАД 

виступають «соратниками» відповідальних осіб.  

Ключовим моментом успішного використання ІАД та інтелектуальних 

систем, побудованих на його основі, є розуміння їхніх можливостей та наявність 

висококваліфікованих фахівців. Проактивний підхід ґрунтується на 

найповнішому використанні інтелектуальних ресурсів СЕС, тому передбачає 

широке залучення штучних підсилювачів інтелекту людини. ІАД можна по праву 

віднести до таких «прискорювачів» людської думки.  
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На підставі проведених досліджень можна зробити висновок про 

доцільність покладання ІАД в основу моделювання проактивного механізму 

прийняття управлінських рішень в СЕС. 

 

2.2. Концепція моделювання проактивного механізму прийняття 

рішень на основі інтелектуального аналізу даних 

 

Складність функціонування СЕС у сучасному високодинамічному світі 

сприяє пошуку нових шляхів і концепцій управління, а також інструментів їх 

підтримки. ПУ спроможне врахувати зміни, що відбулися у новітній економіці, 

відповісти на виклики часу. У свою чергу, методична та модельна підтримка 

сучасної парадигми управління потребує адекватного математичного 

інструментарію, що дозволяє врахувати сучасні реалії функціонування СЕС. 

Універсальним методом отримання, опису та використання знань в 

організації управління виступає математичне моделювання економіки. 

Моделюванню соціально-економічних систем і процесів присвячені 

дослідження відомих вітчизняних науковців, серед яких В. Вовк, В. Вітлінський, 

Ф. Гаращенко, В. Геєць, П. Захарченко, М. Кизим, Т. Клебанова, К. Ковальчук, 

Ю. Лисенко, І. Ляшенко, І. Лук’яненко, В. Пономаренко, С. Рамазанов, О. Суслов, 

М. Скрипниченко, О. Черняк, О. Ястремський та інші [35; 36; 68; 83; 120; 149; 150; 

166; 171; 172; 175; 208; 212; 221; 239; 249; 280].  

Сучасний етап розвитку економічної науки та практики управління 

потребує впровадження апарату системного моделювання як нового щабля 

розвитку математичного моделювання СЕС.  

Запропонований в цій роботі підхід до розгляду СЕС як надскладної 

антропоцентричної системи універсального типу дає можливість при їх аналізі 

безпосередньо застосувати методологію системного моделювання, що орієнтує 

дослідження на розкриття цілісності системи та механізмів, що її забезпечують, на 

виявлення різноманітних типів зв’язків в системі і поєднання їх в єдину 

теоретичну картину [86; 131; 221; 233]. Перевагами системного моделювання є 
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його універсальність та практична значущість, що полягає не лише в можливостях 

з аналізу і пояснення властивостей систем, але і з передбачення їх нових 

властивостей, прогнозування поведінки систем і синтезу систем з наперед 

заданими властивостями. Системне моделювання надає універсальні інструменти 

для дослідження будь-яких систем та не викликає обмежень на застосовуваність 

моделей лише для певного рівня ієрархії систем, як це достатньо часто 

спостерігається в економіко-математичному моделюванні при намаганні перенести 

модельні підходи, наприклад, з мікро- на макроекономічний рівень [233]. 

Застосування прийомів системного моделювання щодо СЕС виправдано 

такою важливою характеристикою теорії інформаційної економіки як її 

міждисциплінарність, що передбачає зняття жорсткого протиставлення 

природничих і гуманітарних наук, відкриває можливості взаємного використання 

їх методів, розвиваючи тим самим синергетичний підхід до аналізу СЕС [232]. 

Пошук нових методів та інструментів математичного моделювання складних 

систем у навколишньому світі, живій природі, наприклад, викликав до життя 

методи штучних нейронних мереж (ШНМ), теорії нечітких множин і нечіткої 

логіки, генетичні алгоритми, еволюційне програмування, методи мультиагентної 

оптимізації та інші. Практичну цінність набули здобутки еконофізики, наприклад, 

еволюційні ігри тощо [123; 156; 232]. 

«Вбудовуючись» у структури інформаційного суспільства, системне 

моделювання має насамперед орієнтуватися на найширше використання 

інформаційних ресурсів і підтримуватися сучасними інтелектуальними ІТ. Про 

доцільність покладання інформаційного підходу, відправною точкою якого є 

дані, що характеризують досліджувану систему, в основу сучасної парадигми 

моделювання говорять сьогодні багато вчених [35; 99; 161]. Практика 

інформаційного моделювання переконує, що моделі, які використовують значне 

число різнопланових факторів, що впливають на результат, безпосередньо 

враховують специфіку модельованої системи [109]. 

Інструментальною підтримкою процесу побудови моделей на основі 

інформаційного підходу виступає сучасна технологія аналізу – ІАД. Саме ця 
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технологія може стати інтелектуальним ядром механізму прийняття досконалих 

рішень у сучасних умовах функціонування СЕС.  

Повторюваність управлінських проблем, обумовлена властивістю 

реплікації СЕС, засвідчує необхідність накопичення знань про систему, які 

можуть бути структуровані та збережені у вигляді характерних конфігурацій 

(шаблонів), в яких відтворено значення, ідеї, тенденції, закономірності, центри 

сил, загрози, ризики, суперечності. Зміщення акцентів на виявлення зв’язків, 

аналіз контексту потребує переходу до системного моделювання, заснованого на 

інформаційному підході та інтелектуальних аналітичних технологіях, які під 

контролем компетентної особи, наділеної інтелектом, дають можливість значно 

підсилити когнітивні процеси, виявити нові знання, на яких базується рух 

людини і суспільства в майбутнє, та в результаті ухвалити ефективні проактивні 

рішення і сформувати відповідні управлінські впливи на всіх рівнях ієрархії 

управління [99; 233; 348]. 

Вищевикладене обумовлює актуальність проблеми концептуалізації 

моделювання проактивного механізму прийняття управлінських рішень на базі 

ІАД. В основу комплексу моделей ПУ СЕС має покладатися єдиний цілісний 

концептуальний підхід, який забезпечує досягнення головної мети – забезпечення 

конкурентних переваг та розвитку системних компетенцій – через ефективну 

організацію процесів управління в умовах динамічного зовнішнього середовища. 

Під концепцією моделювання зазвичай розуміють систему поглядів на 

способи формалізації процесів, явищ і зв’язків в складних системах [188; 309]. 

Розробляючи концепцію моделювання проактивного механізму прийняття 

рішень у СЕС, потрібно зазначити, що визначальним у ній є виділення процесів і 

взаємозв’язків у системі управління. Під способом формалізації будемо розуміти 

систему принципів, поглядів і методів, що покладено в основу цих процесів. 

Зміст основних принципів моделювання проактивного механізму 

прийняття управлінських рішень в цілому відповідає відомим принципам 

моделювання і управління, викладеним у дослідженнях [188; 225; 231; 308]:  
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1. Системне подання. Цей принцип вимагає розглядати явища в термінах 

системної будови та зв’язків між підсистемами.  

2. Гомоморфізм моделі. Модель має відтворювати всі суттєві властивості 

системи. Модель спрощує подання структури системи і характер взаємозв’язків її 

елементів. 

3. «Лезо Окками». Недоцільно моделювати всі аспекти і рівні системи. 

Потрібно робити це вибірково з урахуванням відповідності між результатами 

дослідження та його цілями і завданнями. Цей принцип радикально знижує 

трудомісткість застосування методології, що в результаті робить її використання 

практично можливим та гнучким. 

4. Необхідна різноманітність. Дослідження системи не буде ефективним, 

якщо модель має недостатню власну складність поведінки. 

5. Наявність каналів зворотного зв’язку. Якщо зворотний зв'язок не 

забезпечує інформованість про ступінь адекватності моделі, то ефективність 

моделювання і всього управління різко знижується. 

6. Перманентне прогнозування. В системі ПУ прогнозування повинне мати 

постійний характер у часі. Розглядаючи зовнішнє середовище, необхідно 

передбачати кілька альтернативних варіантів його зміни. 

7. Багатоваріантність. Для кожної ситуації в системі ПУ може передбачатися 

кілька варіантів дій, обґрунтованих розрахунками за моделлю. 

8. Модульна будова. Принцип указує на необхідність виокремлювати модулі 

в системі і моделі, розглядати їх як сукупність модулів. 

9. Розвиток, удосконалення. Передбачає врахування змінюваності системи, її 

здатність до розвитку, заміни частин, накопичення інформації. 

Важливе методологічне та прикладне значення для моделювання процесів, 

пов’язаних з ПУ, має гіпотеза «про простоту першопричини складної ситуації» 

[271]: 

1) складні причини, як правило, обумовлені простими першопричинами; 

2) логіці розвитку складних ситуацій притаманна простота; 

3) розвиток складних ситуацій супроводжується певними симптомами, що 

дозволяють передбачати, запобігати, випереджати і, більше того, цілеспрямовано 

створювати сприятливі ситуації. 
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З цієї гіпотези випливають три важливі практичні наслідки: 

1. При аналізі складних і унікальних ситуацій необхідно орієнтуватися на 

виявлення невеликої кількості простих причин.  

2. Розуміння логіки події дозволяє прогнозувати її розвиток. 

3. Ситуаціями можливо управляти. 

Розробка концепції моделювання вимагає всебічного аналізу процесів ПУ 

для ідентифікації їх цілей і завдань, а також інструментів і методів підтримки 

прийняття рішень. 

Концептуальна модель процесу прийняття проактивних управлінських 

рішень представляє собою формалізований (на логічному рівні) опис основних 

процесів ПУ – огляду ситуації, ПНА, прийняття рішень, прогнозного аналізу – та 

зв’язків між ними (рис. 2.2). Вона визначає структуру процесу, причинно-

наслідкові зв’язки, притаманні йому та суттєві для досягнення цілей моделювання. 

Кожний окремий процес пов'язаний з вирішенням специфічних завдань, може бути 

формалізованим на математичному рівні та потребує залучення відповідних 

математичних моделей і методів. 

Підходи до моделювання механізму прийняття управлінських рішень в 

СЕС у нашій країні мають свою специфічну історію, пов’язану з відсутністю 

протягом тривалого часу відповідних передумов для використання 

спеціалізованого математичного інструментарію для аналізу та прогнозування 

розвитку економічних систем. 

У практиці економіко-математичного моделювання останніх 50-ти років 

широкого розповсюдження набув математичний інструментарій, що дозволяє 

формально описати систему оптимального функціонування СЕС за умов 

досягнення поставлених цілей, для чого активно використовуються методи 

дослідження операцій [70]. Пострадянський період відрізняється активним 

застосуванням для прогнозування економіки економетричного інструментарію, 

який ґрунтується на гіпотезі щодо стаціонарності відповідних випадкових процесів 

та незмінності зовнішніх умов. Характерним також є те, що у своїй більшості 
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Рис. 2.2. Концептуальна модель процесу прийняття проактивних управлінських рішень в СЕС 

Джерело: розроблено автором 
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вітчизняні науковці не реалізовують відповідних напрацювань у вигляді 

комп’ютерних систем із подальшим проведенням модельних експериментів. 

Зростання складності й динамічності розвитку зовнішнього й внутрішнього 

середовища СЕС призвело до того, що результати класичного економіко-

математичного моделювання перестали забезпечувати можливість обґрунтовувати 

правильні і своєчасні управлінські рішення. 

Досвід практичного використання математичних моделей останніх десяти 

років переконує, що при використанні традиційних методів дослідження операцій 

неминуче виникають проблеми невідповідності між методами моделювання і 

реальністю, яку вони мають відтворювати. Труднощі, пов’язані з формалізацією 

СЕС, пояснюються різноманітністю і численністю факторів, що їх визначають, 

«переплетінням» їх взаємозв’язків. Просте накладання відомих аналітичних 

методів, законів, залежностей на досліджуваний фрагмент реальності не приносить 

успішних результатів. 

Аналіз еволюції математичних моделей і методів прогнозування фінансових 

часових рядів, проведений А. Матвійчуком [161], засвідчує, що класичні 

математичні підходи, які ґрунтуються на припущенні про нормальність розподілу 

чи стаціонарність фінансових часових рядів, незалежність спостережень і 

незмінність зовнішніх умов, є неадекватними до сучасних економічних реалій.  

Про нагальну необхідність в істотному переосмисленні використовуваних 

на практиці методів економіко-математичного моделювання для здійснення 

підтримки управління СЕС говорять сьогодні багато науковців [35; 116; 161; 

197]. При цьому вони наголошують на перспективності міждисциплінарних 

підходів, що базуються на широкому застосуванні апарату синергетичного 

моделювання, економіко-соціологічних, економіко-психологічних й інших 

моделей та методів [11; 94; 221; 232].  

Необхідність застосування математичного інструментарію, який дасть 

можливість вирішувати нові когнітивні завдання на основі всієї наявної 

інформації про СЕС, зокрема й експертних знань, та усвідомлення можливостей 

методів ІАД, дозволяє запропонувати їх як базу для моделювання механізму 
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підтримки проактивних рішень у СЕС. Вибір синтетичної технології ІАД як 

інструментарію моделювання механізмів ПУ ґрунтується на таких її властивостях 

[16; 278; 352; 412; 418; 469; 490]: 

 здатність описувати багатофакторні залежності завдяки закладеним 

ітераційним механізмам підбору невідомих змінних; 

 можливість урахування слабкоформалізованих параметрів; 

 відсутність обмежень на кількість вхідних і вихідних параметрів; 

 здатність відповідних моделей «пам’ятати» процеси, що мали місце в 

минулому; 

 можливість «донавчання» моделі з появою нових даних часового ряду; 

 допустимість різної розмірності вхідних параметрів, їх неоднорідності, 

гетерогенності, нестаціонарності; 

 можливість працювати з експертними знаннями в предметній сфері; 

 повна автоматизація процесу побудови формалізованої моделі; 

 потенціал інструментальних засобів, таких як виведення на прецедентах, 

нейрокомп’ютинг, програмні агенти, в т.ч. інтелектуальні, тощо; 

 потужне технологічне забезпечення для реалізації процесів аналізу.  

Потужне технологічне забезпечення для реалізації процесів аналізу 

представлено у вигляді аналітичних платформ; СУБД з бібліотеками алгоритмів 

ІАД, статистичних пакетів з можливостями ІАД та великої кількості 

спеціалізованих пакетів (табл. 2.3). Нині особливу увагу приділяють системам з 

можливостями ІАД в оперативній пам’яті, що дозволяють оперативно виявляти 

актуальні знання з даних.  

Таким чином, 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, пов’язаними з інноваціями, глобалізацією та ринковою 

невизначеністю. Вони становлять серцевину концепції моделювання 

проактивного механізму прийняття рішень, з’єднуючи її теоретико-

методологічний рівень з організаційно-практичним [343].  
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Таблиця 2.3 

Приклади програмного забезпечення для реалізації ІАД 
Методи та групи 

систем ІАД 
Приклади систем ІАД 

D
at

a 
M

in
in

g
 

СУБД 
Microsoft SQL Server Data Mining, IBM DB2 Intelligent Miner, Oracle 

Data Mining, SAP HANA (аналітика в оперативній пам’яті) 

Аналітичні 

платформи 

Oracle Advanced Analytics, IBM SPSS Modeler; PolyAnalyst,  

IBM SPSS Predictive Analytics Enterprise, SAP Predictive Analysis, 

SAS Enterprise Miner, Deductor; 

Системи, що реалізують аналітику в оперативній пам’яті: 

SAP InfiniteInsight, Oracle Exalytics In-Memory Software  

Статистичні 

пакети 

SAS/STAT, SAS Visual Analytics, STATISTICA Data Miner,  

The R Project for Statistical Computing, Weka  

Спеціалізовані 

пакети 

Нейронні мережі: Neuro Pro, NeuralWorks Professional II Plus, 

NeuroShell 2, Neuro Оffice, NeuralWorks Professional, BrainMaker Pro; 

Генетичні алгоритми: GeneHunter, Auto2Fit3, KnowledgeMiner ; 

Нечітка логіка: FuziCalc CubiCalc, Fuzzy Logic Toolbox  

Visual Mining 
Oracle Data Miner, Oracle Endeca Information Discovery,  

IBM Cognos Insight, SAP Lumira, SAS Visual Analytics 

Text Mining 

SAS Text Miner, STATISTICA Text Miner, TextAnalyst, Textalytics, 

SAP BusinessObjects Text Analitycs, Salience Engine, WordStat, 

KnowledgeREADER, DiscoverText, NetOwl, TextMiner  

Джерело: узагальнено автором 

У загальному вигляді зв'язок основних елементів теоретико-

методологічного, методичного, інструментального, модельного та організаційно-

практичного рівнів моделювання проактивного механізму прийняття 

управлінських рішень у СЕС можна зобразити у вигляді концептуальної схеми 

(рис. 2.3).  

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, ПНА, прийняття рішення, прогнозний аналіз, 

а також на рівні зв’язків між згаданими процесами. 

Завдання управління багато в чому залежать від проблем, що виникають у 

СЕС внаслідок порушень у реалізації соціально-економічних, політичних та 

інших механізмів, а також неадекватності структури управління, помилок у 

процесах управління. Крім того, прискорені зміни зовнішнього середовища та 

внутрішнього стану системи ставлять принципово нові завдання перед 

управлінням – передбачити зміни та забезпечити випереджальний розвиток. Такі  

http://www.ibm.com/software/products/en/spss-predictive-analytics-enterprise
http://www.statsoft.ru/products/STATISTICA_Data_Miner/STATISTICA_Text_Miner/
https://www.netowl.com/text-mining/
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Рис. 2.3. Концептуальна схема моделювання проактивного механізму прийняття управлінських рішень на базі ІАД 
Джерело: створено автором 



115 

 

завдання виникають дедалі частіше й можуть потребувати для своєї реалізації не 

лише оперативних, а й стратегічних, і навіть цілепокладаючих рішень. Для їх 

вирішення необхідно розробляти ефективні методи розпізнавання проблем у 

СЕС, які можуть становити як загрози діяльності СЕС, так і нові можливості. 

Мова, перш за все, йде про діагностику проблеми, її виявлення на основі 

аналізу величезних інформаційних масивів, що представляють діяльність СЕС. 

У потоках даних приховані як самі проблеми, так і найбільш суттєве та 

необхідне для їх вирішення: ідеї, значення, зовнішні та внутрішні фактори, що 

впливають на СЕС, тенденції розвитку системи, закономірності, причинно-

наслідкові залежності, цілі дій суб’єктів, ризики, ознаки загроз, зв’язки (прямі та 

зворотні), взаємозалежності, характерні конфігурації (шаблони), точки зростання, а 

також точки запуску нових процесів, центри сил, сфери їх інтересів та 

цілепокладання. 

Складність виявлення проблем у СЕС полягає в тому, що на ранніх стадіях 

дані моніторингу про зміни в зовнішньому і внутрішньому середовищах мають 

фрагментарний характер. Звідси випливає завдання відновлення цілісної картини 

стану системи на основі фрагментарних даних і якісної інтерпретації отриманого 

інформаційного образу з позиції впливу проблеми на розвиток СЕС. На 

вирішення такого завдання спрямований потенціал методів ІАД. 

Використання таких методів дає можливість: 

 здійснювати збирання і представлення даних; фільтрацію, групування та 

їх комплексне подання; створювати на основі даних інформаційні образи СЕС; 

 визначати характерні системні конфігурації (шаблони); 

 ідентифікувати стани системи: формувати образи підсистем СЕС; 

зіставляти поточні образи з образами, що відповідають станам загроз або 

можливостей, виявляючи при цьому точки запуску нових процесів; 

 установлювати пріоритетність вирішення проблем, їх важливість, 

терміни вирішення, тенденції розвитку проблем та їх сподіваних наслідків; 

 ставити управлінські завдання: визначати напрями відстеження 

діяльності СЕС, точки контролю; аналізувати значущість відхилення в 

показниках діяльності; визначати цілі, критерії, умови функціонування СЕС. 



116 

 

При цьому мова йде про використання таких видів моделей: 

 моделі виявлення шаблонів методом індукції правил з використанням 

генетичних алгоритмів, ШНМ, програмних агентів, категоризованих графіків, 

піктографіків; 

 моделі виділення кластерів станів СЕС методом k-середніх (k-Means); 

класифікації набору образів з використанням дерев рішень та ШНМ; 

 моделі ідентифікації стану СЕС методом «найближчого сусіда», індукції 

правил, з використанням ШНМ, мереж Байєса, асоціацій, алгоритму обмеженого 

перебору; 

 моделі прогнозування майбутнього стану СЕС з використанням методів 

«найближчого сусіда», індукції правил, мереж Байєса, статистичних методів, 

асоціацій, ШНМ, дерев рішень, пошарового стиснення; 

 моделі оптимізації стану СЕС з використанням ШНМ, генетичних 

алгоритмів, дерев рішень, методу індукції правил; 

 моделі виявлення причинно-наслідкових зв’язків в СЕС за допомогою 

крос-табуляції, мереж Байєса, еволюційного програмування, статистичних 

методів, редукції вибірки і маркування підгруп даних тощо. 

Виявлення проблем є основним завданням процесу огляду ситуації, що 

потребує для своєї підтримки поєднання різних інтелектуальних моделей і 

методів. Така підтримка передбачає також можливість інтерактивного втручання 

компетентних осіб у процеси реалізації математично формалізованих алгоритмів.  

Процедури огляду ситуації нерозривно пов'язані з неперервним 

діагностуванням – ідентифікацією та системною класифікацією станів СЕС, що є 

невід’ємною частиною процесу накопичення знань та досвіду управління 

складними системами. Розроблення моделей та методів, що сприяють 

ефективному виконанню цих завдань, є одним з етапів синтезу системи 

управління розвитком та функціонуванням СЕС. 

Значна увага до моделей виявлення проблем з використанням ІАД приділена 

в роботах, пов’язаних з дослідженням ситуаційного механізму прийняття 

управлінських рішень, наприклад, у дослідженнях Р. Лепи [144; 145]. Проте в них в 
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основному розглядаються методи, засновані на збережених даних, тоді як 

найбільший потенціал щодо виявлення характерних для проблем конфігурацій 

мають методи, засновані на дистиляції даних.  

У разі виявлення низки проблем в СЕС потрібно зважати на такі їх аспекти 

як терміновість та значущість. Термінові проблеми вимагають негайного 

реагування на них та реалізації адекватних стратегічних або оперативних 

управлінських впливів. Значущі проблеми стосуються, як правило, стратегічного 

рівня управління і потребують добре спланованих управлінських дій. 

Ідентифікація проблеми має супроводжуватись переліком її джерел, причин 

та параметрів, а також визначенням векторів розвитку ситуації та її наслідків з 

урахуванням та без врахування управляючих впливів. 

Виявлення закономірностей та взаємозв’язків між різними явищами, що 

відбуваються в СЕС, є проблемою, яку можливо вирішити через вивчення 

розвитку подій в багатовимірному просторі показників, що характеризують їх з 

різних боків. Проблеми мають довгі ланцюжки причинно-наслідкових зв’язків. Їх 

виникнення може бути досліджене за схемою: проблема (наслідок) – симптоми 

(індикатор) – параметри – фактори – причини – першопричини. Для того щоб 

передбачати проблему і завчасно проводити заходи з її запобігання, потрібно 

знати першопричини. З іншого боку, проблему можна розглядати як причину, 

тому в механізмі ПУ, що впроваджується в систему прийняття управлінських 

рішень будь-якої СЕС, невід’ємною частиною має бути прогноз розвитку подій за 

двома напрямами – без управлінських впливів та з управлінськими впливами на 

основі виявлення причинно-наслідкових зв’язків між подіями. 

Процес ПНА може і повинен реалізовуватись на всіх етапах повного циклу 

вирішення проблем. Розпізнавання проблем базується на визначенні симптомів – 

ознак явищ у внутрішньому та зовнішньому середовищі, з якими пов’язують 

певні впливи на систему, джерела дій, фактори і причини. Проте симптоми часто 

не спрацьовують, оскільки використовувані класичні методи не сприйнятливі до 

незначних змін характеристик або компенсаторного впливу характеристик одна 

на одну.  
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Використання методів ІАД у рамках ПНА дозволяє: 

 здійснювати збирання і представлення даних; локалізацію виявлених 

причинно-наслідкових зв’язків; 

 ідентифікувати причинні зв’язки: визначати образи зв’язків; зіставляти 

виявлені фактори і зв’язки з відомими образами причинно-наслідкових зв’язків; 

визначати структуру причинного зв’язку; 

 будувати причинні ланцюги ієрархії – ланцюги взаємопов’язаних причин 

і наслідків: прогнозувати розвиток подій без управлінських впливів, 

прогнозувати розвиток подій з управлінськими впливами; конструювати 

сімейства станів СЕС на основі моделей зв’язків. 

Механізм ПНА може бути реалізований з використанням таких підходів ІАД 

як моделювання на основі індукції правил, що ґрунтуються на логічних методах 

виключення або подібності; пошук зв’язків за шаблоном; використання 

статистичних інструментів та алгоритмів з самонавчанням, особливо пристосованих 

для аналізу неструктурованої інформації; побудова сімейств причинно-наслідкових 

графів, що моделюють зв’язки між подіями тощо. 

Розкриття проблеми зводиться до виявлення і формалізації стану СЕС до 

рівня конкретної моделі з метою прийняття на основі її аналізу обґрунтованого 

управлінського рішення. На цьому етапі здійснюється вибір конкретної технології 

вирішення проблеми, ефективно реалізується ситуаційний підхід до прийняття 

рішень через процедури, що залежать від типу рішень: стандартних, бінарних, 

багатоваріантних або новаторських. 

Методичною основою прийняття рішень як процесу ПУ можуть бути 

класичні методи теорії корисності, статистичні методи, методи дослідження 

операцій, експертних оцінок тощо. Використання методів ІАД розширює 

інструментарій традиційних підходів і дає можливість визначати цілі і критерії 

через конструювання сімейства цілей, ранжувати критерії, реалізовувати 

оптимізаційний механізм на основі ШНМ, генетичних алгоритмів, дерев рішень, 

методів мультиагентної оптимізації тощо. 
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Значну перспективу мають гібридні оптимізаційні підходи, наприклад, 

удосконалення класичних методів через включення до них процедур 

інтелектуального аналізу, підвищення об’єктивності експертних оцінок через 

використання ШНМ у блоці корекції оцінок, еволюційне моделювання процесів 

оптимізації експертних оцінок [60] тощо. 

Основою для визначення набору альтернатив та прийняття ефективного 

управлінського рішення є процедура виявлення проблем в СЕС. При цьому в 

систему підготовки і прийняття управлінських рішень необхідно інтегрувати блоки 

початкової та систематичної оцінки ефекту від реалізації ухвалених на основі 

модельних розрахунків рішень. Інформаційною базою для такої оцінки мають стати 

результати здійснення моніторингу реалізації рішень, що дозволяє в реальному 

масштабі часу відстежувати динаміку зміни показників діяльності СЕС. 

Систематичний аналіз оцінки ефективності управлінських рішень є основою для 

поповнення бази знань СЕС у рамках блоків розпізнавання інформаційних образів 

системи та прийняття відповідних рішень. 

Правильна постановка проблеми, оцінка наслідків і ризиків, пов’язаних з 

реалізацією кожної альтернативи, є дуже важливими завданнями при підтримці 

управління, проте не меншої уваги заслуговує процес аналізу практичної 

реалізації альтернативи, що обрана для вирішення цієї проблеми; цей процес ми 

називаємо аналізом плану. Тут акценти зміщуються не на план як на сукупність 

показників, що мають бути досягнутими, а на програму дій як послідовності 

заходів з досягнення цього кінцевого результату. В центрі прогнозного аналізу 

знаходиться виявлення потенційних проблем як негативних факторів і 

потенційних можливостей як позитивних факторів, на які можна сподіватися в 

ході реалізації плану.  

Процедура прогнозного аналізу передбачає активне використання моделей 

прогнозування майбутніх станів СЕС з/без урахування управлінських впливів та 

дослідження різних сценаріїв. Сценарні моделі розвитку подій, пов’язані з 

реалізацією обраної альтернативи, можуть відтворювати перспективи розвитку 

СЕС у багатьох варіантах. Потрібно зауважити, що методи ІАД є на сьогодні 
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найпопулярнішими і найперспективнішими методами прогнозування розвитку 

СЕС. Імовірнісні методи, а саме статичні і динамічні мережі Байєса, нечітка логіка, 

ШНМ в останні роки зарекомендували себе як найпридатніші для прогнозування 

процесів з невизначеностями.  

Успішне використання інструментів ІАД для підтримки процесів ПУ в СЕС 

забезпечується кваліфікованою реалізацією системного моделювання та 

експериментування з моделями. 

Модельний рівень концепції моделювання проактивного механізму 

прийняття управлінських рішень на базі ІАД передбачає синтез моделей виявлення 

характерних конфігурацій (станів системи), ідентифікації зв’язків та станів СЕС, 

моделей візуалізації даних, прогнозування майбутніх станів СЕС, оптимізаційних 

моделей прийняття рішень, сценарних моделей розвитку системи. Моделі можуть 

бути об’єднані в групи за типом процесу ПУ та рівнем системи (рис. 2.4). 

Реалізація модельної підтримки проактивного механізму прийняття 

управлінських рішень потребує, насамперед, формування образу СЕС – моделі, що 

складається з сукупності значень характеристик, які відтворюють інформаційний 

зліпок проекту, процесу, середовища, та призначена для реалізації інформаційного 

розпізнавання стану системи. Ідентифікація такого образу передбачає процес його 

ототожнення з деяким відомим образом, шаблоном, реалізація відповідної моделі 

потребує залучення інтелектуальних підходів. Виявлення характерних станів 

системи (шаблонів) також забезпечується відповідними моделями ІАД. Для 

усвідомлення рівня проблеми, встановлення пріоритетів при вирішенні проблем 

здійснюється побудова моделей класифікації образів СЕС. Наведений набір 

моделей дозволяє реалізовувати завдання огляду ситуації в СЕС. 

Виявлена проблема може потребувати прийняття як оперативних, так і 

стратегічних рішень, тому інші процеси ПУ знаходять підтримку через 

комплекси взаємопов’язаних моделей, розподілених за трьома рівнями – проекту, 

процесу та середовища, і включають моделі ПНА, прийняття рішень та 

формування образів майбутнього системи. Необхідність удосконалення рішень, 

контролю за наслідками рішень вимагає побудови моделей моніторингу усіх 

типів ухвалених рішень. 
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Індукція правил, 

нейронні мережі, 

візуальний аналіз 

Моделі моніторингу рішень 
«Найближчий сусід», індукція правил,  

нейронні мережі, дерева рішень 

 

Рис. 2.4. Групи моделей та автономних методів ІАД для моделювання 

проактивного механізму прийняття рішень 
Джерело: розроблено автором 
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Важливим є припущення, що розвиток методичного і модельного 

забезпечення проактивного механізму прийняття рішень лежить у площині 

комбінування різних методів і підходів ІАД, формування ансамблів моделей та 

гібридних алгоритмів. Інтеграція різних методів у межах гібридних моделей 

дозволяє подолати обмеження окремих методів і досягти синергетичного ефекту 

від їх використання.  

Потрібно зауважити, що процес моделювання механізму прийняття 

проактивних рішень викликається не потребами реактивного управління, а 

спрямований на розробку рішень наперед. Запропонований інструментарій 

уможливлює розробку потужного набору альтернатив функціонування і розвитку 

СЕС, запасу обґрунтованих ефективних варіантів дій у різних умовах, що дає 

змогу не лише забезпечити відчутне зменшення часу на прийняття важливих 

рішень, а зробити це прийняття своєчасним і переможним. Застосування моделей 

рівня середовища дозволяє сформувати його новий варіант, перехід до якого 

пов'язаний з прийняттям оперативного рішення; використання моделей рівня 

процесу і проекту уможливлює підготовку нових процесів та проектів, які 

можуть стати актуальними внаслідок прийняття стратегічного або 

цілепокладаючого рішень (рис. 2.5). У такий спосіб створюється базис для 

розширення різноманітності можливих управлінських впливів.  

 

Актуальний 

проект 

Варіант 

проекту 

Актуальний 

процес 
Варіант 

процесу 

Актуальне 

середовище 
Варіант 

середовища 

… 
… … 

… … 

правило правило 

правило правило 

Цілепокладаюче 

рішення 

Стратегічне 

рішення 

Оперативне 

рішення 

 

Рис. 2.5. Зв’язки між типами рішень та проактивними варіантами 

функціонування системи 
Джерело: складено автором. 
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Прикладний рівень реалізації концепції моделювання проактивного 

механізму прийняття управлінських рішень на базі ІАД визначається 

формалізацією основних його методичних і модельних конструкцій до рівня 

конкретних ІС та ІТ, реалізація яких у практику управління СЕС дозволить 

підвищити обґрунтованість та оперативність прийняття управлінських рішень.  

В основу ідеології проактивного механізму прийняття управлінських рішень 

на базі ІАД покладена наскрізна автоматизація і об'єднання всіх інформаційних 

потоків і управлінських функцій в єдине ціле, розробка та активна експлуатація 

гібридних інтелектуальних систем підтримки прийняття управлінських рішень на 

базі новітніх ІТ. Відповідні системи мають вирішувати поряд з класичними 

аналітичними завданнями нові когнітивні завдання з проактивного пошуку та 

використання знань. 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.  

В цілому, ефективність управління СЕС, що базується на проактивному 

механізмі прийняття рішень, залежатиме від можливості завчасно визначити 

потенційно критичну сферу, виявити пов’язані з нею загрози або можливості, а 

також їх імовірні причини та розробити відповідні дії з успішної реалізації плану. 

Всі ці завдання реалізуються за підтримки сучасних ІС та новітніх технологічних 

підходів, здатних забезпечити відповідні процеси моделювання рішень та 

формування управлінських впливів. Це обумовлює необхідність дослідження 

прикладних аспектів комп’ютерної підтримки процесів ПУ. 

 

2.3 Стан та перспективи розвитку систем комп’ютерної підтримки 

прийняття управлінських рішень в СЕС 

 

Управління на основі гнучких проактивних рішень та генерації різних типів 

впливів, що ініціюють зміни, неможливе без якісно нового застосування ІКТ. В 

мережевому середовищі ці технології формують єдиний інформаційно-
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економічний простір – сукупність інформаційних ресурсів економіки та 

технологій їх обробки, зберігання і передачі, ІС та телекомунікаційних мереж, які 

функціонують на основі єдиних принципів та загальних правил. В умовах 

глобалізації цей простір структурується через динамічні ІС – взаємопов’язані 

сукупності методів і засобів збирання, накопичення і зберігання, пошуку й 

обробки, поширення і подання інформації, поєднані інформаційними потоками.  

Програмно-технічний та технологічний базис світового інформаційно-

економічного простору сьогодні розвинутий настільки, що дозволяє корінним 

чином змінити не лише характер функціонування, а й управління суб’єктами 

економічної діяльності та економікою в цілому. Аналіз відповідних теоретичних, 

методичних, технічних та технологічних досягнень останніх років переконує, що 

наразі сформовані достатні умови для реалізації проактивного механізму 

підготовки та прийняття управлінських рішень у СЕС. Для обґрунтування 

практичної цінності концепції моделювання проактивного механізму прийняття 

рішень на основі ІАД на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства 

доцільно навести підтвердження щодо необхідного рівня зрілості програмно-

технічного та інформаційно-технологічного забезпечення управління СЕС і 

переконатися в актуальності реалізації підходу в українських економічних реаліях. 

Регулярні обстеження інформатизації підприємств України демонструють 

позитивну динаміку у напрямі розвинення матеріально-технічної бази та 

комунікацій. Останнє обстеження 2013 р. [33] показало, що комп’ютерну техніку 

використовують у своїй діяльності 91,1% підприємств (проти 87,7% у 2011). З них 

62,7% користуються внутрішньою комп’ютерною мережею, розширену 

внутрішню мережу має кожне шосте підприємство. Кожне четверте підприємство, 

яке використовує комп’ютери, має функціонуючу домашню сторінку в Інтранет та 

використовує бездротовий доступ до своєї внутрішньої комп’ютерної мережі. 

Більше половини парку комп’ютерної техніки підприємств промисловості 

становлять сучасні процесори, надпотужних процесорів вдвічі менше. 

Частка підприємств, що мають доступ до Інтернет, становить 95,1% від 

загальної кількості підприємств, що використовували комп’ютери (у 2011 р. – 

86,7%), та 86,6% усіх підприємств (значення цього показника для ЄС – 95%). 
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Велике поширення має ШСД до Інтернет, його використовують для роботи 36% 

охоплених всесвітньою мережею підприємств (в ЄС – 87%). Кожне четверте 

підприємство зв’язується з Інтернет за допомогою мобільного зв’язку (в Європі 

кожне друге). Доступ до Інтернет мають 99,4% великих, 98,0% середніх та 93,9% 

малих підприємств. Більше третини таких підприємств (39,8%) ведуть домашню 

сторінку або мають web-сайт. Поки цей показник вдвічі нижчий за 

середньоєвропейський. 

Статистика також переконує, що українські підприємства активно 

здійснюють автоматизований обмін даними. Найактивніше передаються 

повідомлення до державних та фінансових установ – обмін здійснювали 70% 

підприємств; 57% підприємств передають повідомлення про свою продукцію та 

послуги. Потрібно зауважити, що якщо частка підприємств, що використовувала 

Інтернет для отримання інформації, близька до середньоєвропейської – 73% та 

74% відповідно, то стосовно виконання адміністративних процедур існує значний 

розрив – 40,5 проти 69%.  

В цілому, останнє десятиліття демонструє тенденцію до підвищення рівня 

інформатизації підприємств України як у напрямі розвинення матеріально-технічної 

бази, так і щодо розроблення та використання сучасного ПЗ, у тому числі і з метою 

підтримки прийняття управлінських рішень.  

Сучасне управління підприємством може бути побудовано відповідно до 

оцінки продуктивності (Business Performance Management, BPM), на базі процесів 

(Business Proccess Management, BPM) або сервісів, що надаються бізнесу 

(Business Service Management, BSM), відповідно до ланцюжків поставок (Supply 

Chain Management, SCM), з урахуванням відносин з клієнтами (Customer 

Relationship Management, CRM), життєвого циклу виробів (Product Lifecycle 

Management, PLM), у відповідності до контенту (Enterprise Content Management, 

ECM) або знань (Enterprise Knowledge Management, EKM) тощо. Кожному 

напряму відповідає велика кількість програмних додатків: від базових 

бухгалтерських до ERP (Enterprise Resource Planning), а також ECM, EMM, SSTD, 

EAM, MES, WMS, CMMS, HRM, CTMS та інших корисних спеціалізованих 

систем. За даними Forrester Research, близько половини опитаних аналітиками 
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компаній використовують від трьох до п'яти різних систем, близько 10% мають 

від шести до дев'яти продуктів, а 15% впровадили десять і більше рішень. Для 

досягнення системності у використанні такої великої кількості різних продуктів 

створено цілий технологічний напрям – інтеграція корпоративних додатків 

(Enterprise Application Integration, EAI). 

Особливостям використання різних ІС в економіці присвячено дослідження 

багатьох закордонних і вітчизняних вчених, серед яких А. Береза, В. Галіцин, 

Т. Затонацька, М. Іванов, О. Матвієнко, Д. Пауер, В. Плескач, В. Пономаренко, 

О. Провотар, М. Сендзюк, В. Ситник, П. Страсман, М. Татарчук, Е. Трахтенгерц, 

Е. Турбан, С. Устенко, О. Чубукова та інші [9; 38; 47; 90; 100; 160; 202; 230; 235; 

259; 279; 442; 462; 480]. 

Проведене узагальнення цих досліджень дозволяє виділити чотири основні 

рівні систем, які, поєднуючись у корпоративну ІС, забезпечують підтримку 

прийняття управлінських рішень: ІТ-інфраструктура, операційне управління, 

оперативне управління, стратегічне управління. Приклади потужних систем 

відповідно до зазначених рівнів наведено у табл. 2.4.  

ІТ-інфраструктура представляє собою комплекс взаємопов'язаних ІС та 

сервісів, що забезпечують функціонування і розвиток засобів інформаційної 

взаємодії СЕС. ІТ-інфраструктура є ядром всіх інших ІС та програмних додатків, 

тому від того, наскільки вона надійна і продуктивна, залежить робота всіх інших 

систем – бухгалтерского обліку, управління логістикою, запасами, доставкою 

тощо (рівень операційного управління); раціоналізації бюджетування, 

планування та прогнозування (оперативне управління); реалізації корпоративної 

стратегії в масштабі СЕС (стратегічне управління). 

В Україні у 2010–2013 рр. майже 40% проектів, реалізованих у фінансовій, 

телекомунікаційній сферах, переробній промисловості, були пов’язані з 

проектуванням та встановленням ІТ- та мережевої інфраструктури. В останні два 

роки, за інформацією найбільших українських системних інтеграторів, їхні 

послуги в основному стосувались оновлення та розвитку корпоративної ІТ-

інфраструктури, проектування корпоративних мереж та встановлення апаратного 

і програмного забезпечення.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Таблиця 2.4  

Інформаційні системи провідних світових виробників,  

структуровані за рівнем ІТ-підтримки управління економічною діяльністю 

Рівні ІТ-підтримки 

управління 

Підсистеми 

корпоративних 

інформаційних систем 

Сучасні інформаційні системи для управління економічною діяльністю 

Виробник Провідні світові зразки 

ІТ-інфраструктура 

СУБД, сервери додатків, 

Workflow, Middleware, 

SOA та інші 

SAP 
SAP NetWeaver, SAP Decision Service Management, SAP Event Stream Processor, 

SAP Enterprise Modeling Applications, SAP HANA, SAP Sybase IQ, PowerDesigner 

Oracle 
MySQL, Oracle Fusion Middleware, Oracle NoSQL Database, Oracle Big Data 

Connectors, Oracle Event Processing, Oracle WebLogic Server 

IBM DB2, Informics, IBM WebSphere, IBM PureData Systems, IBM InfoSphere 

Microsoft Microsoft SQL Server, Microsoft Azure, Windows Server 

Інші Apache Hadoop, HP Vertica 

Службовий 

документообіг та 

операції 

Системи оперативного 

контролю, планування і 

транзакцій ERP, CRM, 

SCM, HCM та інші 

SAP 
SAP Business Suite, SAP Business All-in-One, SAP Business ByDesign, SAP 

Business One, SAP BusinessObjects Process Control 

Oracle 
Oracle e-Business Suite, Oracle Fusion Applications, Oracle Siebel CRM, Oracle JD 

Edwards EnterpriseOne, PeopleSoft Enterprise 

Інші Microsoft Dynamics, 1С: Предприятие, IBM SPSS Decision Management 

Оперативне 

управління 

Системи планування, 

бюджетування, 

прогнозування, аналізу 

інформації ABC, ABM, 

BI та інші 

SAP 
SAP Public Budget Formulation, SAP BusinessObjects BI Suite, SAP Edge,  

SAP Crystal Reports, SAP Lumira, SAP BusinessObjects Design Studio 

Oracle 
Oracle Hyperion Planning, Oracle Hyperion Financial Management, Oracle BI 

Applications, Oracle Enterprise Governance, Risk and Compliance  

Інші 
IBM Cognos BI, IBM BPM, Microsoft Power BI, SAS Financial Management,  

SAS Enterprise Decision Management, SAS BI, Prognoz Platform 

Стратегічне 

управління 

Системи для підтримки 

стратегічних цілей BSC, 

CPM, EPM, BPM та інші 

SAP 
SAP BusinessObjects Strategy Management, SAP BusinessObjects Dashboards, 

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 

Oracle 

Oracle Hyperion Strategic Finance, Oracle Hyperion Performance Scorecard, Oracle 

Hyperion Crystal Ball, Oracle Scorecard and Strategy Management, SAS Strategy 

Management 

Джерело: складено автором на основі www.microsoft.com; www.sas.com; www.global.sap.com; www.oracle.com; www.statsoft.ru 

http://www.oracle.com/us/solutions/oos/weblogic-server/overview/index.html
http://www.ibm.com/software/products/ru/ru/spss-decision-management
http://www.microsoft.com/
http://www.sas.com/
http://www.global.sap.com/
http://www.oracle.com/
http://www.statsoft.ru/
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Незважаючи на те, що ІТ-ринок України зазнав скорочення у 2012-2014 рр. 

(з 3,2 млрд дол. до 2,2 млрд дол.), ринок ПЗ зріс у 2013 р. на 6% і склав 300 млн 

дол., ринок IT-послуг збільшився на 5,8% – до 308,8 млн дол. і ринок хмарових 

сервісів виріс в 2,8 рази – до 5,8 млн дол. [264]. 

У структурі ринку ПЗ прогнозується невпинне зростання сегмента 

корпоративних додатків. На думку експертів, у 2014 р. оцінка за цим сегментом 

перевищить значення відповідного показника 2008 р. та демонструватиме надалі 

щорічне зростання в середньому на 7% [198]. 

Найбільшим сегментом корпоративного ПЗ і у світі, і в Україні останніми 

роками залишається сегмент ERP. Пік упровадження класичних ERP-систем (для 

автоматизації базових функцій підприємства) в Україні прийшовся на 2007–2008 рр. 

В кризу цей сегмент знизився. У 2012 р. ринок ERP фактично досяг докризового 

рівня, продемонструвавши зростання порівняно з попереднім періодом на 39,1%. На 

думку аналітиків, зростання українського ринку ERP-систем обумовлене переходом 

малих і середніх підприємств з різних продуктів компанії 1С на інтегроване рішення 

«1С: Підприємство». У 2011 р. 4 провідні постачальники ПЗ в Україні (SAP, Oracle, 

Mycrosoft та 1С) повідомили про впровадження більше 100000 ERP- та облікових 

систем у малих і середніх компаніях та 1200 ERP- та CRM-систем у великих 

індустріальних компаніях та банках [391]. 

За оцінками експертів, нині в Україні впровадженням сучасних 

корпоративних ПЗ рівня ERP та CRM охоплено близько 10% підприємств, більша 

частина з яких – великі. Ступінь проникнення цих систем залежить від 

конкретної галузі. Найактивніше вони використовуються банками, 

телекомунікаційними компаніями, підприємствами роздрібної торгівлі, 

енергетики, металургії, машинобудування (забезпечують 75% продаж).  

Для порівняння можна зауважити, що за даними Aberdeen Group за 2011 р., 

повноцінна ERP упроваджена в 41% західних компаній, а в сегменті SMB 

(середній та малий бізнес) ця частка становить 29%.  

Згідно з опитуванням IDC, проведеним у 2012 р. серед західних компаній, 

60% підприємств вважають, що ERP-системи не дозволяють оптимізувати процес 
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прийняття рішень, що так важливо для ефективної роботи організації. Серед 

середньо- та короткострокових вимог до цих систем нині переважають: 

раціоналізація бізнес-процесів для забезпечення максимальної робочої 

ефективності, отримання більш детальних бізнес-даних, оптимізація сумісної 

роботи та залучення можливостей мобільних пристроїв та додатків. Тому дедалі 

частіше ERP-рішення комбінуються з аналітичними рішеннями [89], 

інтегруються з web-ресурсами (електронні тендерні майданчики тощо). 

Для підтримки процесу прийняття ефективних оперативних та стратегічних 

рішень створено багато прикладних систем, що вирішують завдання різного 

масштабу, а саме, вони допомагають успішно виконати аналіз фінансового стану 

фірми, інвестиційний або маркетинговий аналіз, підготувати бізнес-план; 

успішно використовуються для управління проектами, бюджетування, оцінки 

ефективності підприємства з урахуванням ризиків тощо. Проте в останні кілька 

років виникла тенденція переходу від розрізнених систем до комплексних пакетів 

– аналітичних платформ бізнес-інтелекту (Business Intelligence, BI) [341; 424].  

Більшість дослідників визначають BI як процес, технології, методи і засоби 

виявлення і подання знань, створені для формування такого бачення проблеми, 

яке дозволяє прийняти найкраще рішення [286; 425; 484]. 

Найзагальніше визначення ВІ, яке демонструє його безпосередній зв'язок з 

підтримкою прийняття рішень, наведено в роботі [275, c. 12]: «ВІ – це процес 

послідовного перетворення даних в інформацію, інформації в розуміння, 

розуміння в знання і, нарешті, загального знання у цілеспрямоване прикладне 

знання, яке дозволяє приймати рішення». 

На думку аналітиків компанії Forrester, поряд з розумінням ВІ в широкому 

сенсі (як засобів перетворення початкових даних у корисну змістовну інформацію, 

використовувану для прийняття рішень) потрібна конкретизація їх як ПЗ 

підготовки і використання даних для аналізу, звітності, управління 

продуктивністю та доставки інформації. BI в широкому розумінні включає засоби 

інтеграції даних, управління якістю даних, управління основними даними, СД; BI 

у вузькому сенсі охоплює інструменти складання звітності (у т.ч. оперативної), 
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розширеної аналітики, аналітики контексту, процесу, тексту, аналітики In-Memory 

та інформаційних панелей. 

Виходячи з практичного спрямування ВІ на вирішення проблем у СЕС, 

будемо відокремлювати поняття ВІ-платформи як потужного інструмента 

підтримки прийняття рішень від поняття аналітичної платформи, згадуваного у 

п. 2.2 (спеціалізованого програмного рішення, створеного для виявлення знань в 

даних) та інших видів програмного забезпечення ІАД (статистичних пакетів, СУБД 

з можливостями ІАД тощо), та усвідомлювати, що функціонал ВІ-платформ 

включає основні можливості аналітичних платформ, але не навпаки. 

Вдало узагальнює можливості ВІ щодо підтримки рішень класифікація 

МакДоналда [370], в якій він виділив чотири типи систем: ВІ-інфраструктура (ВІ 

infrastructure); управління веденням бізнесу (Вusiness Рerformance Мanagement, 

ВРМ); обґрунтування рішень (Decision Еnablement, DЕ); моніторинг бізнесової 

діяльності (Вusiness Аctivity Мonitoring, ВАМ). 

Системи, що відносять до інфраструктури ВІ, являють собою сховища даних 

(СД), які дозволяють видобувати дані з оперативних систем, а потім 

трансформувати, агрегувати їх з метою підтримки прийняття рішень. ВРМ-

системи використовують дані з СД, забезпечуючи при цьому зворотний зв'язок з 

управлінням через ключові показники ефективності діяльності (KPI). DЕ-системи 

дозволяють автоматизувати процеси прийняття рішень, що базуються на аналізі 

історичних даних з СД. ВАМ-системи реалізують процеси, які дозволяють 

контролювати ключові бізнесові події з метою визначення тенденцій, знання яких 

дає можливість менеджерам проводити коригуючі дії, що покращують ситуацію. 

Ці ВІ-системи орієнтовані на події, базуються на правилах і працюють у режимі 

реального часу. 

ВІ як сегмент корпоративного ПЗ і у світі, і в Україні посідає в останні роки 

третє місце після ERP та CRM (приблизно 12% ринку). У кризовий 2009 р. у 

середовищі корпоративних додатків в Україні спостерігалося падіння обсягів 

майже вдвічі, але це стосувалось ERP та CRM, при цьому продажі ВІ-систем 

збільшувалися. За оцінками експертів, український ринок ВІ впевнено зростатиме 

надалі з темпом близько 16% (табл. 2.5). 
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Таблиця 2.5 

Структура українського ринку програмних засобів  

за основними сегментами у 2011-2017 рр., млн грн 

Сегмент ринку ПЗ 2011 2012 (о) 2013 (п) 2014 (п) 2015 (п) 2016 (п) 2017 (п) 

ERP 159 178 194 208 222 238 252 

CRM 48 59 68 74 80 86 91 

BI 28 34 39 46 54 63 75 

Бази даних 102 117 129 139 149 160 171 

Захист інформації 146 175 200 224 248 273 298 

Офісні додатки 474 531 589 648 707 770 839 

Інші 307 348 386 425 457 486 512 

Загалом 1264 1442 1605 1764 1917 2076 2238 

Примітки: (о) – оцінка, (п) – прогноз 

Джерело: побудовано автором за даними [391]. 

Зважаючи на прикладну спрямованість ВІ-систем, їх доволі часто 

ототожнюють з системами підтримки прийняття рішень (СППР, англійський 

термін Decision Support Systems, DSS). На нашу думку, це не є вірним [295]. 

Концепція СППР виникла в 70-ті роки ХХ століття і передбачає створення 

систем-порадників для відповідальних осіб [275; 354; 360; 364; 405; 475; 480]. 

Аналіз зазначених джерел демонструє широкий діапазон визначень та прикладів 

СППР. Найчастіше під цим поняттям розуміють інтерактивні комп’ютерні 

системи, які надають допомогу ОПР в умовах невизначеності, при вирішенні 

слабкоструктурованих і неструктурованих завдань управління, використовуючи 

для цього одночасно і дані, і моделі. Перелік основних характеристик і функцій 

(генерація варіантів рішень, їх оцінка, ранжування, узгодження тощо) доповнюють 

можливість адаптації для групового й індивідуального використання, підтримки як 

взаємозалежних, так і послідовних рішень, використання знань тощо. 

За більш як 40 років розвитку концепція СППР пройшла кілька етапів, 

проаналізованих у наших роботах [294; 295]. Якщо перше покоління СППР 

майже повністю повторювало функції звичайних управлінських систем щодо 

підтримки прийняття рішень, то кожне наступне відрізняє рівень допомоги в 

розумінні розв’язуваної проблеми, у вирішенні завдання, в аналізі отриманих 

рішень. Сучасні СППР мають потужні можливості за рахунок упровадження 

нових технологічних засобів та методів ШІ, а саме: сховищ та вітрин даних; ІАД; 
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засобів підтримки рішень, основаних на знаннях; новітніх засобів 

телекомунікацій; географічних БД та геоінформаційних систем тощо. 

СППР набули широкого застосування в економіках різних країн, причому 

їхня кількість постійно зростає. Найбільша частка комп'ютерної підтримки 

припадає на стратегічне планування, управління і розвиток підприємств, 

операційне управління й розподіл ресурсів [95]. Створено також достатньо 

ефективних галузевих та регіональних систем [80; 238; 239; 365]. Комп’ютерна 

підтримка прийняття рішень на рівні секторів економіки має важливе значення в 

е-урядуванні, наприклад, сектор фінансів 14 країн світу ефективно 

обслуговується відповідними СППР [481, c. 71]. 

Характеристику основних класифікаційних груп СППР за Пауером 

представлено у роботі [295]. В цій роботі, а також у [294] підтверджено, що 

концепції СППР та ВІ протягом певного часу розвивалися паралельно, проте в 

останні два десятиліття системи набули багато спільних ознак. Проте для того, 

щоб розглядати ВІ-системи як повноцінні СППР, потрібно реалізувати в них значне 

удосконалення інструментів підтримки прийняття рішень [295]. Тому більшість 

дослідників вважають ВІ кроком на шляху розвитку СППР [92; 235; 354; 479]. 

Сьогодні у наукових роботах із зазначеної тематики замість терміну СППР 

все частіше вживають термін «інформаційні (комп’ютерні) технології 

управління», що включає в себе як підтримку, так і прийняття ІС рішень без 

наступного схвалення їх компетентною особою, а також забезпечення реалізації 

оперативних впливів на керований процес [259; 489].  

Питання еволюції комп’ютерних технологій управління достатньо повно 

викладені в роботах [259; 284; 295; 364; 442; 479]. Більшість досліджень відзначає 

важливість етапу створення систем прийняття рішень (СПР), в яких функції 

порадника замінили функціями прийняття рішень. 

При такому підході до автоматизації управління система переваг 

компетентної особи закладається в основу розробки алгоритмів генерації рішень і 

оцінки ситуації. СПР самостійно аналізує і оцінює об’єктивну складову, генерує 

рішення, оцінює альтернативи, прогнозує результати. Функції узгодження рішень 
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та вибору найкращого варіанта реалізуються на основі виявлення системи 

переваг, що може бути подана, наприклад, у вигляді правил. 

Варто погодитися з дослідниками, що вважають визначальним кроком у 

розвитку комп’ютерних технологій управління створення ІС, що не лише 

генерують рішення, а й формують управлінські впливи, контролюють їхню 

ефективність та здійснюють моніторинг [230; 258–259, 479; 489]. В літературі їх 

часто називають інформаційними (комп’ютерними) системами управління (ІСУ). 

Сучасна концепція ІСУ творчо поєднує елементи підходів підтримки прийняття 

рішень, прийняття рішень, колегіальної підтримки рішень (Collaborative Decision 

Making, CDM) [451] та інші.  

Розвиток технологій підтримки прийняття рішень триває на тлі значних 

глобальних технологічних зрушень, що обумовлює необхідність врахування 

сучасних трендів при побудові ІСУ.  

За прогнозами IDC, 90% зростання на світовому ІТ ринку в найближчі роки 

припадатиме на мобільні, хмарові, соціальні технології та технології «великих 

даних», які ще називають управлінням інформацією. Дедалі частіше перспективи 

аналітичних технологій, мобільних рішень, «хмар» та соціальних мереж бачать у 

їх поєднанні, взаємовпливі, спільному розвитку для досягнення максимального 

ефекту [357; 472].  

Однією з тенденцій, яку обов’язково потрібно враховувати при розробленні 

сучасних ІСУ, є інтелектуалізація мобільних пристроїв (смартфонів, планшетів, 

рідерів). Цей сегмент ІТ-ринку зріс в 2013 р. на 20%, згенерувавши 57% 

зростання всієї галузі. Обсяг поставок смартфонів в 2012–2016 рр. перевищить 

трильйон терміналів на рік (1,16 трлн), зростання поставок настільних систем 

становитиме в середньому лише 8%, щорічні поставки планшетів будуть 

збільшуватись на 13%. 

Поширення інтелектуальних мобільних пристроїв дає поштовх до 

широкого впровадження технології BYOD, що передбачає простий та безпечний 

спосіб доступу користувачів до корпоративних мереж та додатків з ноутбуків, 

планшетів та смартфонів, і відкриває нові можливості у підтримці процесів 

прийняття рішень. 



134 

 

Іншою важливою тенденцією є розвиток альтернативних моделей 

упровадження новітніх технологій. Хмарові технології дозволяють отримати 

доступ до готових систем, не витрачаючи час та кошти на закупку обладнання, 

його обслуговування, на впровадження системи, на залучення та навчання 

персоналу [24]. «Хмара» завжди дозволяє використовувати саме ту кількість 

ресурсів, яку має організація. Найвигіднішими є хмарові технології для 

невеликих організацій, адже за якістю ІТ-інфраструктури вони в змозі 

використовувати рішення рівня потужної корпорації. 

За підрахунками більшості провідних аналітичних компаній, таких як IDC, 

Gartner, Deloitte, прогнозні цифри зростання цього напряму сягне у світі з 15 млрд 

дол. у 2010 до 150–160 млрд у 2020 р., тобто прогнозується зростання ринку в 10 

разів за 10 років. Прогноз структури ринку публічних хмарових сервісів до 

2020 р., поданий у табл. 2.6, демонструє швидкість зростання його сегментів. 

 

Таблиця 2.6 

Структура світового ринку публічних хмарових сервісів 

за основними сегментами у 2008-2020 рр., млрд дол. 

Вид 

сервісу 

Рік (прогноз з 2015 р.) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

BPaaS 0,15 0,23 0,35 0,53 0,80 1,26 1,95 2,93 4,28 6,00 7,66 9,08 10,02 

SaaS 5,56 8,09 13,40 21,21 33,09 47,22 63,19 78,43 92,75 105,49 116,39 125,52 132,57 

PaaS 0,05 0,12 0,31 0,82 2,08 4,38 7,39 9,80 11,26 11,94 12,15 12,10 11,91 

IaaS 0,06 0,24 1,02 2,94 4,99 5,75 5,89 5,82 5,65 5,45 5,23 5,01 4,78 

Джерело: IDC 

Використання хмарових технологій дозволяє організаціям уникнути 

значних витрат при використанні сучасних комп’ютерних інструментів 

управління і робить новітні розробки доступними широкому колу споживачів. Як 

результат, на думку експертів, використання SaaS та хмарових сервісів зросте з 

11% в 2010 р. до 16% в 2015 р. в загальному обсязі споживання на ринку 

корпоративних додатків.  

Наступною інноваційною сферою, яка за кілька років перевищить за 

актуальністю всі інші ІТ-проекти, є обробка великих обсягів неструктурованих 

даних, аналітика у реальному часі, інтерактивна візуалізація даних. Фокус на ІТ 
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ринку дедалі більше зміщується на користь «великих даних» та технологій 

інформаційного менеджменту, таких як управління корпоративним контентом, 

засоби інтеграції даних тощо. 

За прогнозом IDC, ринок «великих даних» зросте з 3,2 млрд дол. в 2010 р. 

до 16,9 в 2015. Щорічне зростання інвестицій, необхідних для обробки «великих 

даних», становитиме 40%, що в 7 разів вище зростання ІТ ринку в цілому. За 

окремими сегментами передбачається таке зростання – 27,3% для серверів, 34,2% 

для ПЗ до 61,4% для систем зберігання. 

Проекти «великих даних» стосуються як питань можливостей швидкої 

обробки в реальному часі, так і реалізації новітніх методів аналізу, до яких 

належить ІАД. За опитуванням, проведеним IDC, більшість організацій, що 

реалізує проекти «великих даних», починають з аналізу структурованих даних, 

використовуючи базові аналітичні можливості, такі як запити та звітність (91%), 

ІАД (77%), прогнозне моделювання (67%). Більше 50% повідомляють про 

використання Text Mining. Але потрібно чітко розуміти, що обсяг 

неструктурованої інформації в 2012 р. вже перевищив обсяг структурованої. 

Все це доводить, що підтримка прийняття рішень у сучасних умовах 

пов’язана з упровадженням інтелектуальних аналітичних технологій для 

отримання знань, що дозволить покращити якість управлінських рішень, та 

втілюється у вигляді сучасних інтелектуальних ІСУ [297].  

Розробці проблематики інтелектуальних ІСУ присвячено багато уваги 

багатьох сучасних науковців: А. Андрєйчиков, В. Галіцин, Ю. Зайченко, 

О. Кастілло, В. Курейчик, Л. Медскер, С. Рамазанов, В. Стефанюк, Ю. Тельнов, 

О. Чубукова, О. Шарапов та інші [6; 9; 47; 137; 212; 254]. 

Основні модулі та інструментарій для створення інтелектуальних ІСУ 

пропонує В. Вітлінський у своєму дослідженні [40, с. 112–113]: традиційні для 

інтелектуальних систем модулі: бази даних і знань, бази моделей, механізми 

висновків, системи накопичення та актуалізації знань, блок пояснень, організації 

діалогової взаємодії з користувачем; такі підсистеми, як аналізатор проблемної 

ситуації, імітаційні моделі проблемної ситуації, математичні методи та моделі 
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аналізу та прогнозування, різні види інтерфейсу з користувачем; підсистему 

інтелектуальних технологій, яка дозволяє на підставі використання математичних 

моделей і методів створювати гібридні інтелектуальні системи і має такі 

складові: експертну систему, що ґрунтується на поданні знань у вигляді правил і 

фактів; систему, що ґрунтується на нечіткій логіці; систему ШНМ; модуль 

генетичних алгоритмів, тобто підсистему пошуку раціональних рішень, що 

містить як теоретико-аналітичні методи, так і евристичні методи розв’язування 

задач, зокрема, оптимізаційних. 

На нашу думку, підсистему інтелектуальних технологій можна розширити 

за рахунок інших методів та інструментів ІАД, а саме, дерев рішень, мереж 

Байєса, виведення на прецедентах та ін.  

У науковій та технічній літературі представлено достатню кількість 

прикладів інтелектуальних ІСУ [3; 31; 43; 52; 124]. 

Зразок створення ефективної інтелектуальної СПР (ІСПР) на основі 

концепції управління прийняттям рішень в організації (Enterprise Decision 

Management, EDM) запропоновано в роботі Д. Тейлора і Н. Рейдена [253]. 

Замість жорсткого задання правил прийняття рішень, EDM передбачає 

застосування окремих інструментів для створення, управління й реалізації рішень 

у взаємодії з іншими робочими процесами, а також розробку нових сервісів, які 

зможуть забезпечити оперативні рішення, придатні до використання в системах і 

процесах реального часу. Створювана ІСПР ґрунтується на сервіс-орієнтованій 

архітектурі (Service-Oriented Architecture, SOA), використання якої дозволяє 

замінити безпосереднє звертання аналітичних додатків до баз даних єдиним 

інформаційним сервісом на базі відкритих стандартів тощо.  

В EDM фіксація знань відбувається у вигляді правил, правила також 

створюються на основі моделювання формального ризику та інших моделей, які 

базуються на історичних даних. Збережені знання застосовуються для 

автоматизації рішень. Постійне удосконалення прийняття рішень ґрунтується на 

циклічному зворотному зв’язку при неперервному управлінні. Створені за такого 

підходу ІСПР відрізняються оперативністю, здатністю працювати в режимі 
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реального часу, гнучкістю, можливістю навчання, підтримки розподілених 

організацій, орієнтованістю на партнерів, узгодженістю, високою 

продуктивністю. 

Хоча підхід розрахований на підтримку оперативних рішень, ставлення до 

них як до корпоративного активу гарантує, що ці рішення відтворюють стратегію 

системи, та забезпечує формування раціональних управлінських впливів. Таким 

чином, основні ідеї EDM щодо автоматизації оперативних рішень можуть знаходити 

використання при побудові інтелектуальних ІСУ.   

За оцінками експертів, витрати підприємств світу на корпоративне ПЗ зросли 

в 2014 р. на чверть від показників 2013 р. і це пояснюють розповсюдженням 

інтелектуальних операційних та аналітичних технологій. Таким чином, створення 

сучасних ІСУ на основі новітніх підходів є одним з найперспективніших напрямів 

у світовій високотехнологічній індустрії.  

Щодо України, аналітики також визнають, що найближчими роками 

інвестиції в розвиток сучасних систем управління та в інфраструктуру 

мобільного ШСД будуть найбільшими підсилювачами розвитку національного 

ринку ІТ-послуг. В наступні 6 років ринок має зрости на 85% з середньорічним 

зростанням у 14,2%. 

Проекти з упровадження та оновлення корпоративного ПЗ реалізуються в 

таких провідних секторах економіки як машинобудування, енергетика, 

металургія, банківський та фінансовий сектор, роздрібна торгівля. Прогнозується 

високий попит в державному секторі та агросекторі. Збільшується кількість 

споживачів систем у сегменті зростаючих середніх компаній. І хоча поки що 

основною метою впровадження залишається якісний облік (це пояснюється 

певним відставанням у проникненні базових продуктів), інтерес до аналітичних 

продуктів постійно зростає.  

Компанії, що займаються впровадженням корпоративного ПЗ, заявляють про 

збільшення кількості замовлень з мобільних додатків. Цю тенденцію підтверджує 

також статистика щодо значного зростання попиту на планшети та смартфони. 

Підприємства роздрібної торгівлі та телекомунікаційного сектора виявляють 

цікавість до аналітики в оперативній пам’яті. 
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Українські компанії потребують якісний продукт із залученням мінімуму 

ресурсів, що є основним чинником проникнення хмарових технологій. За 

результатами опитування компаній-системних інтеграторів, поки в Україні 

використовують такі технології 16% бізнес-користувачів, з яких 17% – банки, 20% 

– дистрибуція, 17% – промисловість, 13% – державний сектор. В основному, в 

«хмару» переносять збереження інформації, а також нескладні зовнішні процеси – 

воронку продаж, інтернет-продажі, обслуговування клієнтів. Складні процеси та 

більшість внутрішніх процесів автоматизуються класичними бізнес-додатками, які 

розміщують у хмарових серверах за кордоном. За прогнозами експертів, до 2015 р. 

понад 40% українських компаній будуть використовувати хмарові технології 

(рис. 2.6).  

 

 
Примітки: (о) – оцінка, (п) – прогноз 

Рис. 2.6. Щорічний темп зростання обсягів хостинг-сервісів в Україні у 

2011–2016 рр. 
Джерело: побудовано автором за даними [199]. 

Розповсюдження технологій віртуалізації та IaaS пояснює незначне 

зростання в наступні роки (на рівні не більше 10%) продажів серверів та СД. До 

того ж спостерігається суттєвий зсув користувацького попиту від серверів до 

систем зберігання. 

Розуміння того, що необхідного рівня конкурентоспроможності можуть 

досягти лише ті підприємства, які вчасно реагують на інноваційні вимоги нової 

економіки, буде і надалі стимулювати українських підприємців до впровадження 
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сучасного ПЗ. Йдеться не лише про використання, а й про створення власних 

високотехнологічних ІСУ підприємств та організацій. За період з 2011-2013 рр. 

майже третина використаних передових технологій приходилась на зв’язок та 

управління, ще близько 5% формували виробничі ІС та системи інтегрованого 

управління і контролю. Щодо створених в 2011-2013 рр. передових технологій, на 

зв'язок та управління припадало більше 10%, на виробничі ІС та інтегроване 

управління і контроль – близько 8% [243]. Взагалі, Україна проявляє все більшу 

інноваційну активність, особливо в частині створення знань, про що у 2014 р. 

свідчить 15 місце у рейтингу 143 країн за відповідною складовою індексу 

інноваційної активності GII [473, с. 272]. За заявками внутрішніх резидентів на 

корисні моделі Україна взагалі посідає 1 місце у світі.  

У «Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», ухваленій у 

2013 р., наголошується на необхідності створення вітчизняними виробниками 

новітніх конкурентоспроможних ІКТ; впровадження інтелектуальних 

інформаційних та інформаційно-аналітичних технологій, інтегрованих систем баз 

даних та знань, національних інформаційних ресурсів; створення та застосування 

суперкомп’ютерних систем, зокрема на основі хмарових технологій [246]. 

Розвиток технологій підтримки прийняття рішень в Україні є пріоритетним 

напрямом інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012–2016 рр. 

Найважливішими завданнями в цьому напрямі є розвиток технологій підтримки 

прийняття стратегічних рішень, розвиток технологій ситуативного управління під 

час прийняття управлінських рішень, розвиток суперкомп’ютерних технологій 

для вирішення завдань у галузі економіки. 

Проведене дослідження продемонструвало, що на сучасному етапі розвитку 

інформаційного суспільства розроблено потужну програмно-технічну та 

технологічну базу для підтримки управлінських процесів в економіці, більшість 

основних здобутків уже впроваджено в Україні. При цьому розробка ІС та 

технологій, що створюють нові можливості для оптимізації процесу прийняття 

рішень, нині перевершує за актуальністю багато інших ІТ-проектів. Покращення 

якості управлінських рішень сьогодні і на перспективу можна досягти через 
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впровадження проактивного механізму прийняття управлінських рішень на 

основі новітніх технічних і технологічних досягнень. Специфічні риси ПУ 

потребують перегляду та удосконалення підходів до синтезу ІСУ. 

В основу проактивного механізму прийняття управлінських рішень 

покладено реалізацію цінності часу; розширення інтелектуальних можливостей 

людини; динамічний зв'язок між оперативним і стратегічним управлінням; 

оперативне прийняття рішень у точці біфуркації; вимірювання, постійне 

покращення і неперервна перевірка рішень в умовах, що швидко змінюються. 

Основним результатом роботи відповідних ІСУ мають бути оперативно вжиті 

ефективні заходи на випередження за умов зміни інформаційної обстановки. При 

цьому швидкість і адекватність прийнятих рішень, а також їх реалізація повинна 

відповідати швидкості і глибині системних змін. Поєднання оперативного і 

стратегічного управління в єдиній системі передбачає реалізацію нею відповідних 

функцій: забезпечення взаємопов’язаності потоків інформації між різними рівнями 

управління СЕС; обґрунтування характеру і величини стратегічних та оперативних 

впливів, їх реалізація; визначення ефективності оперативних впливів щодо 

реалізації обраної стратегії; оцінка успішності реалізації стратегії в досягненні 

поставленої мети; забезпечення підтримки зміни стратегії у разі неможливості 

досягнення мети за допомогою поточної стратегії, а також при виникненні загроз 

або можливостей; забезпечення підтримки зміни мети, досягнення якої стає 

нереальним або невигідним; обґрунтування стратегічних рішень, що реалізують 

виконання мети; формування параметрів стратегічних рішень на основі оцінок 

ефективності оперативних впливів; визначення характеру й величини оперативних 

впливів залежно від оцінок ефективності реалізації стратегій; забезпечення 

модифікації мети, стратегії та оперативних впливів залежно від їх ефективності. 

Аналіз ефективності оперативних впливів, правильності реалізованих 

стратегій і ступеня успішності досягнення мети можуть провадитись за різними 

критеріями, але при цьому повинна забезпечуватися одночасна (паралельна) 

реалізація взаємозв'язку всіх трьох рівнів прийняття рішень: оперативного, 

стратегічного, цілепокладаючого. 
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Щоб досягти такого ефекту, ІС має формувати єдину інформаційну картину 

– інформаційний образ СЕС, що відтворює конфігурацію «проект-процес-

середовище», та проводити неперервний моніторинг стану СЕС. Важливим 

завданням ІС є також підготовка альтернативних ефективних конфігурацій СЕС, 

які можуть бути оперативно впроваджені в умовах загроз або появи 

можливостей. Розробка таких варіантів має базуватися на основі 

інтелектуального аналізу величезних обсягів різноманітної інформації, що 

стосується СЕС, виявлення з цієї інформації латентного змісту, знань щодо 

кожного рівня конфігурації. 

На думку аналітиків Gartner, сьогодні більшість світових компаній 

недостатньо готові до вирішення технічних та управлінських проблем, 

пов’язаних з обробкою «великих даних». Для того щоб ефективно 

використовувати збирання та аналіз даних для отримання переваг у конкуренції, 

результати такого аналізу мають бути вчасно готові для ухвалення на їх підґрунті 

відповідних рішень, що безпосередньо впливають на ефективність діяльності. 

Йдеться про надзвичайну актуальність розробки і впровадження інтелектуальних 

ІСУ, здатних підтримувати обробку «великих даних» у реальному часі та 

реалізовувати відповідні управлінські впливи. 

Для вирішення висунутих завдань потрібно розробити ІС, в якій 

поєднуються наступні новітні технологічні надбання: технології управління 

інформацією; технології ІАД; технології моделювання в реальному часі; мобільні 

технології; технології підтримки рішень в масштабі реального часу, технології 

реалізації управлінських впливів в масштабі реального часу. 

Оскільки система має поєднувати вирішення завдань і стратегічного, і 

оперативного управління, вона повинна інтегрувати підходи СППР та СПР.  

При підтримці глобальних і локальних стратегічних рішень важливе 

значення має підказка, пропозиція, що формулює СППР для ОПР, пропонуючи 

перелік рішень, генерованих на основі формалізованих методів, які ґрунтуються 

на поглибленому аналізі інформаційного образу системи, або застосовуваних в 

аналогічних ситуаціях, а також варіанти рішень, що відкидалися раніше. 

Візуальне подання результатів обробки інформації в зручний для сприйняття 
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спосіб у вигляді графіків, таблиць, діаграм тощо також надає суттєвої допомоги 

компетентній особі в процесі прийняття стратегічних рішень.  

До прийняття великої кількості стандартних оперативних рішень, що не 

передбачають поглибленого аналізу ситуації, що склалася в СЕС, доцільно 

використати підхід СПР. 

У зв’язку з вищевикладеним, у комп’ютерних технологіях ПУ пропонуємо 

використовувати змішані системи: на верхніх рівнях, де формуються 

цілепокладаючі та локальні стратегічні рішення, доцільно всіляко залучати 

аналітичні інструменти підтримки рішень, а на нижніх, що відповідають за 

оперативні рішення, – до того ж широко впроваджувати автоматичні функції 

прийняття рішень і формування впливів. 

Комп’ютерна технологія ПУ має передбачати взаємодію ОПР з системою 

протягом усього процесу управління. При цьому серед основних факторів, що 

мають визначальний вплив на інтерактивний (людино-машинний) процес 

підтримки прийняття рішень можна виділити характер часових обмежень 

виконання завдань; характер розподіленості систем (визначає груповий або 

індивідуальний процес прийняття рішення); тип структурованості проблем, 

вирішуваних за допомогою систем (визначають можливість використання 

аналітичних моделей, чисельних оцінок або лише якісних характеристик) тощо. 

Оскільки більшість завдань ПУ мають вирішуватися в реальному часі за 

умов групового процесу прийняття рішень, то відповідній ІСУ природно мати 

розподілену структуру, тобто представлятися мережею, що поєднує основні 

складові ІСПР та працює у реальному масштабі часу.  

Визначені особливості комп’ютерної підтримки проактивного механізму 

прийняття рішень дозволяють синтезувати інформаційні системи ПУ у вигляді 

інтелектуальних систем, що складаються з багатьох модулів, поєднаних за рахунок 

інформаційної та інтелектуальної інтеграції (рис. 2.7). Серед складових таких систем 

можуть бути ситуаційні центри [178], обладнані всіма необхідними 

мультимедійними засобами, що забезпечують швидке та глибоке «занурення» ОПР 

в ситуацію та отримання в такий спосіб обґрунтованого цілеспрямованого рішення; 
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Рис. 2.7. Рівні управління та інтеграції в інтелектуальній інформаційній системі 

Джерело: побудовано автором
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локальні СППР; ВІ-платформи; підсистеми корпоративної інформаційної системи, 

які надають допомогу в підтримці локальних стратегічних рішень; локальні 

системи прийняття оперативних рішень; аналітичні платформи та різні програмні 

додатки. 

Отже, в основу розроблення відповідних ІС покладемо гібридний підхід, 

що дозволить поєднати переваги напрацьованого ПЗ підтримки прийняття 

рішень, синтезувати якісно різні підходи до обґрунтування рішень, комбінувати 

різні інтелектуальні методи та моделі, широко залучити гібридні алгоритми. 

Як модель такої системи пропонуємо обрати мережеву структуру з 

колективною взаємодією програмних модулів, що забезпечує можливість 

паралельного виконання операцій як на рівні ухвалення певного виду рішення, так 

і на всій управлінській вертикалі – від визначення цілі до оперативного впливу. 

Перспективним напрямом для реалізації означених ІС є розподілені 

інтелектуальні системи, що представляють агентно-орієнтований підхід [201]. 

Мультиагентні системи (МАС) являють собою радикальну концепцію, що 

відкриває еру мережевих організацій з колективною взаємодією програмних 

агентів, пропонуючи заміну потужних централізованих систем повністю 

децентралізованими, в яких ієрархічна структура поступається місцем 

мережевій організації. 

Хронологію розвитку концепції агентно-орієнтованого підходу та МАС 

представлено в роботах [88; 252; 306]. Практичні впровадження МАС у різних 

галузях промисловості, інформаційно-телекомунікаційній сфері, у системах 

державного і організаційного управління подано в роботах [179; 219; 236; 306] 

та багатьох інших джерелах. Результати функціонування МАС переконують, що 

такий підхід забезпечує можливість переходу СЕС до прийняття рішень у 

реальному часі, дозволяючи підняти ефективність використання ресурсів до 20-

40% [236]. 

Агентно-орієнтований підхід веде до виникнення багаторівневого поєднання 

апаратних, програмних, концептуальних сутностей, що утворюють гетерогенну 

структуру глобального інформаційного простору, дозволяє будувати дуже великі 



145 

 

відкриті, гнучкі, надійні, продуктивні системи, кожен компонент яких працює 

повністю автономно, але при необхідності координує свою роботу з іншими 

системами. Агенти створюються і знищуються у відповідності до потреб 

виконання певних завдань, мережева архітектура МАС дозволяє новим агентам 

підключатися до системи «на льоту» (або існуючим відключатися) без зупинки та 

перезапуску інших структурних елементів системи. 

Надбудовуючись над наявними засобами автоматизації, МАС дозволяють 

дієво і раціонально інтегрувати різні види ПЗ управління СЕС на основі існуючої 

ІТ-інфраструктури. Створена інтелектуальна система стає частиною глобального 

мережевого середовища, його структурною ланкою. При цьому відпадає 

необхідність класифікувати її за рівнями, надаючи чітко визначене місце в 

ієрархії систем: галузеві, територіальні (регіональні), підприємств, оскільки ІС 

ПУ СЕС мають не ієрархічну, а мережеву форму організації, що найкраще 

відповідає зростаючій складності суспільної і господарської взаємодії. 

Повноцінне використання можливостей, що надає мультиагентний підхід 

для виробництва, накопичення і наступного використання для управління 

когнітивної систематизованої інформації, має поєднуватись з якісним 

обґрунтуванням модельної бази для прийняття управлінських рішень в СЕС. 

Тому наступним важливим етапом дослідження є синтез моделей прийняття 

рішень на базі ІАД. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Проактивний підхід до прийняття управлінських рішень ґрунтується 

на розумінні надзвичайної складності СЕС, а також важливості інтелектуальних 

ресурсів для їх функціонування та життєзабезпечення. 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, 
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необхідних для ухвалення ефективних управлінських рішень в СЕС. Одна з 

основних стратегій отримання нових знань (виявлення знань в БД) 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 ПУ та 

запропоновано розглядати ІАД як керований фахівцем 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. 

2. 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 ПУ та на цій основі 

запропоновано інструменти удосконалення методики підтримки рішень. Показано, 

що прикладний рівень реалізації інтелектуального аналізу передбачає створення 

інтерактивної комп’ютерної системи, що містить штучні підсилювачі інтелекту, 

здатні до виявлення і набуття нових знань, до навчання в результаті аналізу 

нагромаджених знань і досвіду, до адаптації їх щодо динамічних зовнішніх і 

внутрішніх умов і структури та складових керованої СЕС. Проведений аналіз 

можливостей і обмежень у використанні технології ІАД дозволяє зробити 

висновок про доцільність її покладання в основу моделювання проактивного 

механізму прийняття управлінських рішень в СЕС. 

3. Концепція моделювання проактивного механізму прийняття 

управлінських рішень в СЕС на базі ІАД представляє собою комплекс положень, 

що висвітлюють систему принципів, поглядів і методів, покладених в основу 

моделювання процесів ПУ. Серед основних визначено принципи системного 

подання, гомоморфізму моделі, необхідної різноманітності, наявності каналів 

зворотного зв’язку, перманентного прогнозування, багатоваріантності, розвитку, 

удосконалення та інші. Концептуальну модель процесу прийняття проактивних 

управлінських рішень подано у вигляді формалізованого (на логічному рівні) 

опису основних процесів ПУ та зв’язків між ними. Визначено основні елементи 
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теоретико-методологічного, методичного, інструментального, модельного та 

організаційно-практичного рівнів концепції. 

4. Аналіз способів формалізації процесів, станів і зв’язків в СЕС, 

адекватних сучасним реаліям їх функціонування, показав, що такі способи 

мають базуватися на міждисциплінарних підходах системного моделювання як 

нового щабля розвитку математичного моделювання та на інформаційному 

підході, відправною точкою якого є дані, що характеризують СЕС. У 

представленій концепції моделювання проактивного механізму прийняття 

управлінських рішень в СЕС на базі ІАД обґрунтовано можливості та підходи до 

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

ситуації, причинно-наслідковий аналіз, прийняття рішення, прогнозний аналіз, а 

також на рівні взаємодій в конфігурації «проект-процес-середовище».  

5. В роботі зазначено, що розкриття проблеми зводиться до формалізації 

стану СЕС до рівня конкретної моделі з метою прийняття на основі її аналізу 

обґрунтованого управлінського рішення. Тому підтримка процесів ПУ має 

забезпечуватися кваліфікованою реалізацією системного моделювання та 

експериментування з моделями. Аналіз основних проблем моделювання процесів 

підготовки і прийняття проактивних рішень демонструє, що модельне 

забезпечення проактивного механізму прийняття рішень має ґрунтуватися на 

комбінуванні різних методів і підходів до підготовки та інтелектуального аналізу 

даних. Інтеграція різних методів у межах гібридних моделей дозволяє подолати 

обмеження окремих підходів і досягти синергетичного ефекту від їх використання. 

6. Для обґрунтування практичної цінності концепції моделювання 

проактивного механізму прийняття управлінських рішень на основі ІАД на 

сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства в роботі проведено 

дослідження рівня зрілості програмно-технічного і інформаційно-технологічного 

забезпечення управління СЕС у світі та в Україні. Визначено види, приклади ПЗ 

відповідно до рівнів ІТ-підтримки управління, ступінь їхнього проникнення в 

управління СЕС; проаналізовано особливості підтримки рішень на основі сучасних 

ІС. Розглянуто основні сучасні тренди, важливі при розробці новітніх ІС: мобільні, 
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хмарові, соціальні технології та технології «великих даних», окреслено їхнє 

значення в організації підтримки прийняття рішень. Проведене дослідження 

продемонструвало, що на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства 

розроблено потужну програмно-технічну та технологічну базу для підтримки 

управлінських процесів в економіці, більшість основних здобутків уже 

впроваджено в Україні. Це дозволяє корінним чином змінити управління 

економічними агентами та економікою в цілому. 

7. Специфічні риси ПУ потребують перегляду та удосконалення 

підходів до синтезу ІСУ, що передбачає їх обов’язкову інтелектуалізацію, 

впровадження технологій управління інформацією, моделювання рішень та 

реалізації управлінських впливів в масштабі реального часу. Виходячи з 

необхідності поєднання вирішення завдань і стратегічного, і оперативного 

управління, в комп’ютерних технологіях ПУ запропоновано використовувати 

змішаний підхід: на верхніх рівнях, де формуються цілепокладаючі та локальні 

стратегічні рішення, доцільно всіляко залучати інтелектуальні аналітичні 

інструменти підтримки рішень, а на нижніх, що відповідають за оперативні 

рішення, – до того ж широко впроваджувати автоматичні функції прийняття 

рішень і формування впливів.  

8. Зважаючи на те, що більшість завдань ПУ мають вирішуватися в 

реальному часі за умов групового процесу прийняття рішень, запропоновано 

використовувати розподілену структуру відповідної ІСУ, що представляється 

модулями, поєднаними за рахунок інформаційної та інтелектуальної інтеграції. В 

цій структурі підтримка моделювання проактивних рішень надається через 

застосування СУБД з можливостями ІАД, у тому числі в оперативній пам’яті, 

вбудованих інтелектуальних інструментів ВІ-систем, статистичних пакетів та 

аналітичних платформ, основним призначенням яких є виявлення знань. 

Запропоновано будувати ІС ПУ на основі концепції мережевої організації систем з 

колективною взаємодією програмних агентів, що дозволяє дієво і раціонально 

інтегрувати різні види ПЗ управління СЕС на основі існуючої ІТ-інфраструктури 

та найкраще відповідає зростаючій складності суспільної і господарської взаємодії.  
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РОЗДІЛ 3 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ  

ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 

 

3.1. Методи інтелектуального аналізу даних для моделювання 

проактивного механізму прийняття управлінських рішень  

 

Визначені методологічні, методичні та прикладні особливості проактивного 

механізму прийняття управлінських рішень дозволяють синтезувати його у 

вигляді комплексу взаємопов’язаних моделей, що базуються на ІАД, та 

обґрунтувати вибір базової сукупності класів автономних методів для розробки 

відповідних моделей. 

Методи ІАД можна систематизувати за можливістю їх використання для 

підтримки процесів ПУ (рис. 2.4), що дозволяє проаналізувати виділені класи за 

можливістю забезпечення моделювання для вирішення завдань огляду ситуації 

(пошук шаблонів, ідентифікація образів, класифікація образів), ПНА, прийняття 

рішень, аналізу рішення як плану, а також моніторингу ефективності рішень. 

Модельна підтримка прийняття проактивних управлінських рішень 

ґрунтується на випереджаючому формуванні шаблонів образів СЕС та підготовці 

на основі знань, виявлених методами ІАД, обґрунтованих рішень для кожної 

характерної конфігурації [291]. Ефективне використання розроблених 

прецедентів забезпечується через механізм ідентифікації образів, якість якого 

підвищується за рахунок проведення процедур класифікації прецедентів. 

Для оцінки ситуації в СЕС нами запропоновано будувати шаблони образів 

– характерні конфігурації, подібні до тих, що синергетиці називають патерном 

подій [11]. Шаблон виступає ключем до розуміння прихованої смислової 

конструкції та структури СЕС. Він розкриває сутність явища, його 

закономірності, глибинні фактори, які визначають тенденції, послідовність та 

особливість прояву подій, розвиток їх у часі та просторі. Основою для 

формування шаблонів виступають методи та моделі ІАД. 
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Для підтримки процесів управління шаблони образів СЕС мають 

супроводжуватись сценарієм реалізації рішення, представленим вектором 

управлінських параметрів. Акумулювання позитивного досвіду управлінських 

рішень значно підвищує ефективність управління. Шаблони образів СЕС разом з 

відповідними рішеннями запропоновано зберігати в 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 (діагноз, рекомендації ОПР, опис 

способу вирішення завдання (траса виводу, метод вирішення) або опис самого 

рішення (план), спосіб побудови плану – послідовність прийнятих у процесі 

планування рішень, таких як вибір дії, вибір значення змінної, набір моделей для 

пошуку рішення тощо), 𝑍 – коментар щодо застосування прецеденту, який може 

включати результат (прогноз) застосування рішення, інформацію щодо групи 

експертів, ОПР та іншу інформацію. 

Кожному стану системи 〈𝑆𝑝𝑟, 𝑆𝑝𝑠, 𝑆𝑒𝑛〉  може відповідати кілька рішень, 

таким чином, можна припустити, що існують прецеденти виду 〈𝑆𝑝𝑟 , 𝑆𝑝𝑠, 𝑆𝑒𝑛, 𝑅, 𝑍〉 

та 〈𝑆𝑝𝑟 , 𝑆𝑝𝑠, 𝑆𝑒𝑛, 𝑅
′, 𝑍′〉, що відрізняються за умови 𝑅 ≠ 𝑅′.  

Дані, що накопичуються в базі прецедентів (Case Base, CB), представлені 

множиною прецедентів 𝑀: 

𝑀 = {𝐸1, 𝐸2, … , 𝐸𝑛}. 

Кожен прецедент 𝐸𝑖  може розглядатися як умовна імплікація 

〈𝑆𝑝𝑟
𝑖 , 𝑆𝑝𝑠

𝑖 , 𝑆𝑒𝑛
𝑖 〉 ⇒ 𝑅𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅. 

Отже, якщо заданий деякий образ 〈𝑆𝑝𝑟
𝑗
, 𝑆𝑝𝑠
𝑗
, 𝑆𝑒𝑛
𝑗 〉 ≈ 〈𝑆𝑝𝑟

𝑖 , 𝑆𝑝𝑠
𝑖 , 𝑆𝑒𝑛

𝑖 〉,   𝑗, 𝑖 =

1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, 𝑗 ≠ 𝑖 та існує прецедент 𝐸𝑖 = 〈𝑆𝑝𝑟
𝑖 , 𝑆𝑝𝑠

𝑖 , 𝑆𝑒𝑛
𝑖 , 𝑅𝑖〉, можна стверджувати, що 𝑅𝑖 є 

наближеним рішенням для проблеми, що відповідає образу 〈𝑆𝑝𝑟
𝑗
, 𝑆𝑝𝑠
𝑗
, 𝑆𝑒𝑛
𝑗 〉. 

Пошук характерних конфігурацій не обмежується аналізом 

ретроспективної інформації, прецеденти також повинні розроблятися проактивно. 

Підготовані для них рішення не завжди можуть бути позитивно оцінені 
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практикою впровадження, тому в механізмі прийняття рішень має передбачатися 

відстеження ефективності рішень та оновлення бази знань. 

Образ СЕС подається через три моделі: проекту, процесу і середовища, що 

забезпечує можливість оцінювання стану системи відповідно до щаблів 

управлінської вертикалі – цілепокладання, формування стратегій та оперативних 

рішень. 

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, ШНМ, 

візуального аналізу тощо. 

Процеси, пов’язані з формуванням образів і прецедентів, є важливими для 

подальшої реалізації блоку ідентифікації образу СЕС, центральним завданням 

якого є ототожнення фактичного або гіпотетичного стану системи з відомим 

прецедентом. У результаті образ може бути класифіковано як відомий, подібний 

та невідомий.  

Причиною виділення класів образів є необхідність автоматизації процесів 

прийняття рішень, що дозволить автоматично реагувати на заздалегідь досліджений 

стан СЕС на основі напрацьованого управлінського інструментарію, швидше 

виробляти рішення для схожих станів та шукати особливі підходи до прийняття 

рішення в ситуації недослідженого ще стану системи.  

Завдання ідентифікації образу СЕС реалізується через відображення 𝐹2: 

𝐹2:  𝑃 → 〈𝐾,𝑊〉, 

де 𝑃 = {𝑆𝑝𝑟 , 𝑆𝑝𝑠, 𝑆𝑒𝑛}  – образ СЕС, представлений через образи проекту, 

процесу і середовища відповідно, 𝐾 – клас образу,  
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𝑊 = {
𝐸, якщо прецедент знайдено,
𝑅𝑙, в іншому випадку,                

 

де 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. Переваги та недоліки окремих 

методів наведені в табл. 3.1.  

Найпоширенішим методом ідентифікації образів є метод «найближчого 

сусіда» (Nearest Neighbour, NN). Також пошук ведуть на основі кількох 

найближчих варіантів (k-Nearest Neighbours). Можливе використання методу NN, 

заснованого на знаннях про предметну сферу (певних залежностях між 

параметрами об'єкта) та інші модифікації [28]. 

Для кожної 𝑙-ої характеристики образу СЕС (𝑙 = 1, 𝑝) визначають вагу 𝜔𝑙, 

що враховує її відносну цінність. Ступінь близькості прецеденту за всіма 

характеристиками образу можна обчислити, використовуючи узагальнену 

формулу виду: 

𝑑𝑠ℎ =
∑  𝜔𝑙∙𝑠𝑖𝑚(𝑥𝑙

𝑠, 𝑥𝑙
ℎ )

𝑝
𝑙=1

∑ 𝜔𝑙
𝑝
𝑙=1

 , 

де 𝑠𝑖𝑚(∙)  – функція близькості (метрика), 𝑥𝑙
𝑠, 𝑥𝑙

ℎ  – значення 𝑙 -ої 

характеристики у поточному образі 𝑠 та в прецеденті ℎ.  

Вибір метрики є вирішальним у пошуку відповідних прецедентів, у кожній 

конкретній ситуації він насамперед залежить від статистичної природи 

інформації (табл. 3.2). Для порівняння близькості поточного образу 𝑠  та 

прецеденту ℎ можна визначити відстань 𝑑𝑠ℎ, використовуючи, наприклад, певний 

різновид метрики Мінковського або відстань Махаланобіса, де 

𝑥𝑠⃗⃗  ⃗ = (𝑥1
𝑠, 𝑥2

𝑠, … , 𝑥𝑝
𝑠) – вектор характеристик образу s, 𝑥ℎ⃗⃗⃗⃗ = (𝑥1

ℎ , 𝑥2
ℎ , … , 𝑥𝑝

ℎ) – вектор 

характеристик прецеденту ℎ, 𝑆 – коваріаційна матриця. 

Якщо характеристики представлені в бінарному вигляді, розраховують міру 

несхожості 𝑑𝑠ℎ  за відповідними характеристиками, де 𝑞, 𝑡  – число ознак, що 

дорівнюють відповідно 1 та 0 в обох об’єктах, 𝑟, 𝑐  – число ознак, що 

відрізняються від 1 та 0 в обох об’єктах. 



 

 

1
5
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Таблиця 3.1 

Переваги та недоліки автономних підходів ІАД до ідентифікації образів СЕС 

Метод 

ідентифікації 
Умови використання Переваги Недоліки 

Метод 

«найближчого 

сусіда» 

Незначна за обсягами база 

прецедентів. 

Обґрунтоване введення 

метрики у простір 

характеристик образу   

Простота реалізації і універсальність, 

незалежність від специфіки конкретної 

предметної області 

Складність вибору метрики для визначення 

ступеня близькості. 

Пряма залежність необхідних обчислювальних 

ресурсів від розміру бази прецедентів. 

Неефективність при роботі з неповними і 

зашумленими вхідними даними 

Метод «k-

найближчих сусідів» 

Простота реалізації і універсальність. 

Можливість врахувати окремі викиди та 

випадкові шуми 

Дерево рішень 

Наявність великої бази 

прецедентів. 

Відсутність апріорної 

інформації про вигляд 

залежності між 

досліджуваними даними 

Мінімальний час на пошук прецеденту у 

великій базі у порівнянні з іншими методами 

при прийнятній точності. 

Автоматичний вибір значущих вхідних 

характеристик. 

Можливість побудови бази правил на основі 

дерева. 

Прозорість алгоритмів для розуміння та 

інтерпретації 

Залежність ефективності результату від 

кількості вхідних характеристик. 

Корисність результату у разі незалежних 

вхідних характеристик. 

Нездатність класифікувати образи, що були 

відсутні у процесі навчання. 

Наявність проблеми перенавчання. 

Ігнорування комбінованого впливу 

характеристик 

Нейронна мережа 

Високий рівень нечутливості до зашумлених 

вхідних даних. 

Здатність класифікувати образи, що були 

відсутні у процесі навчання 

Необхідність підготовки даних для навчання. 

Складність вибору оптимального алгоритму 

навчання, оптимальної кількості нейронів для 

моделі. 

Складність алгоритмів для розуміння та 

інтерпретації. 

Наявність проблеми перенавчання 

Мережа Байєса 

Невелика за обсягами база 

прецедентів. 

Наявність невизначеності у 

вхідних характеристиках або 

їхня часткова недоступність 

Можливість визначення залежності між усіма 

характеристиками, що дозволяє працювати з 

образами, в яких значення деяких 

характеристик невідомі. 

Відсутність проблеми перенавчання. 

Можливість поєднання знань, виявлених в 

даних, з фоновими знаннями 

Вимога статистичної незалежності 

характеристик. 

Необхідність перетворювати неперервні змінні 

до дискретного вигляду. 

Ігнорування комбінованого впливу 

характеристик. 

Необхідність обчислення ймовірностей, , що в 

багатьох випадках є практично неможливим 

Джерело: розроблено автором 
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Таблиця 3.2 

Характеристики близькості об’єктів за набором ознак, 

виміряних в різних шкалах 

Показник Тип ознак 
Формула для оцінювання  

міри близькості 

Узагальнена відстань 

Мінковського степеня g 

(g = 1 – манхетенська метрика; 

g = 2 – Евклідова відстань; 

g = ∞ – метрика Чебишева) 

кількісні 𝑑𝑠ℎ = (∑|𝑥𝑙
𝑠 − 𝑥𝑙

ℎ|𝑔

𝑙∈𝐿

)

1

𝑔

 

Відстань Махаланобіса кількісні 𝑑𝑠ℎ = √ (𝑥𝑠⃗⃗⃗  − 𝑥ℎ⃗⃗  ⃗)
𝑇𝑆−1(𝑥𝑠⃗⃗⃗  − 𝑥ℎ⃗⃗  ⃗) 

Міра несхожості бінарні 𝑑𝑠ℎ =
𝑟 + 𝑐

𝑞 + 𝑟 + 𝑐 + 𝑡
 

Міра несхожості категоріальні 𝑑𝑠ℎ =
𝑝 − 𝑚

𝑝
 

Міра несхожості змішані 𝑑𝑠ℎ =
∑ 𝛿𝑠ℎ

𝑙 𝑑𝑠ℎ
𝑙𝑝

𝑙=1

∑ 𝛿𝑠ℎ
𝑙𝑝

𝑙=1

 

Джерело: складено автором на основі [155; 351]. 

Для категоріальних характеристик можна використати відповідну міру 

несхожості, де 𝑚  – кількість характеристик, значення яких збігаються, 𝑝  – 

загальна кількість характеристик. Також можна створити бінарні атрибути для 

кожної характеристики і розраховувати відповідну міру несхожості. 

Характеристики, що є порядковими величинами, для порівняння близькості 

спочатку нормалізують, наприклад на проміжку [0,1] , а потім проводять 

розрахунок близькості для одержаних кількісних характеристик. 

Найчастіше характеристики образів є змішаними величинами. Міра їхньої 

несхожості може бути розрахована за формулою, наведеною в табл. 3.2. В ній 

індикатор 𝛿𝑠ℎ
𝑙 = 0, якщо значення 𝑙-ої характеристики відсутнє.  

Для 𝑙 -ої бінарної або категоріальної характеристики 

𝑑𝑠ℎ
𝑙 = {

0, якщо 𝑥𝑙
𝑠 = 𝑥𝑙

ℎ

 1, якщо 𝑥𝑙
𝑠 ≠ 𝑥𝑙

ℎ.  

Для неперервних характеристик 𝑑𝑠ℎ
𝑙 =

|𝑥𝑙
𝑠−𝑥𝑙

ℎ|

𝑚𝑎𝑥𝑙=1,𝑝̅̅ ̅̅̅ 𝑥𝑙−𝑚𝑖𝑛𝑙=1,𝑝̅̅ ̅̅̅ 𝑥𝑙
, де 𝑚𝑎𝑥𝑙=1,𝑝̅̅ ̅̅ 𝑥𝑙 ,

𝑚𝑖𝑛𝑙=1,𝑝̅̅ ̅̅ 𝑥𝑙 – відповідно максимальне та мінімальне значення 𝑙-ої характеристики в 

обох об’єктах. Порядкові характеристики спочатку стандартизують, а потім 

застосовують той же підхід, що й для неперервних характеристик. 
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Крім цього, залежно від особливостей подання образів можуть 

використовуватися й інші міри близькості: коефіцієнти Рао, Хемінга, Роджерса-

Танімото, Жаккара, міри близькості Журавльова, Вороніна, Міркіна та багато 

інших [1; 79; 155; 265]. 

Метод ідентифікації образів на основі дерев рішень припускає виявлення 

необхідних прецедентів через розв’язання вершин дерева рішень. Кожна вершина 

дерева вказує, за якою її гілкою слід здійснювати подальший пошук рішення. 

Вибір гілки здійснюється на основі інформації про поточний стан СЕС. В 

результаті дістаються до кінцевої вершини, якій може відповідати один або кілька 

прецедентів. В останньому випадку для вибору найбільш прийнятного рішення 

можна скористатися методом NN. Нині розроблена низка масштабованих 

алгоритмів, що можуть бути використаними для побудови дерев рішень на 

надвеликих базах даних [326; 495]. 

Сформоване дерево рішень можна трансформувати в базу правил 

(генерацією одного правила з кожного шляху від кореня до термінальної 

вершини). У задачах високої розмірності на неоднорідних даних побудоване 

дерево рішень може виявитися складним для розуміння користувачем, при цьому 

кількість сформованих правил може виявитися меншою за кількість гілок на 

дереві рішень. Побудова бази правил на основі дерев рішень виправдана в 

нескладних завданнях за умови невеликої кількості початкової інформації 

завдяки простоті і швидкості їх індукції.  

Проте для аналізу прецедентів великої розмірності використання методів 

індукції правил також з ряду причин, зазначених у дослідженнях [432; 434], 

виявляється доцільним, незважаючи на відносну складність підходу. Методи 

пошуку логічних закономірностей у вигляді правил апелюють до інформації, яка 

пов’язана не лише з окремими характеристиками образів, а й з наборами 

характеристик. Це одна з причин, з якої класичні методи багатовимірного аналізу 

у ряді випадків не можуть конкурувати з методами пошуку правил. 

В умовах порівняно невеликої розмірності простору характеристик для 

ідентифікації образу можна скористатися алгоритмом пошуку логічних правил – 

алгоритмом обмеженого перебору. Для ідентифікації поточного образу 
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розраховують число характерних для певного класу відібраних кон’юнкцій, що 

відповідають розглядуваному спостереженню. Максимальне значення цього 

числа дозволяє ухвалити рішення про належність образу до класу, якому це число 

відповідає. Алгоритм ґрунтується на повному переборі варіантів і є дуже 

трудомістким, що безумовно є його недоліком. 

Значні можливості для ідентифікації образів може надати апарат ШНМ, а 

саме карти Кохонена (Self-Organizing Map, SOM). Алгоритм побудови SOM 

призначений для кластеризації багатовимірних даних і забезпечує можливість 

побудови двомірного відображення для вхідних даних будь-якої розмірності. 

Якщо після навчання ШНМ на ретроспективних даних на її вхід подати новий 

вектор даних, що характеризує поточний образ, мережа гарантовано віднесе цей 

вектор до одного з визначених нею кластерів, що означає близькість умов 

поточного образу з прецедентами, що потрапили до того ж кластера. Процес 

ідентифікації, таким чином, складається з кластеризації прецедентів у CB через 

навчання ШНМ і безпосередньо ідентифікації. Якщо SOM зустрічається з набором 

даних, не схожим на жоден з відомих шаблонів, вона не зможе його класифікувати 

і тим самим виявить його новизну. 

Використання дерев рішень і ШНМ для пошуку прецедентів може бути 

підсилене методами ідентифікації образів на основі експертних знань, що на 

відміну від методів, описаних вище, дозволяють враховувати знання експертів з 

конкретної предметної сфери (коефіцієнти важливості параметрів, виявлені 

залежності, важливість критеріїв тощо) [28]. Такий підхід має особливу цінність, 

враховуючи, що реальна СЕС є динамічною, а CB має великі розміри. 

Потужним методом для ідентифікації образів є мережі Байєса (Bayesian 

networks, BN) [26; 371]. BN використовуються для моделювання предметних 

сфер, які характеризуються невизначеністю. В економіці ця невизначеність 

обумовлена неповним знанням про її стан в момент прийняття рішень, 

випадковим характером механізмів, що визначають її поведінку, або комбінацією 

цих факторів. 

В «наївній» BN 𝑃(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛, 𝑌) = 𝑃(𝑌)∏ 𝑃(𝑋𝑖|𝑌)
𝑛
𝑖=1 , де 𝑋𝑖  –

характеристики образу, 𝑖 = 1, 𝑛, 𝑌 – клас образу. 
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Розширенням «наївної» BN є модель, яка додає взаємозв’язки між 

вершинами моделі, обмежуючись розглядом тільки таких графів, де у кожної 

вершини не може бути більше одного предка за виключенням головного вузла 

(Tree Augmented Naïve Bayes, TAN) [277]. Для цього типу структури 

𝑃(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛, 𝑌) = 𝑃(𝑌)∏ 𝑃(𝑋𝑖| ∏𝑋𝑖)
𝑛
𝑖=1 , де ∏𝑋𝑖 – предки змінної 𝑋𝑖. 

У «наївній» BN використовується припущення про статистичну 

незалежність ознак, що описують класифіковані об’єкти. Для цих випадків такий 

класифікатор є оптимальним. В інших ситуаціях його використовують або як 

примітивний еталон для порівняння різних моделей, або як блок для побудови 

більш складних алгоритмів. Побудовані мережі Байєса просто інтерпретуються і 

дозволяють проводити аналіз за сценарієм «що буде, якщо».  

Застосування більшості моделей ІАД зазвичай дозволяє віднести стан СЕС 

до певного класу образів, якому відповідає деяка підмножина прецедентів. Для 

остаточного вибору прецеденту можна використовувати метод NN.  

Для вирішення завдання ідентифікації образу можуть бути залучені також 

генетичні алгоритми. Особливості їх реалізації з метою ідентифікації складних 

динамічних об'єктів з неперервним і дискретним часом зазначені в [317]. 

Для ефективного пошуку відповідного прецеденту у CB доцільно розбити їх 

на класи. Для класифікації прецедентів базовими є методи кластеризації і 

групування [436]. Ці методи також можуть бути ефективно використані для 

вирішення інших завдань ПУ, коли потрібно виділити об’єкти зі спільними 

властивостями. 

Завдання кластеризації прецедентів реалізується через відображення 𝐹4 

множини прецедентів М на множину кластерів С: 𝐹4:  𝑀 → 𝐶 . Відображення 𝐹4 

задає модель даних, що є розв’язком задачі кластеризації.  

На основі аналізу одержаних кластерів формують класи прецедентів. 

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 𝐹5: 

𝐹5:  𝐸
𝑛𝑒𝑤 → 𝐾𝑙, 

де 𝐾𝑙 – множина класів прецедентів. Тип відображення 𝐹5  конкретизується 

методом ІАД, що використовується для класифікації прецедента. 
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Особливості, притаманні вирішенню завдання кластеризації, полягають у 

тому, що, по-перше, результат сильно залежить від природи об'єктів даних і їхніх 

атрибутів; по-друге, результат значною мірою залежить і від подання кластерів, і 

від передбачуваних відносин між об'єктами даних і кластерами. Необхідно 

враховувати такі властивості, як можливість/неможливість належності об'єктів до 

кількох кластерів, визначення самого поняття належності кластеру: однозначна 

(належить/не належить), імовірнісна (ймовірність належності), нечітка (ступінь 

належності). 

Традиційні методи кластерного аналізу класифікують за способом обробки 

даних (ієрархічні, неієрархічні), за способом аналізу даних (чіткі, нечіткі), за 

кількістю етапів застосування алгоритму (одноетапні, багатоетапні), за 

можливістю розширення обсягу оброблюваних даних (масштабовані, 

немасштабовані), за часом виконання (потокові, непотокові) [183].  

Класичні методи ієрархічної кластеризації можна використовувати за 

невеликих обсягів наборів характеристик образів. Позитивним у цьому процесі є 

те, що кластери визначаються виключно даними, при цьому проблему становить 

вибір міри близькості кластерів, інверсії індексацій у дендрограмах, негнучкість 

ієрархічних класифікацій, значні обчислювальні витрати. 

Нині розроблено алгоритми, в яких методи ієрархічної кластеризації 

інтегровані з іншими методами, вони здатні кластеризувати дуже великі набори 

даних. Серед них агломеративні методи CURE, CHAMELEON, ROCK та 

дивізивні BIRCH, MST тощо [351; 375; 495].  

Неієрархічні алгоритми ґрунтуються на оптимізації деякої цільової функції, 

що визначає оптимальне в певному сенсі розбиття множини об'єктів на кластери. 

У цій групі популярні алгоритми сімейства k-середніх (k-means, Fuzzy C-Means, 

Густафсон-Кеселя), які як цільову функцію використовують суму квадратів 

зважених відхилень характеристик об'єктів від центрів шуканих кластерів. 

Кластери шукаються сферичної (Fuzzy C-Means) або еліпсоїдної (Густафсон-

Кеселя) форми. Відмінності між розглядуваними методами полягають у різних 

способах обчислення відстаней між точками в просторі вхідних даних. Недоліком 
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відповідних алгоритмів є припущення, що кластери завжди мають певну, 

визначену алгоритмом форму, і що в кластері обов’язково існує центр кластера. 

Алгоритми будуються не на основі взаємного розташування точок, а лише на 

основі відношення точок до центрів кластерів. 

Серед неієрархічних алгоритмів, що не грунтуються на відстані, можна 

виділити EM-алгоритм. У ньому замість центрів кластерів передбачається 

наявність функції щільності ймовірності для кожного кластера з відповідним 

значенням математичного сподівання і дисперсією [326]. Слабкість такого 

підходу полягає в тому, що перед стартом алгоритму висувається гіпотеза про 

вид розподілів, які оцінити в загальній сукупності даних складно. 

При неієрархічній кластеризації кількість бажаних кластерів або мінімальна 

близькість двох прецедентів визначається користувачем. Проблема вибору числа 

кластерів певним чином вирішена в алгоритмі X-Means (через байєсівські оцінки 

логарифмічної правдоподібності) та алгоритмі, заснованому на принципі 

мінімальної довжини опису MDL тощо [195]. Алгоритмом кластеризації з 

автоматичним вибором числа кластерів є G-Means. В ньому припускається, що 

дані підпорядковані певному унімодальному закону розподілу, наприклад 

гаусівському [392].  

Неієрархічні підходи є більш швидкими, стійкими щодо шумів, викидів, 

некоректного вибору метрики, ніж ієрархічні методи. З неієрархічними 

алгоритмами добре поєднуються адаптивні механізми вибору оптимального 

рішення з множини можливих. Адаптивність певною мірою забезпечують 

візуальний аналіз, графіки, статистичні характеристики кластерів, карти. 

Одним із найбільш потужних методів графічних досліджень, що передбачає 

розділення даних на групи, є метод категоризованих графіків. Цей засіб 

візуалізації дає змогу виявити шаблони, які важко піддаються кількісному опису і 

які дуже складно виявити за допомогою звичайних обчислювальних процедур 

(наприклад, виявлення винятків або аномалій).  

Складну структуру великого набору даних ефективно ідентифікують 

методи редукції вибірки та маркування підгруп даних. Це відбувається за рахунок 

скорочення набору даних, вибірка здійснюється у випадковий спосіб. 



160 

 

Основними проблемами моделей кластеризації є складність вибору 

характеристик, на основі яких вона проводиться, складність вибору методу 

кластеризації, вибору числа кластерів та інтерпретація результатів. 

Єдиного універсального алгоритму кластеризації не існує. Для 

використання будь-якого алгоритму важливо розуміти його переваги і недоліки, 

враховувати природу даних, з якими він краще працює, й здатність до 

масштабованості (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Придатність алгоритмів до кластеризації даних  

за типами та масштабованістю 
Вид даних  

для кластеризації 

Масштабовані 

алгоритми 

Немасштабовані  

алгоритми 

числові 

CURE 

BIRCH 

HCM 

scalable k-means 

scalable EM 

k-means 

PAM 

EM 

Fuzzy C-Means 

Густафсона-Кеселя 

категорійні 
CLOPE 

CACTUS 
k-modes 

змішані MST k-prototypes 

Джерело: систематизовано автором. 

Кластеризація багатовимірних даних може бути ефективно проведена через 

побудову карт Кохонена, про що згадувалось при описі блоку ідентифікації образу 

СЕС. Недоліком цього підходу є робота лише з числовими даними, необхідність 

задавати кількість кластерів та мінімізувати розміри мережі. 

Новітні підходи пропонують генетичні алгоритми, що застосовуються для 

задач кластеризації даних і дозволяють еволюційним шляхом розбивати множину 

початкових об'єктів на кластери і виділяти їх центроїди [62; 154]. Таким чином 

алгоритмічно будується відображення для задачі розпізнавання образів без 

учителя, що самоорганізується. 

Потрібно зазначити, що при існуванні суворих теоретичних припущень, які 

накладаються традиційними статистичними методами, коли вибірковий розподіл 

має деякі специфічні властивості, результативніше використовувати традиційні 

статистичні алгоритми кластеризації.  

Виділення класів прецедентів спрощує процедуру автоматичного 

реагування на заздалегідь досліджений стан СЕС на основі напрацьованого 

управлінського інструментарію та реалізації заздалегідь підготованого рішення. 

http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/k_means
http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/mode
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Рішенням, що зафіксоване у прецеденті, може виступати посилання на 

метод для його знаходження (наприклад, правило). 

Методи пошуку рішень повинні підтримувати реалізацію основних процесів 

ПУ – ПНА, прийняття рішень та прогнозного аналізу. Вони можуть ґрунтуватися 

лише на одній моделі, а можуть бути пов’язані з послідовними або паралельними 

розрахунками за цілою низкою моделей. 

Визначимо методи ІАД, що можуть бути використані для підтримки 

основних процесів ПУ. 

Виявлення закономірностей та взаємозв’язків між подіями та явищами, що 

відбуваються в СЕС, входить до завдань ПНА, яке 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 ІАД, як ШНМ, довірчі мережі Байєса, 

діаграми впливу, крос-таблична візуалізація тощо. Переваги та недоліки окремих 

методів наведені в табл. 3.4. 

У п. 2.1 ми згадували про два підходи щодо віднесення статистичних методів 

до ІАД. У цьому дослідженні, як і у більшості авторитетних джерел, наприклад 

[351–352], статистичні методи аналізу вважаються частиною математичного 

інструментарію ІАД.  

Арсенал статистичних методів можна розподілити на чотири групи: 

дескриптивний аналіз і опис вихідних даних; аналіз зв'язків (кореляційний та 

регресійний аналіз, факторний аналіз, дисперсійний аналіз); багатовимірний 

статистичний аналіз (компонентний аналіз, дискримінантний аналіз, 

багатовимірний регресійний аналіз та інші); аналіз часових рядів (динамічні 

моделі і прогнозування) [192]. Здатність класичних статистичних підходів 

працювати лише з кількісними атрибутами обмежує їх використання при 

дослідженні причинно-наслідкових зв’язків у СЕС. 
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Таблиця 3.4 

Переваги та недоліки автономних підходів ІАД до ПНА та прогнозування образів СЕС 

Метод ІАД Умови використання Переваги Недоліки 

Статистичні 

методи 

(кореляційний, 

регресійний, 

факторний аналіз) 

 

Вхідні характеристики 

представлені у кількісному 

вигляді 

Значна кількість спостережень 

 

Результати моделювання добре 

інтерпретуються 

 

Неефективність при роботі з неповними і 

зашумленими вхідними даними 

Проблеми відбору значущих вхідних даних 

Необхідність якісної однорідності сукупності 

Нейронна мережа Відсутність апріорної 

інформації про вигляд 

залежності між 

досліджуваними даними 

Наявність невизначеності у 

вхідних характеристиках 

Значна кількість спостережень 

Автоматичний вибір значущих вхідних 

характеристик. 

Здатність відтворити складний характер 

зв’язків 

Необхідність підготовки даних та великого 

обсягу інформації для навчання. 

Складність вибору оптимального алгоритму 

навчання, оптимальної кількості нейронів для 

моделі. 

Складність алгоритмів для розуміння та 

інтерпретації. 

Дерево рішень 

Автоматичний вибір значущих вхідних 

характеристик. 

Можливість побудови правил на основі дерева. 

Прозорість алгоритмів для розуміння та 

інтерпретації 

Залежність ефективності результату від 

кількості вхідних характеристик. 

Корисність результату у разі незалежних 

вхідних характеристик. 

Ігнорування комбінованого впливу 

характеристик 

Мережа Байєса 

Наявність невизначеності у 

вхідних характеристиках або 

їхня часткова недоступність 

Можливість використання великої кількості 

неперервних та дискретних змінних в одній 

моделі. 

Врахування невизначеностей структурного і 

стохастичного типів. 

Можливість використання методів точного і 

наближеного формування ймовірнісного 

висновку. 

Простота використання мереж та наочність 

подання знань про процеси. 

Обчислення ймовірностей потребує аналізу 

деякої сукупності однорідних об’єктів, що не 

завжди може бути практично реалізоване. 

Вимога статистичної незалежності 

характеристик. 

Ігнорування комбінованого впливу 

характеристик. 

Джерело: розроблено автором 
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Підхід кореляційно-регресійного аналізу добре вивчений [76; 149; 192; 276] і 

широко застосовується на практиці. Однак він має низку обмежень (табл. 3.4), не 

може пояснити ролі факторних ознак у створенні результативної ознаки; 

інтерпретувати кореляційні показники слід лише в термінах варіацій 

результативної і факторної ознак.  

Для вимірювання зв’язку між змінами характеристик образу СЕС у часі 

потрібно проводити дослідження кореляції рядів динаміки. Проблема вивчення 

причинних зв'язків у часі дуже складна, і повного вирішення всіх завдань такого 

вивчення досі не реалізовано [276].  

Одержувані в результаті застосування аналізу кореляційно-регресійні 

моделі зазвичай досить добре інтерпретуються і можуть використовуватися як у 

ПНА, так і в прогностичному моделюванні. Але цей вид аналізу неможливо 

застосовувати без глибоких знань у сфері статистики. Це накладає додаткові 

вимоги до компетентності аналітика, тому лише незначна кількість існуючих ІС з 

ІАД пропонують цей метод як інструмент підтримки рішень.  

Для комплексного і системного вивчення та вимірювання впливу факторів 

на величину результативних показників використовують факторний аналіз. При 

цьому фактори можна визначити як причини, що формують конкретні результати 

діяльності СЕС. 

Серед видів факторного аналізу виділяють детермінований, стохастичний, 

прямий, зворотний одноступінчатий, багатоступінчастий, статичний, динамічний, 

ретроспективний, перспективний аналіз [265]. Кожен тип факторного ПНА 

передбачає використання відповідного інструментарію щодо пояснення зміни 

результуючого фактора (наслідку) за рахунок зміни того чи іншого фактора 

(причини). Факторний аналіз дозволяє виявити причинно-наслідкові зв’язки, що 

присутні між кількісними характеристиками СЕС, схарактеризувати їх якісно і 

кількісно, але також не є універсальним підходом. 

Лише з кількісними атрибутами працюють також ШНМ. Основною 

перепоною в їх застосуванні до вивчення причинно-наслідкових зв’язків в СЕС є 

необхідність великого обсягу інформації для навчання системи: довжина рядів 
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даних повинна в десятки разів перевищувати кількість зв’язків в ШНМ. В аналізі 

соціально-економічних явищ обсяг даних повинен досягати тисяч показників для 

отримання коректних висновків щодо складних зв’язків, тому приклади реалізації 

підходу поки нечисленні [108; 133]. 

ПНА, пов'язаний із дослідженням характеристик, що подаються в 

категоріальному або змішаному вигляді, можна проводити за допомогою крос-

табуляції. Крос-табуляція є простою формою аналізу, широко використовуваною 

при генерації звітів засобами OLAP. Як автономний метод ІАД, вона знайшла 

застосування в практиці управління СЕС [194]. 

Крос-таблична візуалізація є найбільш простим втіленням ідеї пошуку знань 

у даних. Результатом її реалізації є матриця показників, в якій аналітик може 

виявити закономірності щодо двох зазначених атрибутів і, таким чином, зробити 

висновки про наявність причинно-наслідкового зв’язку, спираючись на свої 

експертні знання. Побудова такої крос-таблиці має на меті пошук шаблонів в 

даних для підтримки прийняття рішень. При незначному наборі категоріальних 

значень крос-таблиці дозволяють знаходити деякі умовні логічні зв’язки. 

Потужним інструментом для проведення ПНА є довірчі мережі – орієнтовані 

графи, які складаються з вершин (атрибутів / змінних) і дуг (представлення 

умовних ймовірнісних залежностей, отриманих у результаті розрахунків у процесі 

побудови мережі), що поєднують вершини. Під терміном «довірчі мережі» 

розуміють цілий діапазон методів, призначених для використання в умовах 

невизначеності. В ІАД реалізуються як кількісні (ймовірнісні методи Байєса), так і 

якісні методи, зокрема діаграми впливу. Системи на базі довірчих мереж 

будуються на основі нагромадження історичних даних і використовуються як для 

ПНА, так і для прогнозування. Підтвердження практичної цінності застосування 

довірчих мереж Байєса для вирішення складних завдань ПНА в СЕС можна знайти 

в роботах [26; 134; 159, 365]. 

Одним із розвинень довірчих мереж Байєса виступають діаграми впливу, 

вони забезпечують засоби для структуризації цілей аналізу і для встановлення 

значення впливу, що матиме надана інформація для визначення причини або 
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наслідку [234]. Діаграми впливу є інструментом, що дозволяє обирати потрібні 

фактори для включення до моделі і визначати відношення між ними на основі як 

кількісної, так і якісної інформації. 

Дуже важливими для ПНА є методи візуалізації даних (графіки, схеми, 

гістограми, діаграми тощо). Деякі з них можуть використовуватися самостійно, а 

деякі виступають початковим етапом, підґрунтям для ПНА іншими методами 

ІАД, оскільки лише дозволяють виявити аномалії, структуру, тренди, зв’язки між 

показниками тощо без визначення характеру взаємного впливу. Візуалізацію 

можна вважати ключовим чинником у дослідженні вихідних даних та поданні 

результатів, отриманих за допомогою інструментів ПНА даних. Приклади 

використання візуалізації для вирішення завдань ПНА в СЕС наведені в 

дослідженнях [319; 468]. 

До основних методів візуалізації відносять геометричні проекції, 

іконографічне відтворення, техніки піксельного відображення, методи 

відображення ієрархії, візуалізацію на основі графів [401]. 

Засоби графічного відображення даних певною мірою підтримуються всіма 

системами, що реалізують ІАД. Аналітик має можливість взаємодіяти з 

візуальними образами, використовуючи динамічні проекції, масштабування, 

інтерактивну фільтрацію, інтерактивне викривлення, комбінування тощо [15].  

Одним з основних завдань підтримки прийняття управлінських рішень є 

обґрунтування оптимальних рішень для такого складного динамічного об'єкта, як 

СЕС. Формування інструментів, що підтримують готовність стикнутися з різними 

ситуаціями, є важливим напрямом в теорії ПУ. Вплив зовнішнього середовища на 

систему зазвичай представляється у вигляді дії збурюючих факторів, при цьому 

момент і місце впливу збурення, його інтенсивність і характер часто бувають 

невідомими, тому формування проактивного керуючого впливу є складним 

завданням. Внаслідок різного роду збурень і впливів, що зазнає система в реальній 

економічній ситуації, не завжди вдається побудувати формалізовану модель 

проблеми, а це означає, що умови невизначеності роблять методи математичного 

програмування неприйнятними для розв’язання багатьох оптимізаційних задач. У 
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зв’язку з цим широке застосування знаходить клас інтелектуальних підходів [247]. 

Найбільші перспективи щодо практичного застосування в оптимізаційних задачах 

прийняття рішень мають ШНМ та логічні моделі (нечіткі регулятори, правила 

індукції, дерева рішень, генетичні алгоритми). 

Завдання визначення оптимальних 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: 𝐹 (𝑥𝑠
𝑡⃗⃗⃗⃗ ) → 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑖𝑛), 𝑥𝑠

𝑡⃗⃗⃗⃗ ∈ 𝑋. 

Для розв’язання оптимізаційних задач з використанням ШНМ зазвичай 

застосовують два підходи [74]: конструювання мережі Хопфілда, що зображається 

у вигляді реалізації певного оптимізаційного алгоритму, або розв’язання задачі на 

багатошаровому перцептроні, коли мережа навчається неявними оптимізаційними 

методами так, щоб на навчальній вибірці вихідні сигнали мережі відповідали 

відомим фактам. 

Перший підхід передбачає використання ШНМ Хопфілда, які є 

одношаровими і повнозв'язними (зв'язки нейронів на самих себе відсутні), та їх 

виходи пов'язані з входами. Клас цільових функцій, які можуть бути мінімізовані 

ШНМ, досить широкий: туди потрапляють всі білінійні і квадратичні форми з 

симетричними матрицями. ШНМ Хопфілда надає вельми потужний інструмент 

пошуку наближеного розв'язку багатьох задач оптимального розміщення і 

планування ресурсів, вибору маршрутів тощо, для яких пошук точного розв'язку 

стає свідомо неприйнятно дорогим [185]. Привабливість підходу полягає в тому, 

що в ШНМ не використовується навчання, а синаптичні ваги обчислюються на 

основі виду функції енергії мережі. ШНМ Хопфілда можна розглядати, як 

алгоритм оптимізації цільової функції у формі енергії мережі. 

Підхід, пов'язаний з використанням багатошарового перцептрону, що 

навчається неявними оптимізаційними методами, дозволяє, витративши певний 

час на навчання, одержувати результат миттєво, що дуже важливо за 

автоматизованого планування в реальній економічній ситуації [93]. Отже, на 

відміну від розв’язання задач традиційними методами оптимізації проведення 
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цієї процедури на ШНМ спрощує і прискорює розрахунки для задач великої 

розмірності.  

Для вирішення проблем оптимізації спроектовано спеціальні структури 

ШНМ [345], також достатньо великий клас задач може бути розв’язаний в рамках 

систем нейроуправління, коли як цільова функція використовується лагражіан, 

що враховує обмеження, які накладаються на змінні системи [430]. 

Для розв’язання комбінаторних оптимізаційних задач можна залучити 

дерева рішень. Процес прийняття рішень при цьому має ітераційний характер та 

довільну кількість розгалужень. Загальна кількість рівнів ієрархії не 

регламентована, кожен рівень об’єднує множину пар типу «дія-подія». Перелік 

конкуруючих альтернатив створюється за певними правилами, наприклад, його 

формує компетентна особа в неформальний спосіб. Процес генерування 

альтернатив може тривати і під час формування дерева рішень.  

Оптимізаційні задачі невеликої розмірності можуть бути розв’язані за 

допомогою алгоритму пошуку логічних правил – випадкового пошуку з 

адаптацією. Він дозволяє відібрати ланцюжки кон’юнкцій заданої довжини, щоб 

максимізувати деякий критерій. Алгоритм уникає повного перебору подій; його 

трудомісткість і швидкість реалізації залежить від параметрів, а саме: кількості 

випробувань, заходів заохочення і покарання елементарних подій. 

Методи еволюційної оптимізації є стохастичними методами, заснованими 

на аналогії з природними еволюційними процесами. Вони не висувають вимог до 

вигляду цільової функції, на кожній ітерації працюючи з множиною рішень, що 

дозволяє здебільшого детальніше в порівнянні, наприклад, з градієнтними 

методами оптимізації, аналізувати простір пошуку. 

До еволюційних методів відносять генетичні алгоритми, еволюційні 

стратегії, генетичне програмування та еволюційне програмування. 

Зазвичай генетичні алгоритми застосовуються для наближеного розв'язання 

задач оптимізації з великою розмірністю, для яких не визначено точних 

алгоритмів прийнятної трудомісткості. Великий інтерес до генетичних 

алгоритмів пояснюється тим, що, як показує практика, завдяки своїм позитивним 

властивостям генетичні алгоритми часто перевершують інші стохастичні й 
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детерміновані евристичні методи й дозволяють знайти розв’язки складних задач 

пошуку, близькі до оптимальних, суттєво швидше [31; 154]. Генетичні алгоритми 

з успіхом використовуються в моделях, що можуть включати одночасно 

неперервні і дискретні змінні. 

Аналіз результатів використання генетичних алгоритмів дозволяє виділити 

такі умови їхнього ефективного застосування: великий простір пошуку, 

ландшафт якого містить кілька екстремумів, складність формалізації оцінки 

якості рішення функцією придатності, багатокритеріальність пошуку. 

З точки зору ІАД генетичні алгоритми мають два слабких місця: 

неможливість проаналізувати статистичну значущість отриманого рішення та 

складність формулювання задачі, визначення критерію відбору хромосом, що 

являє собою окреме складне завдання. Тому вони є перспективним засобом 

аналізу даних СЕС і потребують розвитку в напрямі практичної реалізації. 

Використання генетичних алгоритмів дозволяє покращити розв’язання задач 

календарного планування [250; 315], ефективно вирішувати завдання управління 

грошовими потоками підприємства [31] тощо. 

При розв’язанні оптимізаційних задач перспективним є використання 

мультиагентних методів [325], що грунтуються на моделюванні суспільного 

інтелекту, куди відносять метод мурашиних колоній (Ant Colony Optimization, 

ACO) [247], метод бджолиної колонії (Bee Colony Optimization, BCO) [340], 

оптимізацію за допомогою рою часток (Particle Swarm Optimization, PSO) [363], 

моделювання переміщення бактерій та інші методи. Ці методи вже ефективно 

застосовуються для розв’язання різних оптимізаційних задач. Наприклад, ACO 

використовується для розв’язання задач календарного планування [359], відбору 

інформативних ознак, кластеризації [247] тощо, BCO – для розв’язання задач 

календарного планування [340], транспортних завдань [444] тощо. 

Метою блоку прогнозування в розглядуваному комплексі моделей 

підтримки процесів ПУ є одержання адекватного образу майбутньої СЕС, тобто 

стану, в який перейде поточний образ в ході свого розвитку під впливом 

множини чинників. 
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Завдання прогнозування реалізується через відображення 𝐹6 множини Р на 

множину 𝑃𝑓: 

𝐹6:  𝑃 → 𝑃
𝑓 , 

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 𝐹3  конкретизується методом, що використовується для 

прогнозування. Переваги та недоліки окремих методів ІАД наведені в табл. 3.4. 

Прогноз характеристик образів дає можливість одержати образи майбутніх 

проектів, процесів і середовищ. Для цього можна використовувати такі підходи 

класичних методів прогнозування: формалізовані (використовують історичні 

дані, що містяться в межах еволюційного циклу розвитку СЕС – екстраполяційні, 

регресійні методи, факторний аналіз тощо), евристичні (засновані на 

використанні експертних оцінок) та комбіновані (використовують комбінації 

формалізованого підходу з експертними оцінками). На основі прогнозних значень 

характеристик здійснюється ідентифікація образу майбутньої СЕС.  

Прогнозування використовується також для сценарних досліджень стану 

СЕС. Багатоваріантність розвитку СЕС забезпечується різними змінами базових 

характеристик. Сукупність сценаріїв відображає різні варіанти розвитку СЕС, 

кожний з яких зображається траєкторією. Область, що містить всі отримані 

траєкторії, є коридором, в межах якого може еволюціонувати поточний стан. 

Поняття сценарію дуже широке, воно визначається підходом і методом 

прогнозування. Сценарій є відображенням процесів, що перебігають усередині 

системи; представляє послідовність подій, що відтворює розвиток СЕС або перехід 

об’єкта з поточного або заданого стану в майбутнє; систему змістовних передумов, 

на основі яких формується варіант розвитку; сукупність тенденцій, що 

характеризують поточний образ [272].  
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В процесі сценарних досліджень часто аналізується послідовність подій в 

СЕС. При знаходженні закономірностей у таких послідовностях з певною 

ймовірністю можна передбачати появу подій в майбутньому. Завданням 

секвенціального аналізу (послідовні шаблони) є пошук усіх частих 

послідовностей та встановлення відношень порядку між характеристиками 

образів, що досліджуються. Це відношення може бути визначене в різний спосіб. 

При аналізі послідовності подій, що відбуваються в часі, об’єктами є образи, а 

відношення порядку відповідає хронології їх появи.  

Для прогнозування процесів з невизначеностями як найпридатніші 

показали себе ймовірнісні методи, нечітка логіка, ШНМ [171; 185]. За природою 

вони близькі до способів моделювання процесу прийняття рішень людиною, тому 

їх застосування в системах управління та підтримки прийняття рішень дає 

значний позитивний ефект і сьогодні їх вважають найперспективнішими при 

прогнозуванні розвитку СЕС. 

Серед низки ймовірнісних методів моделювання і прогнозування особливою 

цінністю виділяються статичні і динамічні мережі Байєса, приклади використання 

цього підходу в СЕС, зокрема, у банківській, біржовій діяльності тощо наведені у 

[26; 277; 435]. Такі моделі можуть бути використані для виявлення сценаріїв 

можливого розвитку подій в СЕС з заданими початковими умовами та аналізу 

розвитку системи. Підхід адекватно відповідає вимогам, що висуваються до 

інструментів моделювання СЕС (опис причинно-наслідкових зв’язків між різними 

подіями, оцінка ймовірності їх настання, простота використання і можливості 

легко вносити зміни в побудовані моделі тощо).  

З точки зору технологій аналізу даних прогнозування може розглядатися як 

визначення певної невідомої характеристики за набором зв’язаних з нею 

характеристик. Тому прогнозування виконується через розв’язання таких задач 

ІАД як регресія, класифікація, пошук асоціативних правил, кластеризація [202, 

с. 576–578]. Інструментами можуть виступати статистичні методи, наприклад, 

логістична регресія, а також правила, дерева рішень, метод NN тощо. 

Логістична регресія забезпечує взаємозв’язок між набором вхідних 

характеристик та числовою, категоріальною або бінарною вихідною. Її 
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використання дає можливість визначити ризик, ймовірність позитивного і 

негативного перебігу подій. При цьому спостерігаються проблеми відбору 

вхідних даних, що найбільше впливають на вихідну змінну. 

Реалізація методу NN передбачає як прогноз фактичне значення 

характеристики з подібного образу. Задовільний прогноз отримують для 

неперервних і гладких залежностей. 

ШНМ – ефективний інструмент для вирішення завдань прогнозування 

СЕС, якщо її образ формалізований, вхідні дані та бажані результати добре 

інтерпретуються та є достатньо прикладів, в яких присутні як заданий вхід, так 

і наперед відомий вихід. Використання ШНМ для прогнозування передбачає 

розв’язання задач регресії, класифікації або кластеризації. 

Регресійна та класифікаційна постановки задачі моделювання ШНМ не 

можуть бути застосовані для аналізу ступеня детермінованості майбутнього стану 

СЕС. З їх допомогою можна дізнатися, в якому напрямі змінюватиметься 

система, але важко визначити ступінь можливості такого розвитку подій. 

Розв’язання задачі прогнозування як задачі кластеризації дозволяє розбити 

простір можливих результатів на певну кількість кластерів і залежно від того, до 

якого з них ШНМ віднесе поточний образ, визначити припустимий напрям змін у 

певний бік та їхню силу.  

Класифікаційна модель більше підходить для формування автоматичних 

рішень, тоді як регресійна, як і кластеризаційна, повинні передбачати 

інтерактивне доопрацювання рішення.  

Застосування прогнозних моделей на основі ШНМ підтвердило свою 

доцільність при вирішенні багатьох економічних проблем [185]: аналіз 

споживацького ринку, прогнозування змін біржових індексів, управління цінами і 

виробництвом, дослідження факторів попиту, оцінка майна, аналіз страхових 

ризиків [330], діагностика фінансового стану банків та банкрутства [112; 208; 394], 

кредитоспроможності позичальника [404; 419], шахрайства з кредитними картками 

[430], аналіз об’єктів інвестування, аналіз інвестиційної привабливості, 

економічної безпеки підприємства тощо [108; 112; 133]. 
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При прогнозуванні масштабних проблем, де регресія не дає задовільних 

результатів, можна використовувати дерева рішень. Також дерева дозволяють 

здійснити попередню обробку даних, щоб скоротити підмножину можливо 

корисних параметрів для прогнозу, які далі можна використати в ШНМ, методі NN 

чи стандартних статистичних методах. У такому випадку вони виступають 

елементом гібридної моделі прогнозування або інструментом сегментації з метою 

подальшого прогнозу за сегментом. Приклад практичної реалізації підходу 

наведений у дослідженні [439]. 

Здебільшого регресійні моделі, дерева рішень і ШНМ доповнюють один 

одного та їхня комбінація дає найкращий результат. Наприклад, при 

паралельному використанні моделей один і той самий навчальний набір даних 

«проганяється» одночасно через кілька моделей, які потім порівнюються або 

узагальнюються на основі отриманих результатів. В якості робочої може бути 

обрана модель, що демонструє найточніші результати. 

Такий же підхід може бути застосований для покращення якості 

розроблюваних рішень. Найкраща на певному етапі досліджень модель може 

розглядатися як «чемпіон», а інші – як «претенденти». Для моніторингу 

ефективності рішень потрібно розробити середовище для тестування методик 

чемпіон/претендент, ефективно проектувати експерименти, збирати дані по 

результатах та постійно проводити аналіз рішень. Кращими показниками для 

такого аналізу можуть бути показники ефективності, які можна легко відстежити 

за допомогою наявної інфраструктури звітності і які мають мінімальні в 

обгрунтованих межах терміни визначення. Для здійснення динамічного контролю 

за якістю рішень можна розробити компоненти правил. 

Для підтримки рівня якості моделей автоматизований процес має 

передбачати постійну розробку та тестування нових претендентів, запуск їх в 

роботу і оцінку результатів підходу, які можуть реалізовуватись на основі дерев 

рішень, індукції правил, ШНМ, методу NN тощо. Така комбінація автоматизації, 

експериментального проектування, моделювання рішень та адаптивного 

управління напевне є самою перспективною. 
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Наведений огляд методів і моделей, здатних підтримати проактивний 

механізм прийняття управлінських рішень в СЕС, засвідчує наявність як переваг, 

так і недоліків у кожного підходу. Це переконує, з одного боку, в необхідності 

проведення ґрунтовного аналізу при виборі певної моделі в кожній конкретній 

ситуації, а з іншого – в пошуку можливостей поєднання різних підходів з метою 

подолання обмежень окремих методів. 

 

3.2. Використання гібридного підходу до моделювання управлінських 

рішень 

 

Різноманітність задач ПУ спричинює необхідність формалізації потрібних 

для їхнього розв’язання різноманітних даних і знань. Зважаючи на те, що для 

формалізації даних і знань будь-якого виду не існує універсальних методів, 

більшість наукових досліджень у цій сфері пропонує відмовитись від спроб 

пошуку і використання одного універсального інструменту для розв’язання 

задачі і перейти до його конструювання як комбінації методів ШІ, дослідження 

операцій, теорії прийняття рішень та системного аналізу [43; 125; 126; 423]. 

Дослідження окремих методів ІАД з точки зору застосування для 

підтримки прийняття управлінських рішень засвідчує, що жоден з них не є 

універсальним. Мова йде не лише про реалізацію комплексу завдань для 

управління будь-якою СЕС, а й про підтримку окремих етапів управління.  

Реалізація певного етапу прийняття рішення, наприклад, ідентифікації 

образу СЕС, ПНА тощо, може базуватись на використанні автономних «сильних» 

індивідуальних методів і алгоритмів, реалізованих у вигляді однокомпонентної 

інтелектуальної системи. 

При цьому не можна забувати, що стрімкий розвиток ІТ постійно висуває 

нові вимоги до методів ІАД, прагне перманентного удосконалення навіть тих 

алгоритмів, що найкраще зарекомендували себе і плідно використовуються в 

практиці управління СЕС.  
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Для прикладу, суттєво збагатилася теоретична база та зросла кількість 

модифікацій методу дерев рішень, одного з найуспішніших алгоритмів, 

застосовуваних у процесі прийняття рішень. Однією із сучасних варіацій цього 

методу є Very Fast Decision Tree Classifier [465], використання якого передбачає 

значне зниження часу на побудову і аналіз дерева в умовах «великих даних», що 

дозволяє зробити процес прийняття рішення більш швидким та ефективним. 

Також постійно йдуть дослідження в галузі вдосконалення алгоритмів 

кластеризації. Останнє десятиліття демонструє розробки масштабованих 

алгоритмів кластеризації категоріальних і транзакційних даних. Розроблено 

масштабовані аналоги k-means і EM (scalable k-means і scalable EM), масштабовані 

агломеративні методи (CURE, CACTUS). Ці сучасні алгоритми вимагають усього 

декілька сканувань БД для отримання фінальної кластеризації. 

Розглядаючи питання формування комплексу моделей ІАД, здатних 

підтримувати ПУ, потрібно розуміти, що мова йде як про вирішення окремих 

завдань (для цього розробляються окремі моделі і можуть використовуватись 

окремі методи), так і про остаточну мету – вирішення комплексу управлінських 

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

систему. Розробка моделей, що поєднують кілька методів і алгоритмів в єдину 

систему, спрямовану на вирішення складних завдань управління, реалізується в 

межах гібридного підходу до ІАД. 

Аргументуючи гібридний підхід з позиції теорії систем, можна зазначити, 

що оскільки методи, які об’єднує ІАД, не є універсальними, переваги одних 

алгоритмів можуть компенсувати слабкі сторони інших за рахунок взаємодії 

частин цілого і створювати в такий спосіб нову, інтегративну властивість якісно 

нової сутності. Гібридний підхід до використання ІАД передбачає, що комбінація 

моделей досягає ширшого спектра обчислювальних можливостей та 

результативності. Отже, інтеграція різних методів дозволяє подолати обмеження 

кожного окремого методу, що у свою чергу дає нові можливості підтримки 

процесу прийняття рішень в рамках однієї архітектури, яка має поєднувати в собі 

разом з традиційними елементами СППР різні моделі виявлення і обробки знань, 
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пов’язані з реалізацією ІАД [283]. Утворені в такий спосіб ІС відносять до класу 

гібридних інтелектуальних систем (ГІС). 

Методичне забезпечення ГІС ґрунтується на комбінуванні різних методів та 

моделей ІАД, формуванні ансамблів моделей та використанні гібридних 

алгоритмів. Доцільно розглянути такі варіанти інтеграції методів ІАД (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Різновиди гібридних моделей ІАД для підтримки прийняття 

проактивних рішень 
Джерело: складено автором. 

Досвід останніх років демонструє, що реалізація окремих автономних 

моделей для вирішення складних завдань, до яких належать завдання ПУ, не 

завжди приводить до успіху. Нині пошук «сильних» індивідуальних моделей для 

основної маси дослідників ІАД перестав бути актуальним: їхні інтереси тепер 
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стосуються великих ансамблів «слабких» методів і алгоритмів [369; 395; 403; 431; 

464; 478]. Наукові дослідження доводять, що подібні композиції здатні 

перевершувати за точністю автономні «сильні» алгоритми, спрямовані на пошук 

глибоких закономірностей у масивах даних [61; 445].  

В алгебраїчному підході Ю. Журавльова подано найзагальніше визначення 

комбінації різних моделей та поєднання алгоритмів – алгоритмічної композиції 

[78].  

Розглянемо задачу навчання з учителем 〈 𝑋, 𝑌, 𝑦∗, 𝑋𝑙〉 , де 𝑋  – простір 

об’єктів, що містить множину характеристик системи; 𝑌 −  множина відповідей 

(рішень); 𝑦∗:   𝑋 → 𝑌 −  шукана цільова залежність; 𝑋𝑙 = (𝑥1, … , 𝑥𝑙 ) – навчальна 

вибірка; 𝑌𝑙 = (𝑦1, … , 𝑦𝑙  )  – вектор відповідей на об’єктах для навчання, 𝑦𝑖 =

𝑦∗(𝑥𝑖) . Потрібно побудувати відображення 𝑎:   𝑋 → 𝑌 , що апроксимує цільову 

залежність 𝑦∗  на всій множині 𝑋 . Оскільки таке відображення повинно 

передбачати ефективну комп’ютерну реалізацію, його будемо називати 

алгоритмом. 

Алгоритмічною композицією, складеною з алгоритмічних операторів 

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

𝐶:  𝑅 → 𝑌  називають алгоритм 𝑎:   𝑋 → 𝑌  вигляду 𝑎(𝑥) = 𝐶 (𝐹(𝑏1(𝑥), … , 𝑏𝑘(𝑥))) ,

𝑥 ∈ 𝑋 . 𝑅 можна інтерпретувати як простір оцінок. Тоді базовими алгоритмами 

(моделями) будемо називати суперпозиції  𝑎𝑖(𝑥) = 𝐶(𝑏𝑖(𝑥)), 𝑖 = 1, 𝑘. 

В залежності від виду коригуючої операції серед алгоритмічних композицій 

можна виділити ансамблі (комітети) моделей (результат визначається через 

просте голосування, зважене голосування, голосування по старшинству, 

монотонну коригуючу операцію) та гібриди (суміші) алгоритмів, в яких для 

коригування вводять функції компетентності. 

Під ансамблем (комітетом) моделей розуміють набір моделей, що спільно 

застосовуються для вирішення певного завдання [195]. Моделі, які формують 

ансамбль, у змозі самостійно визначити розв’язок задачі, але при цьому дають 

відчутно різний результат за невеликої зміни даних у навчальній вибірці 

(«слабкі» моделі).  
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Виділяють щонайменш три причини, за якими реалізація композицій має 

переваги: статистична («усереднення» помилки кожної індивідуальної гіпотези і 

зменшення впливу нестабільностей і випадковостей при формуванні гіпотез), 

обчислювальна (комбінування результатів моделей, навчених на різних 

підмножинах вихідних даних, мають більший шанс знайти глобальний оптимум), 

репрезентативна (комбінована гіпотеза може розширювати множину можливих 

гіпотез) [61]. 

Використання композицій замість окремої моделі здебільшого підвищує 

якість рішень, в чому переконують результати досліджень, наведені у [61; 403; 

431], однак такий підхід пов'язаний з низкою проблем, основними з яких є 

збільшення часових і обчислювальних витрат на навчання кількох моделей, 

складність інтерпретації результатів, неоднозначний вибір методів комбінування 

результатів, одержаних за окремими моделями. 

Наразі композиції моделей є сферою дуже активних досліджень у 

машинному навчанні, що призвело до розробки значної кількості різноманітних 

методів їх формування [431]. 

Основними принципами побудови композицій моделей є спеціалізація 

(передбачається, що початкова задача розбивається на більш прості підзадачі за 

принципом «розділяй і пануй») та усереднення (похибки окремих алгоритмів 

компенсуються). 

Головними проблемами при формуванні композиції є вибір базової моделі, 

вибір способу формування навчальної вибірки та вибір методу комбінування 

результатів (наприклад, голосування, зважене голосування, усереднення).  

Для оцінки якості композиції визначимо функціонал якості алгоритму 

𝑎:   𝑋 → 𝑌  на виборці 𝑋𝑙  із заданими на ній відповідями 𝑌𝑙  та вагами об’єктів 

𝑊𝑙 = (𝑤1, … , 𝑤𝑙  ): 

𝑄(𝑎; 𝑋𝑙 , 𝑌𝑙 ,𝑊𝑙) = ∑ 𝑤𝑖𝐿(𝑎(𝑥𝑖), 𝑦𝑖)
𝑙
𝑖=1 , 

де 𝐿:   𝑌 → 𝑅+ – функція втрат. 
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Якщо зафіксувати правило розв’язання 𝐶, то можна ввести функцію втрат у 

просторі оцінок �̂�(𝑏, 𝑦∗) = 𝐿(𝐶(𝑏), 𝑦∗)  та оцінювати якість не лише самих 

алгоритмів, а й алгоритмічних операторів: 

𝑄(𝑏; 𝑋𝑙 , 𝑌𝑙 ,𝑊𝑙) = ∑ 𝑤𝑖�̂�(𝑏(𝑥𝑖), 𝑦𝑖)
𝑙
𝑖=1 . 

Якщо маємо деякий стандартний метод навчання базових алгоритмів 𝜇, то 

він є розв’язком задачі мінімізації функціоналу якості 𝑄(𝑏) у заданій множині 

алгоритмічних операторів 𝐵 [42]: 

𝜇(𝑋𝑙 , 𝑌𝑙 ,𝑊𝑙) = 𝑎𝑟𝑔min𝑏𝜖𝐵 𝑄(𝑏; 𝑋
𝑙 , 𝑌𝑙 ,𝑊𝑙). 

Серед основних стратегій побудови композицій можна виділити 

послідовну, паралельну та глобальну оптимізацію [61; 195]. 

При послідовній оптимізації базові алгоритми будуються по черзі, кожен 

наступний намагається компенсувати недоліки попередніх. До таких методів 

відносять прості комітети більшості та старшинства, бустинг, монотонну 

корекцію [410]. 

Бустинг (boosting) передбачає формування ланцюжка моделей, при цьому 

кожна наступна навчається на прикладах, на яких попередня припустила помилки. 

Він є одним з найпопулярніших методів машинного навчання поряд з ШНМ та 

машинами опорних векторів. Це пов’язано з простотою, універсальністю, гнучкістю 

(можливістю побудови різних модифікацій) та високою узагальнюючою здатністю. 

Час побудови ансамблю практично повністю визначається часом навчання базових 

алгоритмів. Перевагою є також можливість ідентифікувати об’єкти, що є шумовими 

викидами. Бустинг володіє істотними перевагами у порівнянні з іншими 

алгоритмами, які працюють з ансамблями, оскільки грунтується на ймовірнісній 

моделі і є аналогом добре дослідженої логістичної регресії, має статистичне 

обґрунтування; помилка цільової функції ансамблю на навчальній вибірці на досить 

«слабкій» базовій моделі наближається до нуля при збільшенні числа ітерацій. 

Проте алгоритми бустингу потребують достатньо великих навчальних вибірок, 

можуть призводити до побудови громіздких ансамблів, що складаються з сотень 

алгоритмів. Такі композиції виключають можливість змістовної інтерпретації, 

потребують значних обчислювальних потужностей. Серед недоліків бустингу 
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відзначають концентрацію на спробах отримати результат на наявних помилкових 

записах, а не на виявленні об'єктивних закономірностей у разі зашумлення даних, та 

неможливість «розпаралелювання» обчислювальних потужностей.  

В бустингу та інших послідовних алгоритмах відмінність між базовими 

алгоритмами досягається через перерахунок їх ваг. Але можливою є й інша 

стратегія підвищення розрізнення алгоритмів. 

При паралельній оптимізації базові алгоритми налаштовуються незалежно 

один від одного на різних частинах навчальної вибірки, або на різних наборах 

опису ознак, або виходять з різних початкових наближень. Типовими 

представниками, що реалізують паралельну стратегію, є бегінг, метод випадкових 

підпросторів (random subspace method, RSM) та ансамблі генетичних алгоритмів. 

Такі моделі передбачають ефективну реалізацію на паралельних обчислювальних 

пристроях. 

Бегінг (bagging) реалізує паралельне навчання, як правило, моделей одного 

типу на декількох різних вибірках однакового розміру, отриманих шляхом 

випадкового відбору прикладів з вихідного набору даних. Результат реалізації 

ансамблю визначається більшістю голосів або середнім. Визначають, що на 

практиці бегінг дає покращення точності результатів від 5 до 40% у порівнянні з 

індивідуальними базовими моделями, якщо алгоритм, використовуваний базовою 

моделлю, достатньо точний, але нестабільний [61]. Поліпшення точності 

відбувається за рахунок зменшення розкиду нестабільних результатів 

індивідуальних моделей. Перевагою алгоритму є простота реалізації, а також 

можливість здійснення «розпаралелювання» по навчанню кожної базової моделі 

за різними обчислювальними вузлами. Бегінг є особливо ефективним на малих 

вибірках, коли виключення навіть незначної частини навчальних об’єктів 

призводить до побудови суттєво різних базових алгоритмів. Серед недоліків 

відзначають відсутність строгого математичного обґрунтування умов поліпшення 

результату ансамблю, випадковий характер результату (навчальні вибірки 

формуються випадково), складність інтерпретації результатів у порівнянні з 

індивідуальними моделями [195]. 
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Метод RSM пропонує навчати базові алгоритми на різних підмножинах 

характеристик об’єкта, які також визначаються у випадковий спосіб. Цей підхід 

може бути застосований, коли у наявності є велика кількість характеристик та 

відносно невеликий обсяг історичних даних. 

У літературі пропонуються різні узагальнення бегінгу та RSM, що 

дозволяють покращити результати розв’язання задач [460]. Також потрібно 

зазначити, що алгоритми бегінгу та бустингу зазнають постійних удосконалень, 

зокрема, в роботі [328] представлено різновид бегінгу – алгоритм RandomForest, 

який за точністю порівнюваний з бустингом, проте кращий з точки зору 

зменшення похибок. 

Порівнюючи зазначені підходи між собою, можна зробити висновок, що 

алгоритми бустингу краще використовувати при побудові ансамблів за наявності 

великих навчальних вибірок; він краще відновлює межі класів складної форми. 

Бегінг та RSM мають переваги на малих навчальних вибірках. 

При побудові алгоритмічних композицій добре зарекомендувала себе 

специфічна модель еволюції, що ґрунтується на використанні генетичних 

алгоритмів і має назву кооперативної коеволюції [441]. Основною її відмінністю 

від стандартних генетичних алгоритмів є те, що функція адаптивності оцінює не 

якість алгоритму 𝑏𝑖  окремо, а його корисність для композиції. В ході еволюції 

базові алгоритми навчаються кооперуватися з метою найкращого рішення 

поставленого завдання. При цьому кожна популяція (кожний базовий алгоритм) 

спеціалізується у своїй області об’єктів і у своєму підпросторі характеристик. 

Базовим методом при цьому є CCEL – Cooperative Coevolution Ensemble Learner 

[398]. Він оперує великою кількістю параметрів та має велику свободу вибору 

різних евристик. Експерименти на реальних даних довели, що узагальнююча 

здатність CCEL порівнюється з бегінгом та бустингом, при цьому на відміну від 

згаданих алгоритмів цей підхід дає дуже компактні композиції (3-6 базових 

алгоритмів). Також перевагою є те, що CCEL можна застосувати до будь-яких 

базових алгоритмів та методів їх навчання. При цьому інформативні об’єкти і 

характеристики вибираються автоматично, це дає додаткову інформацію для 

розуміння задачі. Процес навчання CCEL передбачає довільний час роботи, тому 
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навчання може перериватися в будь-який момент для одержання прийнятної 

композиції та знову відновлюватися для покращання рішення. Застосування 

такого алгоритму має перевагу, коли в наявності є вільні обчислювальні ресурси. 

Недоліком CCEL є складність для реалізації та необхідність налаштування 

великої кількості параметрів на основі евристичних міркувань. Якщо не 

застосовувати розпаралелювання, алгоритм працює довго, тому практично 

застосовуваними можуть бути прості та швидкі методи навчання, наприклад, 

мережі Байєса. 

Глобальна оптимізація одночасно всіх базових алгоритмів при побудові 

ансамблів є складною багатокритеріальною задачею. Така оптимізація потребує 

знання внутрішньої будови алгоритмів, що ускладнює застосування стандартних 

методів навчання. На практиці реалізацію такої стратегії втілено у певні 

вдосконалення послідовного та паралельного підходів. 

Однією з відповідних реалізацій є узагальнення за рівнями або стекінг 

(stacking). На відміну від бегінгу та бустингу стекінг зазвичай не 

використовується для комбінування моделей одного типу, а застосовується до 

моделей, побудованих за допомогою різних алгоритмів навчання. Стекінг 

намагається навчити кожну модель, використовуючи алгоритм метанавчання, що 

дозволяє виявити кращу комбінацію виходів базових алгоритмів. 

Нині композиції моделей є сферою дуже активних досліджень в ІАД.  

Окремо розглядають однорідні ансамблі, що складаються з базових 

моделей одного типу, та неоднорідні. Серед однорідних ансамблів велика увага 

приділяється ансамблям ШНМ [403; 478]. Серед них, у свою чергу, виділяють 

вихідні та довірчі ансамблі [182]. 

Вихідні ансамблі можуть поєднувати будь-які набори ШНМ. Якщо мережі 

мають різні виходи, то підсумковий ансамбль матиме кілька виходів. Тому 

вихідний ансамбль можна використовувати як складену вихідну модель, в якій 

кожен результат формується окремо. Якщо всі ШНМ в ансамблі мають спільний 

вихід, то такий ансамбль оцінює значення для цього виходу, комбінуючи вихідні 

значення з окремих мереж.  
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Довірчі ансамблі використовують лише для розв’язання задач класифікації. 

Перевага використання довірчого ансамблю в цьому разі полягає в тому, що 

такий ансамбль оцінює загальні довірчі рівні для різних класів, а не просто 

вибирає певний клас.  

Залежно від того, як конструюється ансамбль ШНМ, його використання 

дозволяє вирішити одну з двох проблем: схильність базової нейромережевої 

архітектури до недонавчання (цю проблему вирішує бустинг), або схильність 

базової архітектури до перенавчання (бегінг та інші алгоритми). 

Робота з ансамблем включає вибір базової нейромережевої архітектури і 

числа мереж в ансамблі, навчання (за допомогою, наприклад, бегінгу або іншого 

алгоритму), роботу з отриманою моделлю (обробку даних, копіювання / 

серіалізацію моделі тощо).  

Реалізація ансамблів ШНМ має два обмеження: по-перше, розмір ансамблю 

визначається на етапі створення, а моделі, що динамічно розвиваються в процесі 

навчання або використання, не підтримуються; по-друге, всі ШНМ, що входять 

до його складу, повинні мати однакову архітектуру. 

Ансамблі ШНМ знайшли широке застосування в практиці, перш за все, при 

прогнозуванні банкрутства, визначенні кредитних скорингів тощо [324; 394; 403; 

478]. Приклади реалізації ансамблів наведені в дослідженнях [328; 395]. 

Якщо ансамблі поєднують кілька повноцінних базових моделей для 

підвищення точності результатів, то інший підхід – гібридні алгоритми – містять 

процедури вибору між кількома, щонайменше, двома різними моделями, кожна з 

яких здатна вирішити розглядувану проблему, але має при цьому певні 

обмеження. Для реалізації коригуючої операції при цьому вводять функції 

компетентності. 

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
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Відповідно алгоритмічна композиція матиме вигляд:  

𝑎(𝑥) = 𝐶(∑ 𝑔𝑖(𝑥)𝑏𝑖(𝑥)
𝑘
𝑖=1 ), 

де 𝐶 – фіксоване правило розв’язання.  

Множина 𝛺𝑖 = {𝑥 ∈ 𝑋: 𝑔𝑖(𝑥) > 𝑔𝑠(𝑥), 𝑠 = 1, 𝑘,   𝑠 ≠ 𝑖}  називається областю 

компетенції базового алгоритму 𝑏𝑖(𝑥) . Це поняття вперше було введене 

Л. Растрігіним [217]. В англомовній літературі такі композиції називають 

сумішами експертів (mixture of experts, ME), в російськомовній – сумішами 

алгоритмів. У цьому дослідженні будемо називати їх гібридними алгоритмами. 

Функції 𝑔𝑖(𝑥)  можна інтерпретувати як нечіткі множини, а за умови 

нормування – як ймовірнісні розподіли. Якщо для байєсівського класифікатора 

розписати апостеріорні ймовірності класів, то функції компетентності набудуть 

зміст апріорних ймовірностей: 

𝑎(𝑥) = 𝑎𝑟𝑔max𝑦∈𝑌 𝛾𝑦 𝑃{𝑦|𝑥} = 𝑎𝑟𝑔max𝑦∈𝑌 𝛾𝑦 ∑ 𝑃(𝑖)𝑃{𝑦|𝑖, 𝑥}𝑘
𝑖=1 . 

Передбачається, що кожен базовий алгоритм 𝑔𝑖(𝑥)  повертає вектор 

апостеріорних ймовірностей (𝑃{𝑦|𝑖, 𝑥})𝑦∈𝑌 . Потім квазілінійна коригуюча 

операція переводить 𝑘 таких векторів в один вектор апостеріорних ймовірностей 

(𝑃{𝑦|𝑥})𝑦∈𝑌 і до нього застосовується правило розв’язання 𝑎𝑟𝑔max𝑦. 

Вигляд функції компетентності визначається специфікою предметної 

сфери. Її вибір обумовлений також необхідністю підвищення якості одержуваних 

результатів і залежить від особливостей вхідних/вихідних даних та 

обчислювальних ресурсів. Залежно від впливу даних на результати вибору моделі 

розрізняють прості гібридні алгоритми та барочні; в залежності від способу 

визначення моделі виділяють розсіяні, регульовані та адаптивні гібридні 

алгоритми [483]. 

Гібридні алгоритми дозволяють розв’язувати задачу розпізнавання 

нетипових об’єктів або новизни, якщо значення 𝑔𝑖(𝑥) менше певного порогового 

для ∀ 𝑖 = 1, 𝑘. 

Переваги гібридних алгоритмів у тому, що вони дозволяють розбити весь 

простір 𝑋 на сфери, в кожній з яких задача розв’язується відносно просто, а потім 
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поєднати одержані рішення в єдину композицію. Основний технічний прийом, 

що дозволяє розв’язувати ці відносно прості задачі, автономно пов'язаний з 

використанням опуклих функцій втрат [42]. Умова опуклості має прозору 

інтерпретацію: втрати зростають не повільніше, ніж величина відхилення від 

правильної відповіді 𝑦. 

Ідею послідовного методу побудови гібридного алгоритму відображено на 

рис. 3.2.  
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Рис. 3.2. Основні етапи побудови гібридного алгоритму 
Джерело: створено автором 

Перший базовий алгоритм 𝑏1(𝑥)  налаштовується на повній вибірці за 

допомогою стандартного методу навчання. Далі відбувається процедура, яка 

дозволяє налаштувати функцію компетентності 𝑔1(𝑥)  з метою апроксимації 

області, на якій алгоритм дає правильні відповіді: 

𝑃𝑟𝐿𝑒𝑎𝑟𝑛(𝑏, 𝑋𝑙 , 𝑌𝑙) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑔 ∑ (𝑔(𝑥𝑡) − 𝑧𝑡)
2𝑙

𝑡=1 , 

де 𝑧𝑡 = 𝜑(𝐿(𝑏(𝑥𝑡), 𝑦𝑡))  – величина втрат, приведена до відрізку [0, 1] за 

допомогою деякої монотонно неспадної функції 𝜑 . Наприклад, для задач 

класифікації 𝑧𝑡 = [𝑏(𝑥𝑡) = 𝑦𝑡] або 𝑧𝑡 = [𝑏(𝑥𝑡) − 𝑦𝑡 < 휀], 휀 > 0 для задач регресії. 
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Далі в циклі по 𝑘  додаються нові алгоритми, поки не буде виконано 

критерій зупинки. Початкове наближення для (𝑘 + 1) -компоненти будується, 

виходячи не з повного обсягу даних, а з підвибірки 𝑋(𝑖), що містить об’єкти, на 

яких композиція 𝑎𝑖(𝑥)  продемонструвала неточні результати. Побудова 

композиції завершується, коли таких об’єктів допустима кількість. Потім 

реалізується цикл ітерацій, що дозволяє по черзі підлаштувати всі базові 

алгоритми та їх функції компетентності. 

Недоліком послідовного методу є низька швидкість навчання. При 

додаванні кожного нового компоненту комбінації потрібно перебудовувати всі 

інші складові, що веде до збільшення часу розв’язання задачі. Цей недолік 

відсутній у ієрархічних методів. 

За ієрархічного підходу спочатку будується гібрид з двох алгоритмів та 

аналізується якість їх роботи на своїй області компетентності. За умови 

недостатньої якості композиції, попередню модель заміняють комбінацією нових 

алгоритмів, що розбивають 𝑔(𝑥)  на дві області з функціями компетентності 

𝑔(𝑥)𝑔1(𝑥)  та 𝑔(𝑥)𝑔2(𝑥) , де ∑ 𝑔2
𝑘=1 𝑘

(𝑥) = 1.  Процес розгалуження областей 

компетентності триває доти, доки комбінація набуде відповідної якості [41].  

Приклади вдалої реалізації численних гібридних алгоритмів наведено в 

роботах [346; 397; 446; 454; 455; 486]. 

У роботі [335] гібридний алгоритм поєднує два методи ІАД: дерева рішень 

та генетичні алгоритми для кращої диференціації критеріїв оцінок та отримання 

більш точних результатів при виробленні управлінських рішень. 

Базова ідея методу полягає у використанні дерева рішень для класифікації 

даних за чітко розрізненими критеріями (альтернативи дуже відрізняються одна 

від одної) та генетичних алгоритмів – у ситуаціях, коли альтернативи є дуже 

схожими і дані важко порівнювати між собою. Потреба у виборі пояснюється 

ефективністю відповідних алгоритмів для класифікації сильно та слабко 

віддільних альтернатив. 

Алгоритмічні комбінації містять набір моделей, що спільно застосовуються 

для вирішення певного завдання. Але якщо такі гібриди поєднують базові моделі, 

здатні самостійно розв’язувати початкову задачу, то комбінації методів (гібридні 
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комбінації) передбачають розподіл сфер відповідальності за цілями 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.  

За такого підходу процес знаходження рішення розбивається на 𝑘 етапів, 

кожний з яких представляє собою окремий крок на шляху вирішення завдання та 

потребує власних наборів вхідних даних (підмножин множини ознак об’єктів 𝑋) 

та специфічних методів, моделей або комбінацій моделей 𝑎𝑖.  

Кожен 𝑖 -тий етап має своє чітко окреслене завдання, вирішення якого 

потребує відповідного інструментарію. Виходи кожного етапу є компонентами 

входів моделей наступних етапів, остаточний результат формується на 

завершальному етапі. Деякі етапи можуть реалізовуватись паралельно, деякі 

пов’язані послідовно. Реалізація частини етапів може відбуватися в режимі 

реального часу на основі використання результатів моделей, попередньо 

розроблених на інших етапах. В цілому гібридну комбінацію можна представити 

у вигляді графу, на якому можна розв’язувати різні задачі, в тому числі 

оптимізації обчислювального алгоритму.   

Зокрема, для розробки маркетингових стратегій просування товарів 

запропоновано гібридну комбінацію, що складається з трьох етапів, на яких 

послідовно використовуються методи кластеризації, сегментації (класифікації) 

продуктів та клієнтів та метод попарних асоціацій [494]. Результатом 

застосування такої комплексної моделі є розподіл споживачів на основі 

подібності їх покупок та виявлення супутніх товарів. 

Схожий підхід було застосовано нами при вирішенні завдання 

обґрунтування ефективних маркетингових стратегій щодо кредитної діяльності 

банку у сфері кредитування фізичних осіб [285; 296]. 
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Застосування комбінацій методів є обов’язковою вимогою при вирішенні 

комплексних завдань управління. Особливою цінністю такого підходу є те, що 

він дозволяє створювати інтерактивні процедури та безпосередньо залучати 

користувача до процесу аналізу, забезпечуючи цим низку переваг перед 

автоматичною реалізацією ІАД. 

Дослідження найпоширеніших гібридних комбінацій дає можливість 

провести низку узагальнень. 

Функціональність окремих методів ІАД збагачується через різні варіанти 

комбінування з інструментами візуального аналізу. Такий підхід покращує 

інтерактивні можливості і дає більш високу продуктивність. 

Методи візуального аналізу (Visual Mining) можуть супроводжувати процес 

реалізації будь-якої моделі ІАД, дозволяючи як візуалізувати проміжні 

результати для перевірки якості моделей, контролю правильності результатів, так 

і надавати результати аналізу в зручній для користувача формі для наступної 

інтерпретації і оцінки достовірності. 

Хороші результати демонструє комбінування різних методів візуалізації. 

Типовими прикладами візуальних образів, що можуть комбінуватися, є точки 

розсіювання, гістограми, паралельні координати, відтворювані піксели та карти 

[15]. Нині графічна візуалізація стала невід’ємною частиною нейромережевого 

моделювання, методів дерев рішень, кластеризації, класифікації даних тощо.  

Якщо мова йде про вхідні дані великої розмірності та складності, засоби 

візуалізації забезпечують значне зменшення їх обсягу, інтегруючи мільйони 

записів даних у прості і легкі для розуміння і маніпулювання зображення, що 

надають змогу досліднику зробити певні припущення для подальшого аналізу 

іншими методами. Тут візуалізація представляється як процес генерації гіпотез. 

При цьому згенеровані гіпотези можна перевірити або методами ІАД, або 

засобами візуального аналізу. Окрім того, пряме залучення користувача до 

процесу аналізу забезпечує низку переваг перед автоматичними методами ІАД, а 

саме: візуальний аналіз дозволяє достатньо легко працювати з неоднорідними і 

зашумленими даними, він інтуїтивно зрозумілий і не вимагає складних 
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математичних або статистичних алгоритмів, має високий ступінь 

конфіденційності. Всі ці переваги дозволяють полегшити роботу аналітика та 

підвищити якість отримуваних знань за сумісного використання візуального 

аналізу та інших методів ІАД. 

Сьогодні мова йде не просто про концепцію аналізу графічних даних 

(Visual Data Exploration), йдеться про концепцію інтелектуальної візуалізації 

даних (Visual Data Mining), сутність та переваги якої розкрито в роботі [429] та 

розвинено у дослідженнях [319; 468]. 

Об’єктивність переходу до нової концепції обумовлена збільшенням 

обсягів досліджуваних даних та ускладненням зв’язків між ними. За допомогою 

сучасних технологій користувач може в реальному часі рухатися навколо 

об’єктів. Прикладом може бути візуалізація даних у вигляді 3D-сцен, що дозволяє 

реалізувати одночасний аналіз до чотирьох ознак початкових даних, з виділенням 

кластерів і сегментів початкових даних [15]. Актуальними вимогами до 

інтелектуальної візуалізації є поєднання різних технологій, однаковість 

інтерфейсів, час, ущільнення інформації, інтерактивність, аналітичні функції, 

інфографіка. 

Яскравим прикладом поєднання (взаємопроникнення) технології Visual 

Mining з іншими технологіями ІАД виступають гібридні реляційні кластерні 

процедури на основі методів інваріантної реляційної кластеризації та генетичної 

візуалізації даних (генетичних алгоритмів дво- і тривимірної візуалізації 

результатів реляційної кластеризації) [117].  

Пряме залучення користувача до процесу аналізу передбачається не лише в 

гібридних процедурах візуалізації, а також і у динамічних процедурах навчання 

моделей.  

Комбінація статичних методів Data Mining з адаптивним навчанням через 

взаємодію з користувачем сприяла розробці адаптивних алгоритмів, що 

дозволяють оновлювати існуючі моделі, використовуючи лише нові дані. 

Сформований на цій основі підхід Real-Time Data Mining має низку переваг: для 

реалізації алгоритмів потрібна менша кількість статистичних припущень, моделі 

швидко пристосовуються до змін зовнішнього середовища, системи можуть 
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регулярно збирати нові дані. Але для реалізації такого підходу необхідна 

потужна IT-інфраструктура та складніші математичні інструменти. Сприяє 

впровадженню адаптивних алгоритмів тенденція до розвитку сервісно-

орієнтованих підходів (SOA, Web 2.0 тощо). 

Реалізація підходу Real-Time Data Mining пов’язана, перш за все, з 

вирішенням завдань прогнозування, наприклад, реакції конкретного замовника на 

певну комерційну пропозицію, на основі аналізу накопичених історичних даних 

та оперативної інформації, що надходить у режимі реального часу. Приклади 

практичного впровадження підходу для вирішення завдань крос-продажів, 

утримання клієнтів, інтелектуальної маршрутизації викликів в call-центрах, 

виявлення шахрайства відображені в роботах [244; 387; 412]. 

Актуальним Real-Time Data Mining є також і для оптимізаційних завдань, 

оскільки неповна інформація про навколишнє середовище та вплив випадкових 

факторів призводять до необхідності зміни управління об'єктом безпосередньо в 

процесі функціонування системи. Найпростішим вирішенням цієї проблеми є 

новий запуск оптимізаційного алгоритму кожного разу, коли зафіксовано зміну 

цільової функції. Однак кращим варіантом є розроблення адаптивних алгоритмів, 

що дозволяють використовувати інформацію, накопичену в минулому, для 

переоцінки поточних рішень та отримання на їхній основі нових розв’язків задачі 

без повторного запуску алгоритму. Генетичні алгоритми, засновані на принципах 

моделювання еволюційних процесів у природі, можуть бути використані в 

задачах, де потрібно модифікувати знайдене рішення відповідно до змін цільової 

функції [247].  

Взаємопроникнення технологій також можна яскраво проілюструвати на 

прикладі вирішення завдань аналізу інформації, що є у відкритих джерелах web. 

Воно представляє поєднання таких Інтернет-технологій як одержання інформації 

(Information Retrieval, IR) та видобування інформації (Information Extraction, IE) з 

технологією Multimedia Mining, яка у свою чергу включає в себе Data Mining, 

Text Mining, Visual Mining, Video Mining, Audio Mining, Web Mining як складові 

частини [334; 416; 450; 459] . Впровадження цього підходу розглянуто в 

дослідженнях [381; 438]. 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=988#16
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Прикладом інтеграції методів ІАД є багатовимірний інтелектуальний аналіз 

(OLAP Data Mining), інструменти якого мають знаходити закономірності як в 

деталізованих, так і в агрегованих з різним ступенем узагальнення даних [433]. 

Інтеграція технологій OLAP і Data Mining збагачує їх функціональність. Таке 

поєднання, на жаль, не завжди можливе у зв’язку з тим, що багато методів ІАД 

(мережі Байєса, метод NN) засновані на визначенні подібності деталізованих 

прикладів і не здатні працювати з агрегованими даними. 

Нині більшість систем OLAP зосередженні на забезпеченні доступу до 

багатовимірних даних, а більшість засобів ІАД, що спрямовані на пошук 

закономірностей, мають справу з одновимірними перспективами даних. Обидва 

види аналізу – оперативна аналітична обробка та ІАД, як дві складові процесу 

підтримки прийняття рішень, мають бути тісно поєднані, тобто системи OLAP 

повинні фокусуватися не лише на доступі, але і на пошуку закономірностей. 

Інтеграція підходів передбачає, що аналіз багатовимірних даних 

реалізується над гіперкубом, комірки якого містять не довільні чисельні значення 

(кількість подій, обсяг продажів, сума зібраних податків), а ймовірності 

відповідного поєднання значень атрибутів. Проекції такого гіперкуба (що 

виключають з розгляду окремі виміри) також мають досліджуватися на предмет 

пошуку закономірностей. 

Схожі ідеї лежать в основі концепції On-Line Analytical Mining (OLAM), що 

ставить за мету поєднати переваги підходів ІАД та OLAP [376; 384; 482]. 

В роботі [376] представлені основні алгоритми спільного використання 

технологій («cubing then mining», «mining then cubing» , «cubing while mining»), а 

також схарактеризоване використання основних методів ІАД стосовно OLAP-

кубів. Реалізація методів ІАД паралельно з OLAP дозволяє отримати певні нові 

результати, але пошук будь-яких залежностей у великому масиві даних 

пов'язаний з великими складностями [482]. Розвитком напряму OLAM стало 

застосування комплексу методів ІАД не до кубу, а до множини звітів [384].  

Одним з найпотужніших виявився вплив нечіткої логіки на гібридизацію 

методів ІАД, він наділив ці методи новою функціональністю [457]. 
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Нечіткі запити до БД дають можливість формулювати запити природною 

мовою, що неможливо у разі використання стандартного механізму запитів. 

Нечіткі асоціативні правила дозволяють добувати з БД закономірності асоціацій, 

що формулюються у вигляді лінгвістичних висловів. Нечіткі довірчі мережі 

використовуються для моделювання причинних взаємозв’язків, виявлених між 

об’єктами деякої предметної сфери. 

Нечіткі методи кластеризації дозволяють врахувати взаємозв’язок між 

точками даних, замість взаємозв’язку між точками і центрами кластерів. Така 

кластеризація у багатьох ситуаціях є більш природною для використання і 

розуміння користувачем, особливо для об’єктів, розташованих на межі кластерів. 

Найпоширенішим нечітким методом кластеризації є алгоритм нечіткої 

самоорганізації c-means та його узагальнення у вигляді алгоритму Густафсона-

Кесселя [16].  

Нечіткі підходи лежать в основі технології «якісного прогнозування на 

основі багатопараметричних залежностей, що представляються нечітким деревом 

рішень», які успішно застосовувались при прогнозуванні економічних 

макропараметрів, зокрема, ВВП та індексу інфляції [221; 485]. Високу точність 

отриманих прогнозів дослідники пояснюють врахуванням великої кількості 

різнорідних взаємопов’язаних причин, що впливають на результат. 

Нині активно розвиваються методи нечіткої регресії, методи аналізу даних 

нечітких часових рядів [184; 313; 314]. На відміну від традиційного часового ряду 

значеннями нечіткого часового ряду є нечіткі множини, а не певні кількісні 

характеристики спостережень. Дослідження часових рядів методами ІАД 

оформилися у вигляді окремого напряму, що називають Times-Series Data Mining 

[184; 313]. В основі нових методів інтелектуального аналізу часових рядів лежить 

нечітка модель часового ряду, побудована із залученням нечітких експертних 

оцінок та нечітких систем. Основними надбаннями наукових досліджень у цій 

сфері стали нечіткий регресійний аналіз, нечітка ARIMA модель, нечіткі ШНМ, 

нечітко-нейронний підхід до прогнозування часових рядів [133; 247; 361; 382]. 

Застосування статистичного інструментарію та інструментарію ШНМ до моделей 
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на нечіткій логіці забезпечує можливість оптимізації їхніх параметрів на 

реальних кількісних та якісних показниках діяльності об’єкта дослідження. 

Позитивний досвід із застосування зазначених гібридних методів 

відображено у багатьох наукових публікаціях [58; 107; 121; 316; 402; 411]. У 

монографіях [112; 185] нейро-нечіткий підхід використано для дослідження 

проблем банкрутства та економічної безпеки підприємств, у [85] – для 

прогнозування у фінансовій сфері та макроекономіці.  

Технологія ШНМ широко поєднується не лише з технологією нечіткої 

логіки. Розроблено метод синтезу ШНМ, заснований на використанні 

математичного апарату множинної регресії для визначення ваги синапсів 

побудованих нейронів [142], на використанні технології генетичних алгоритмів 

для вибору входів та навчання нейромережі [16] тощо. За допомогою ШНМ може 

бути модифікований стандартний генетичний алгоритм, на кожній ітерації якого 

створюється нейромережева апроксимація цільової функції [46]. Також ШНМ 

можна використати для формування початкової популяції генетичного алгоритму 

[226].  

Синтез нейро-нечітких мереж з використанням неітеративних методів, які 

не вимагають підбору значень ваг та автоматично синтезують модель, а також 

ітеративних стохастичних методів пошуку, що здатні здійснювати формування 

структури мережі та підбір її параметрів в автоматичному режимі, але є методами 

глобального пошуку і не вимагають обчислення градієнтів цільової функції 

навчання (еволюційні та мультиагентні методи) розглядається в дослідженні 

[247]. Такий підхід дозволяє створювати модель в автоматичному режимі, а 

також робить процес її побудови та ефективність незалежною від кваліфікації 

користувача. 

Залучення генетичних алгоритмів до реалізації інших методів і моделей 

ІАД має значні перспективи, про що свідчать позитивні приклади їхнього 

практичного використання [31; 226; 338; 385]. 

В основному генетичні алгоритми застосовуються для розв'язання 

оптимізаційних задач, що виникають при проектуванні різних класів 
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інтелектуальних систем. Так, наприклад, генетичні алгоритми використовуються 

для визначення форми функцій належності нечітких регуляторів, що 

забезпечують задану якість процесів управління [55], для вибору топологій, 

архітектури та оптимального алгоритму навчання ШНМ [329], в задачах 

побудови правил виводу в самонастроювальних експертних системах управління 

об'єктами [374] тощо. Генетичні алгоритми дозволяють отримувати початкові 

дані для роботи інших алгоритмів пошуку й оптимізації, наприклад, можна 

знайти початкове наближення, локалізоване в сфери екстремуму, за допомогою 

генетичного алгоритму, а потім уточнити значення екстремуму градієнтним 

методом [196]. Різноманітні гібриди генетичних алгоритмів, правил, дерев рішень 

дозволяють генерувати правила, втілюючи ідею мутацій і відбору кращих правил 

тощо [369; 396].  

Численні практичні впровадження гібридного підходу переконують у 

перспективності інтеграції різних аналітичних інструментів у межах єдиної 

моделі. Це дозволяє зробити висновок, що підтримку прийняття проактивних 

стратегічних та оперативних рішень потрібно шукати в полі гібридних методів і 

моделей ІАД.  

 

3.3. Особливості інтелектуальної комп’ютерної підтримки 

проактивних стратегічних і оперативних рішень 

 

Процеси ПУ СЕС поєднують у собі елементи стратегічного менеджменту, 

що має на меті збереження життєздатності системи й включає підтримку 

стабільності її функціонування в умовах існуючої конфігурації «об’єкт-проект-

процес-середовище» та систематичний пошук варіантів нової, більш ефективної 

конфігурації, з елементами оперативного управління, що покликане реалізувати 

актуальну стратегію й включає як підтримку стабільного функціонування 

середовища, так і підтримку процесу переходу до іншої ефективнішої 

конфігурації. 
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Зважаючи, що суть проактивної поведінки полягає в досягненні 

поставлених цілей через активний вплив на зовнішнє середовище, цей підхід до 

управління неможливо реалізувати без вирішення завдань стратегічного 

управління, адже вибудовування цілей відбувається саме на стратегічному рівні. 

Стратегічне управління визначає в кожний момент часу, які рішення повинні 

прийматися і реалізовуватися в сьогоденні, щоб досягти поставленої мети в 

майбутньому, зважаючи на те, що як навколишнє середовище, так і умови 

функціонування системи змінюватимуться. У зв’язку з цим варіанти можливих 

стратегічних рішень вимагають ретельного аналізу, оцінки й узгодження на 

різних рівнях управлінської ієрархії. При цьому швидкість їх прийняття й 

реалізації може виявитися вирішальною для долі системи [393]. 

Стратегічні управлінські рішення характеризуються орієнтацією на 

майбутнє, неможливістю використання рутинних процедур і схем, а також 

глобальним характером і важливістю їх наслідків для СЕС. Крім того, прийняття 

таких рішень супроводжує серйозний опір змінам, що викликає непередбачені 

відстрочки, додаткові витрати й нестабільність процесу стратегічних змін. 

Будучи філософією, ідеологією діяльності системи, стратегічне управління 

є симбіозом інтуїції та мистецтва вищого керівництва вести СЕС до стратегічних 

цілей, високого професіоналізму й творчості, які забезпечують зв'язок системи з 

середовищем, її оновлення. Стратегічний менеджмент часто визначають як сферу 

діяльності компетенції менеджерів вищої ланки [170]. 

Найважливішими функціями стратегічного управління є цілепокладання та 

формування стратегій, вони покладені в основу процесу формування і діяльності 

будь-якої системи і реалізуються через ланцюжок «бачення-місія-цілі-завдання-

стратегії». При цьому процес стратегічного менеджменту подають через низку 

етапів: формування стратегічного бачення та місії, постановка цілей, розробка 

стратегії, впровадження та реалізація стратегії, оцінювання діяльності, 

відстеження змін та корекція [257]. 

Формування стратегічного бачення і місії – найперший та найважливіший 

етап у ланцюжку завдань стратегічного управління. 



195 

 

Стратегічне бачення є ідеальною картиною майбутнього СЕС, що 

створюється її керівниками внаслідок суб’єктивних оцінок ситуації, аналізу 

об’єктивних даних, традицій діяльності. У наукових джерелах бачення 

визначається як маршрут руху організації в майбутнє; стан, який може бути 

досягнутий за найсприятливіших умов; перспективні можливості й образ 

організації, якою вона повинна стати у майбутньому [170, c. 439].  

Позиції, визначені в баченні, виступають основними настановами процесу 

мислення, інтелектуальних робіт, що зумовлюють процедури, технологію та зміст 

рішень у СЕС. Бачення забезпечує успадкування послідовних цілей системи і 

допомагає виробити критерії їх досягнення. Важливою з точки зору проактивного 

підходу є теза, підтримувана більшістю науковців, що бачення може 

переглядатися після досягнення певних результатів [163; 257].  

З терміном «стратегічне бачення» сучасні дослідники пов’язують поняття 

«місії» [8; 69; 165; 170; 257]. При цьому у науковій літературі можна зустріти 

різні варіанти розуміння і визначення місії.  

Найчастіше під місією розуміють найбільш загальні орієнтири 

функціонування системи, як правило, зовнішнього спрямування, що 

відображають зміст її існування, її філософію, бачення свого місця в цьому виді 

діяльності, в регіоні, в суспільстві [163]. Серед груп таких орієнтирів виділяють 

ідеали, цілі й завдання [170, c. 440].  

У багатьох джерелах місію визначають як довгострокову генеральну мету 

організації, яка визначає чітко окреслену причину та необхідність її існування 

[261; 349]. При цьому деякі дослідники розрізняють генеральну мету і місію 

[170]. На їхню думку, глобальна мета характеризує погляд на причину існування 

організації з точки зору суспільства, тобто відображає уявлення про суспільне 

призначення організації. Місія ж організації характеризує погляд на причину 

існування організації з точки зору самої організації. 

Аналіз підходів до визначення місії демонструє поряд із відмінностями і 

деяку спільність поглядів, яка стосується особливого значення цього поняття для 

функціонування системи: місія є основою стратегічних рішень системи, 

забезпечує напрям та орієнтири для визначення цілей і стратегій на різних рівнях 
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системи, створює умови для взаєморозуміння і підтримки представників 

пов’язаних груп [163; 170]. Зміст місії повинен відображати цільові орієнтири 

системи, сферу її діяльності, філософію, внутрішню концепцію, засоби 

здійснення діяльності, зовнішній образ системи, її імідж. 

У цьому дослідженні будемо поєднувати поняття генеральної мети і місії, 

визначаючи останню як стрижневу, базову мету, яка виступає провідним 

стимулом діяльності системи.  

Контексту проактивного підходу до управління СЕС найбільше відповідає 

Ешріджська модель місії, згідно з якою місія є центром циклу взаємодії «цілі-

стратегії-цінності-стандарти», та тривимірна модель місії, де місія вінчає 

вершину піраміди, в основі якої розташовані цілі, стратегії, цінності й норми 

поведінки [170, c. 422].  

Важливими для наступного дослідження є кілька тез:  

1) місія СЕС, відтворюючи прагнення до майбутнього, може змінюватись 

відповідно до змін у зовнішньому середовищі;  

2) місія не залежить від поточного стану СЕС;  

3) процес вибору і обґрунтування місії потребує інтелектуальних і творчих 

зусиль вищого керівництва. 

У конфігурації «об’єкт-проект-процес-середовище» стратегічне бачення і 

місія СЕС відповідають рівню об’єкта. Зміни в баченні і місії релевантні 

глобальному рівню змін; вони пов’язані з ініціативами вищого керівництва; при 

цьому допомога ІСУ може бути зведена до надання необхідної інформації для 

підтримки творчих інтелектуальних зусиль компетентних осіб. 

Місія виступає інтеграційним декларативним виразником цілей СЕС. 

Стратегічні цілі конкретизують стратегічне бачення та місію.  

Стратегічні цілі визначають як конкретні результати стратегічного бачення, 

які використовуються як критерії для оцінювання можливих успіхів при 

реалізації тієї або іншої стратегії [170, c. 450], а процес цілепокладання 

(визначення цілей) – як процес стратегічного управління, що передбачає 

вираження бажаного перспективного стану організації через комплекс кількісних 

і якісних параметрів [170, c. 65]. 
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Формулювання цілей є функцією менеджерів вищої ланки, при цьому цей 

процес певною мірою має відображати взаємодію з основними групами осіб, 

цілепокладання яких впливає на діяльність організації (власників організації, 

працівників, споживачів продукції, постачальників, партнерів, суспільства 

загалом). Діяльність системи є своєрідним компромісом вимог, що висуваються 

цими групами. Саме з цим пов’язана теза П. Друкера, що цілі, заради яких існує 

система, знаходяться в зовнішньому, а не у внутрішньому середовищі [71].  

Теоретичний аналіз наукових джерел щодо тлумачення терміна «мета» 

переконує в єдності поглядів учених на розуміння цієї категорії: цілі – це бажані 

стани системи або результати її діяльності, досяжні в межах певного часового 

інтервалу, орієнтири і пріоритети її розвитку [69; 163; 170; 189; 211].  

Цілі системи мають бути водночас можливими і бажаними її станами та 

відтворювати необхідні і прийнятні для суспільства процеси. Як процес, ціль 

конкретизує причину існування СЕС та прийняту тенденцію її розвитку, як явище 

– визначає кінцевий стан чи бажаний результат об’єкта управління, що його 

прагне досягти система в результаті реалізації управлінського рішення. Мета 

може розділятися на менш дрібні (ієрархія цілей), кожна ціль має формувати не 

менше як два завдання – специфічні для цієї системи шляхи реалізації цілі. При 

цьому виділяють мету вищого рівня (мету системи) – групу найважливіших 

цілей, які адекватно відображають бажаний кінцевий стан системи, на досягнення 

якого спрямовані всі інші цілі. 

Конкретний набір декларованих цілей може варіюватися в широких межах 

– від пошуку матеріального зиску до вирішення політичних, соціальних, 

морально-етичних та інших завдань.  

За змістом діяльності СЕС виділяють технологічні, економічні, виробничі, 

адміністративні, маркетингові, науково-технічні, соціальні цілі [163]. 

Особливості інформаційного суспільства висувають необхідність у формуванні 

інформаційних цілей. Якщо економічні цілі передбачають конкретні орієнтири, 

на досягнення яких спрямована діяльність системи (зростання доходів, зростання 

ефективності та продуктивності, вдосконалення організаційної структури, 

розвиток зв’язків із зацікавленими сторонами, випередження конкурентів у 

найперспективніших напрямах, активізація персоналу, вдосконалення 
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комунікації, поліпшення фінансових показників тощо), то інформаційні 

передбачають вплив на індивідуальну, групову та масову свідомість для 

створення бажаного ефекту (створення й підтримка інформаційних переваг над 

конкурентами, формування необхідної громадської думки, примушення 

конкурентів до прийняття потрібних рішень тощо) [211]. 

Економічні та інформаційні цілі тісно пов’язані між собою. Інформаційна 

мета повинна сприяти або навіть забезпечувати реалізацію економічної мети. 

Набір сформульованих цілей має бути реальним (ґрунтуватися на наявних 

ресурсах та в реальному часі), гнучким (передбачати можливість зміни цілей 

та/або алгоритму їх досягнення при зміні внутрішніх або зовнішніх умов), 

стійким за ефективністю до можливих викривлень інформації, передбачати 

механізм реалізації, верифікації та контролю за виконанням [170].  

Серед існуючих методик, за допомогою яких можна висувати цілі, що 

відповідають вище визначеним характеристикам, виділяється постановка цілей з 

використанням SMART-критеріїв [358]. Серед таких критеріїв – конкретність 

(чітка сформульованість), вимірність, досяжність, орієнтованість на результат, 

співвідносність з конкретним терміном (певним часовим виміром). 

Створення і формування цілей СЕС є одним із видів її цілеспрямованої 

системної діяльності, а самі системи фактично виступають інструментами 

досягнення поставлених цілей. У конфігурації «об’єкт-проект-процес-

середовище» стратегічні цілі СЕС визначаються на рівні проекту. 

Обґрунтовані в процесі цілепокладання цілі є орієнтирами для розробки 

стратегій СЕС – засобів для досягнення мети. Існує багато визначень для цього 

поняття, але всіх їх об’єднує розуміння стратегії як сукупності норм і правил, що 

опосередковують відносини між системою й зовнішнім середовищем та 

покладені в основу прийняття стратегічних рішень, які впливають на майбутній 

стан системи. Різні підходи до визначення стратегії узагальнено в багатьох 

роботах [128; 163; 170]. 

Комплексне визначення стратегії подає Г. Мінцберг [168]. Він визначає 

стратегію як «модель потоку рішень», демонструючи, що стратегія водночас є 
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планом, палітрою (певною послідовністю в поведінці), позицією, перспективою і 

концепцією. 

У «Міждисциплінарному словнику з менеджменту» подано таке визначення 

стратегії: «конкретизована у певних показниках позиція в середовищі, яке займає 

організація, своєрідний погляд на внутрішнє й зовнішнє середовище та спроба 

знайти шляхи ефективного пристосування до зовнішніх, неконтрольованих 

організацією факторів за допомогою проведення необхідних змін елементів та 

їхніх комбінацій внутрішнього середовища» [170, с. 452]. 

Таке визначення, хоча й відображає конструктивний підхід до подання 

стратегії, відповідає реактивному варіанту управління. 

Розглядаючи проактивний підхід до управління, доцільно визначити 

стратегію як спосіб, принципи й правила розподілу ресурсів для реалізації 

ефективних змін як усередині системи, так і в зовнішньому середовищі, 

визначених у процесі цілепокладання.  

Такому підходу відповідає методологія стратегічної еквіфінальності, що 

наголошує на можливості досягнення стратегічних цілей системи в різний спосіб 

[87]. Еквіфінальність означає, що при управлінні системою завжди є можливість 

вибору для досягнення максимально можливої ефективності.  

Отже, етап формування стратегії в цьому дослідженні передбачає вибір 

певного напряму з множини стратегічних альтернатив – управлінських рішень, 

спрямованих на досягнення поставлених цілей для реалізації місії СЕС в 

перспективі. В конфігурації «об’єкт-проект-процес-середовище» вибір стратегії 

здійснюється на рівні процесу. 

У цьому дослідженні будемо розрізняти загальні та локальні стратегічні 

рішення, і називатимемо їх, як пропонує Е. Трахтенгерц [259], відповідно 

цілепокладаючими та стратегічними рішеннями.  

Г. Мінцберг, Б. Альстренд, Дж. Лемпел провели методологічний аналіз 

західних шкіл, що досліджують різні аспекти побудови стратегії, виявивши при 

цьому десять різних точок зору [168].  
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Потрібно зазначити, що проактивний підхід притаманний цим школам 

різною мірою. В працях представників школи навчання (Ч. Ліндблом, Р. Каєрт, 

Дж. Марч, К. Вейк, Дж. Куїн, К. Прахалад, Г. Хемел), влади (Г. Алісон, 

Дж. Пфеффер, Г. Салансик, Г. Естлі), культури (М. Ферсироту, Р. Ригер, 

Дж. Лорш, Е. Ренман, Р. Норман), зовнішнього середовища (М. Ханнан, Д. П’ю, 

Дж. Фріман) майже не зустрічається його ознак.  

Найповніше проактивний підхід реалізовано в концепціях шкіл 

підприємництва і конфігурацій, які передбачають нечасті, але революційні зміни 

в стратегії. 

Процес формування стратегії, що пропонує школа підприємництва 

(представники – Й. Шумпетер, Т. Петерс, А. Коул, Г. Пінкот), спрямований на 

формування компетенції проактивності, зовнішнє середовище сприймається як 

кероване, передбачається активний пошук, прогнозування. Процес побудови 

стратегії базується на життєвому досвіді й інтуїції керівника організації незалежно 

від того, народжується ідея стратегії в його свідомості або він сприймає її ззовні. 

Акцент робиться не стільки на процесі побудови стратегії, скільки на активному 

пошуку нових можливостей. Передбачається, що керівник має досвід, вміння 

передати своє бачення, підтримку в організації. 

Школа конфігурацій (представники – Г. Мінцберг, Д. Міллер, Р. Майлс, 

К. Сноу) поєднує погляди різних шкіл, відтворюючи в процесі формування стратегії 

трансформаційні аспекти. Стійкі структури організації та зовнішнього 

середовища розглядаються як конфігурації, а процес розробки і реалізації 

стратегії – як трансформація. 

Відповідно до положень школи конфігурацій, певний період часу 

організація приймає чітко виражену форму структури (конфігурацію), що є 

адекватною певному контексту, це у свою чергу обумовлює її поведінку і 

притаманний набір стратегій. Періоди стабільності час від часу перериваються 

трансформацією – «квантовим стрибком» в іншу конфігурацію. Обов’язковою 

умовою процесу побудови стратегії, що зводиться до будь-яких форм, 

визначених іншими школами стратегій, наприклад, розробки концепції або 

формального планування, систематичного аналізу або бачення керівництва, 
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виступає своєчасність виконання дій як з підтримки стабільного функціонування, 

так і з підтримки змін, їх адекватність ситуації.  

Аналіз наукових доробок представників різних шкіл (табл. 3.5) дозволяє 

зробити висновок, що ПУ в більшій мірі відповідає трансформаційний підхід до 

формування стратегії на основі поєднання ідеї, інтуїтивного вибору напрямку та 

прогнозування майбутнього стану СЕС.  

Таблиця 3.5 

Аналіз надбань провідних шкіл стратегій  

з позицій проактивного підходу 
Назва школи  

стратегій 

Надбання школи з позиції проактивного  

підходу до управління 

Школа дизайну 

Підхід до зовнішнього середовища як до засобу досягнення цілей. 

Методи визначення відповідності між зовнішніми можливостями 

і внутрішнім потенціалом системи. 

Заохочення творчого конструювання стратегій 

Школа планування 

Підходи до організації свідомого процесу формального планування. 

Досвід застосування відповідних інструментів та інформаційних 

технологій  

Школа 

позиціонування 

Аналітичний і систематичний характер розробки стратегії. 

Методи з забезпечення ефективним набором ключових стратегій. 

Аналітичні інструменти для вибору стратегії. 

Методи ідентифікації стратегій 

Школа 

підприємництва 

Підходи до управління зовнішнім середовищем. 

Інструменти активного пошуку нових можливостей; врахування 

суб’єктивних факторів при розробці і коригуванні стратегії. 

Методи уточнення деталей стратегії в процесі функціонування 

системи. 

Підходи до формування стратегії як свідомого і спонтанного процесу  

Когнітивна школа 

Підходи до обробки інформації, пошуку асоціативних зв’язків. 

Досвід побудови стратегії в процесі функціонування системи. 

Підходи до конструювання зовнішнього середовища. 

Способи отримання інформації з зовнішнього середовища 

Школа навчання 

Формалізація ретроспективного мислення, спрямованого на 

осмислення вчинених дій. 

Досвід розвитку ініційованих знизу стратегічних ініціатив. 

Акцентування на необхідності підвищення рівня знань про систему і 

зовнішнє середовище, на постійне оновлення  

актуальних для формування стратегії знань. 

Методи удосконалення стратегії в процесі функціонування системи 

Школа влади 
Методи регулювання інформаційних потоків. 

Методи формування і розвитку спонтанної стратегії 

Школа культури Засоби збереження поточної стратегії 

Школа зовнішнього 

середовища 
Технологія ідентифікації зовнішніх впливів на систему 

Школа  

конфігурацій 

Трансформаційний характер формування стратегії. 

Методи формування стратегій, спрямованих як на підтримку 

стабільного функціонування, так і на підтримку змін в системі 

Джерело: узагальнено автором на основі [168]. 
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Надбання зазначених шкіл дають змогу розглянути формування цілей 

СЕС як колективний процес, що базується на використанні існуючих методик і 

досвіду керівників. Інтеграція поглядів провідних учених з позиції проактивного 

підходу до управління дозволяє сформувати відповідні підходи до вибудовування 

цілей і стратегій. 

Важливо, що цільові орієнтири, які явно чи неявно декларуються 

зацікавленими сторонами, враховуються при цілепокладанні по-різному. Лише 

власники та вища ланка менеджерів мають право ухвалювати управлінські 

рішення, що напряму впливають на основні параметри функціонування СЕС. 

Вплив інших сторін є непрямим і, як правило, проявляється у створенні певних 

нормативних, ресурсних або часових обмежень на діяльність системи.  

Процес цілепокладання в сучасних умовах має низку особливостей, які 

повинні бути враховані при підтримці процесу прийняття рішень в СЕС. 

По-перше, на остаточний вибір цілей найпотужніше впливають суб’єктивні 

вподобання та інтереси вищого керівництва. Це означає, що в запропонованих ІСУ 

варіантах рішень керівник повинен відчувати їх врахування, а не бачити лише 

абстрактну раціональну пропозицію, що не відповідає його інтересам.  

По-друге, велика завантаженість керівництва поточними справами 

пов’язана з небезпекою втратити перспективу генеральної мети СЕС, що 

безпосередньо негативно впливає на ефективність процесу цілепокладання. ІСУ 

повинна стежити за відповідністю між локальними цілями і генеральною метою, 

нагадувати про ключові орієнтири. 

По-третє, більшість сучасних завдань прийняття рішень є 

багатокритеріальними, тобто потребують оцінки значної кількості сил, впливів, 

інтересів і наслідків, що характеризують різні цілі. Нині керівники СЕС різних 

рівнів мають справу з ситуаціями, коли попередній досвід, здоровий глузд і 

навіть накопичені традиційні наукові знання не забезпечують прийняття 

ефективних своєчасних стратегічних рішень. 

Зазначені особливості засвідчують нагальну необхідність упровадження 

новітніх інтелектуальних технологій підтримки прийняття рішень з визначення та 

коригування цілей СЕС на всіх етапах цього процесу. 
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Серед основних етапів процесу цілепокладання виділяють виявлення 

альтернативних цілей і побудову дерева цілей; вибір цілей, що відповідають 

поточному стану СЕС; перевірку цілей на несуперечливість; підпорядкування 

обраних цілей системи у цілому цілям розвитку її елементів. Обрані цілі 

пропонують оцінювати за такими параметрами як конкретність, конфліктність, 

компліментарність, індиферентність тощо [163; 211]. При цьому застосовують 

такі варіанти дій: домінування цілей, знаходження компромісу, розподіл 

антагоністичних цілей у часі та просторі, узгодження цілей тощо [163]. 

Хоча більшість завдань з формування мети є семантичними, а сьогодні 

ефективні методи формалізації семантик практично відсутні, ІСУ здатні 

розширити множину варіантів, які доцільно розглянути керівникам, за рахунок 

використання методів генерації цілей, їх оцінки і визначення пріоритетності. 

Маючи в арсеналі можливості реалізації різних варіантів оцінки цілей, вони 

можуть впливати на суб'єктивні вподобання керівників, сприяючи покращанню 

прийнятих рішень. Результати моделювання наслідків обраних цілей здатні 

продемонструвати «підводні камені», які можуть з'явитися при їх реалізації. 

Питанням генерації, оцінки та визначення пріоритетності цілей за 

допомогою сучасних СППР присвячено багато уваги в дослідженнях [258–259]. 

Залучення до процесу цілепокладання новітніх ІТ, що включають ІАД, 

дозволяє використовувати найсучасніші методи прогнозування, ПНА, прийняття 

рішень та забезпечити керівника найповнішою інформацією про тенденції 

розвитку зовнішнього середовища, потенціал системи, цільові орієнтири 

представників зацікавлених сторін [474].  

Джерелами інформації про назріваючі завдання цілепокладання виступають 

тенденції змін у зовнішньому середовищі, тенденції розвитку всередині самої 

системи, інтуїція керівників і координаторів діяльності системи, які і виступають 

ініціаторами процесу формування цілей. 

Проактивний стиль управління передбачає постійний пошук нових цілей, 

адже в сучасних реаліях життєздатність СЕС залежить від періодичного перегляду 
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цілей навіть за високих показників поточної діяльності. На терміновість процесу 

цілепокладання впливають результати діагностики стану СЕС. 

Формування нової системи цілей на майбутнє має проактивний характер, 

якщо поточні цілі СЕС відповідають очікуванням. При цьому розглядається 

завдання пошуку нових можливостей та підготовки набору нових проектів для 

ефективної конфігурації системи. Керівництво СЕС може заздалегідь визначити 

кроки, адекватні перспективним варіантам розвитку системи, й бути готовими до 

запобігання загроз або використання потенційних можливостей. 

Завдання цілепокладання стає терміновим, якщо наближається момент 

досягнення мети, висунутої на попередньому етапі, або коли прогноз стану 

актуального проекту демонструє неможливість підтримувати ефективну діяльність 

системи, орієнтуючись на досягнення поточних цілей у найближчому 

майбутньому. При цьому керівництво СЕС має певний час на вибір нового проекту 

і обґрунтування його перспективності.  

Ситуація, коли керівник повинен поставити завдання негайного перегляду 

цілей системи, оскільки поточний аналіз стану проекту демонструє неможливість 

підтримувати ефективну діяльність СЕС, орієнтуючись на досягнення поточних 

цілей, відповідає реактивному стилю управління і свідчить про низьку 

ефективність системи управління. Від швидкості прийняття й реалізації 

цілепокладаючих рішень у такій ситуації залежить доля системи.  

Інтелектуальна ІСУ повинна забезпечити підтримку низки важливих 

процесів цілепокладання: 

1. На основі огляду ситуації в СЕС вона має або підтверджувати актуальність 

обраної системи цілей, або своєчасно попереджати керівництво про необхідність 

прийняття загальних стратегічних рішень у зв'язку із змінами у зовнішньому світі і 

всередині системи. 

2. Забезпечити потребу у виборі однієї (або кількох) з множини типових 

цілей, що відповідають головній меті.  

3. Мати інструменти для оцінки можливостей реалізації обраних цілей через 

відповідні стратегії та оперативні впливи. 
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4. Забезпечити процес реалізації обраних цілей через відповідні стратегії та 

оперативні впливи. 

5. Забезпечити генерацію можливих управлінських рішень, оцінку 

альтернатив та прогноз результатів ухвалених рішень. 

6. Оскільки автоматично реалізувати вмотивоване формування мети, що не 

зводиться до вибору однієї або кількох передбачених і добре формалізованих цілей 

наразі неможливо, ІСУ повинна принаймні забезпечити керівника найповнішою 

інформацією про тенденції розвитку зовнішнього середовища, потенціал СЕС, 

цільові орієнтири представників зацікавлених сторін. 

Для того, щоб ІСУ могла видавати рекомендації щодо ініціації процесу 

цілепокладання, у неї повинні бути закладені інтелектуальні алгоритми обробки 

аналізу результатів моніторингу та вироблення рекомендацій. Ці алгоритми 

можуть базуватися на правилах, заснованих на семантичних якісних 

суб’єктивних оцінках та/або кількісних оцінках, а також на прецедентах. 

Для ідентифікації поточного образу проекту можна застосувати низку 

моделей, що грунтуються на ІАД, а саме: статистичні моделі класифікації, дерева 

рішень, правила, ШНМ, мережі Байєса та інші. Для формування образу 

майбутнього проекту доцільно скористатися індукцією правил, деревами рішень.  

Основними інструментами ПНА можуть бути індукція правил, довірчі мережі 

Байєса, діаграми впливу, крос-табуляція, візуалізація або відповідні гібриди. 

Ухвалення цілей СЕС вимагає деталізувати стратегічні методи їх досягнення, 

тобто визначити одну або кілька загальних стратегій їх реалізації. Локальне 

стратегічне рішення, по-перше, допомагає зосередити увагу на певних 

послідовностях дій (сценаріях), умовах та можливостях, по-друге, відкинути всі 

сценарії, несумісні з обраною метою.  

Процес інтелектуальної підтримки вибору стратегії досягнення мети є не 

менш важливим, ніж підтримки вибору самої мети. Для кожної обраної мети 

необхідно сформулювати перелік можливих стратегій, провести їх оцінку та 

визначити пріоритетність. Мета, обрана керівництвом, окреслює коло можливих 

стратегій її реалізації. Ці стратегії доцільно зібрати у відповідні логічні блоки та 
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прив’язати до відповідної мети. При цьому можна скористатися розробленими 

науковими підходами щодо відповідності між метою і стратегією її реалізації [34]. 

Оцінювання обраних стратегій має бути проведене як з урахуванням 

наявних об’єктивних даних, так і з використанням суб’єктивних вподобань 

керівників. Визначальну роль у виборі стратегії відіграють інтереси керівництва 

СЕС (схильність/несхильність до ризику, симпатії/антипатії тощо). Істотно 

впливають на вибір стратегії фінансові ресурси системи (вони також впливають 

на кількість варіантів стратегій). Наявний стан та можливості розвитку людського 

капіталу системи, так само як і фінансові ресурси, є сильним обмежуючим 

фактором при виборі стратегії.  

Г. Мінцберг [168] наголошує на творчому підході до побудови стратегій, 

адже будь-яка стратегія є винахід, фантазія, продукт уяви, незалежно від того, 

розробляється вона спеціально для регулювання поведінки в майбутньому або ж 

видобувається з минулого досвіду. 

Оскільки СЕС схильна до зовнішніх впливів і змін як позитивних, так і 

негативних, затверджена стратегія реалізації мети може в будь-який момент часу 

виявитись неефективною. Також необхідність у поточній стратегії може відпасти, 

як тільки реальний хід розвитку приведе систему до бажаних результатів. Ці 

факти свідчать про необхідність забезпечення постійної гнучкості стратегії. 

У складності і комплексності завдання розробки та впровадження 

ефективної стратегії діяльності СЕС переконує розмаїття видів стратегій, що 

займають позиції від максимально свідомих до спонтанних, – планові, 

підприємницькі, ідеологічні, зонтичні, процесуальні, незв’язані, консенсусу, 

нав’язані [168, с. 160].  

Формування стратегій реалізації мети є однією з найважливіших складових 

процедури прийняття управлінських рішень, цим питанням має приділятися 

постійна увага з боку керівництва та аналітиків.  

У ході формування стратегії не можна передбачити всі можливості, які 

відкриються при проектуванні конкретних заходів; інформація щодо різних 

альтернатив є надто узагальненою, неповною та неточною. Як тільки в процесі 
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функціонування СЕС з’являється точніша інформація, вона може поставити під 

сумнів обґрунтованість попереднього вибору. Тому успішна реалізація стратегії 

неможлива без зворотного зв’язку. 

Використання інтелектуальних технологій підтримки прийняття рішень 

дозволяє спростити процедуру вибору стратегії, застосовуючи виведення на 

прецедентах або правилах. Якщо подібна ситуація траплялась раніше і ухвалене 

по ній рішення було ефективним, ІСУ може віднайти відповідний прецедент в СВ 

та представити його керівникові для подальшої адаптації і затвердження.  

У разі нестандартної ситуації формалізовані методи комп’ютерної 

підтримки вибору стратегії реалізації цілей передбачають генерацію набору 

можливих стратегій, проведення їхньої оцінки та визначення пріоритетності. 

Для реалізації завдань вибору і обґрунтування можливості реалізації певної 

стратегії база знань повинна містити бібліотеку типових стратегій, що 

відповідають певній меті, а також інструменти неформального розширення 

набору стратегій, оцінки обраних стратегій за можливістю реалізації, визначення 

пріоритетності стратегій тощо. 

Якщо серед представлених стратегій відсутня адекватна розглядуваній меті 

стратегія, тоді система має забезпечити компетентних осіб інформацією, 

необхідною для генерації нової стратегії. 

Підкреслимо, що необхідність у виборі нової стратегії може бути викликана 

не лише зміною цілей. Джерелами інформації про назріваючу необхідність такого 

вибору виступають результати прогнозу стану середовища, що демонструють 

неможливість підтримувати ефективну діяльність СЕС лише за рахунок 

оперативних впливів у найближчому майбутньому, або результати прогнозу 

стану процесу, що пророкують неможливість підтримувати ефективну діяльність 

системи лише за рахунок реалізації поточної стратегії. 

Ситуація, коли прогнози стану процесу демонструють незадовільні 

перспективи, передбачає аналіз певного набору варіантів поведінки, 

обґрунтований оцінкою можливих змін обставин. При цьому перед керівництвом 

постає два завдання: вибір нової стратегії та визначення моменту початку її 
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реалізації. Передбачення необхідності модифікації стратегії дає можливість 

ретельніше підготувати стратегічні рішення. Тому, не очікуючи повної 

інформації про зміни, що наближаються, керівництво СЕС може визначити 

кроки, адекватні різним варіантам розвитку подій для запобігання загроз, що 

насуваються, або для використання потенційних можливостей. 

Ситуація, коли керівник повинен поставити завдання негайної зміни 

стратегії, внаслідок негативних результатів поточного аналізу стану процесу, 

відповідає реактивному стилю управління. Проактивний стиль управління 

передбачає постійний пошук і завчасне впровадження нових, більш ефективних 

стратегій реалізації цілей. 

Таким чином ІСУ може забезпечити підтримку низки важливих процесів 

вибору ефективних стратегій реалізації цілей: 

1) на основі огляду ситуації або підтверджувати актуальність поточної 

стратегії, або своєчасно попереджати керівництво про необхідність прийняття 

локальних стратегічних рішень; 

2) забезпечити потребу у виборі однієї (або кількох) з множини типових 

стратегій, що відповідають обраним цілям;  

3) мати інструменти для оцінки можливостей реалізації обраних стратегій 

через оперативні впливи; 

4) забезпечити процес реалізації обраних стратегій через відповідні 

оперативні впливи; 

5) забезпечити генерацію можливих управлінських рішень, оцінку 

альтернатив та прогноз результатів ухвалених рішень; 

6) оскільки реалізувати автоматичну генерацію стратегії, що не зводиться до 

вибору однієї або кількох передбачених і добре формалізованих стратегій, ІСУ 

повинна забезпечити керівника необхідними для обґрунтування стратегії 

інструментами і найповнішою інформацією про тенденції розвитку зовнішнього 

середовища та потенціал СЕС. 

Ситуаційна зміна стратегій реалізації мети ґрунтується передусім на 

результатах оцінки ефективності актуальної на даний момент стратегії і спробі 
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спрогнозувати результати реалізації новообраної стратегії. Для обґрунтування 

проактивних локальних стратегічних рішень, потрібно використовувати моделі 

прийняття рішень, ПНА і прогнозування, що базуються на ІАД. 

Зростаюча складність системного середовища вимагає тісного динамічного 

зв’язку між оперативним та стратегічним управлінням СЕС [342]. 

Вищі рівні управління задають характер дій нижчих: генерують завдання й 

цілі, формують критерії оцінок, визначають допустимі межі значень критеріїв. 

Нижчі рівні управління в процесі реалізації оперативних впливів і локальних 

стратегічних рішень показують вищим, наскільки правильно сформульовані 

завдання задовольняють вимоги зовнішнього середовища й умови їх реалізації 

всередині СЕС. Інформація на всі рівні управління надходить паралельно. 

Процес ухвалення цілепокладаючих та локальних стратегічних рішень не 

завершується негайним оперативним впливом. Зазвичай він закінчується 

встановленням загальних напрямів, просування за якими забезпечить переваги 

СЕС. Роль стратегії полягає в тому, щоб, по-перше, допомогти зосередити увагу 

на певних послідовностях дій (сценаріях), умовах та можливостях, по-друге, 

відкинути всі сценарії, несумісні з обраною метою.   

Реалізація стратегії означає прийняття рішень, що підтримують її кожного 

дня і на всіх рівнях. Динамічна та гнучка стратегія розуміє під собою здатність 

прийняти рішення про зміну дій, а також застосувати це рішення в оперативній 

діяльності. 

Зважаючи на підсилення взаємозалежності всіх рівнів управління СЕС в 

інформаційній економіці, прийняття ефективних оперативних рішень дедалі 

ускладнюється та стає дуже відповідальним процесом, на який впливає низка 

факторів, а саме: скорочення терміну прийняття рішення до часу реалізації 

транзакції; визначення завдань діяльності на корпоративному, а не на локальному 

рівні; необхідність дотримання великої кількості умов, складних правил; нагальна 

потреба частіше змінювати стратегію; необхідність розповсюджувати рішення, 

пов’язані з одним підрозділом, на інші, із забезпеченням узгодження за каналами 

і регіонами; нові аспекти вимірювання цінності рішень – вартість втрачених 

можливостей, доходність рішень тощо, разом з коштами та часом. 
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У наукових та практичних джерелах з оперативного управління СЕС 

зазначено, що для того щоб бути ефективним, оперативне рішення повинно бути 

точним, гнучким, послідовним, швидким і рентабельним [147; 188; 253]. 

В СЕС регулярно збираються і накопичуються дані, що характеризують 

стан її внутрішнього і зовнішнього середовища. Ефективне використання цих 

даних надає величезні можливості для переходу від реактивного до ПУ за умови 

залучення штучних підсилювачів інтелекту людини для виявлення знань в даних. 

Технічно такі можливості нині забезпечуються як відповідними 

інтелектуальними ІТ, які включають методи і моделі ІАД, що розробляються як 

автономно, так і реалізують аналітику в оперативній пам’яті, чим надають 

результатам аналізу своєчасності і точності. 

Підвищує швидкість прийняття оперативних рішень також мінімізація 

втручання людини в процес прийняття рішення, що підтримується збереженням 

знань у вигляді правил та прецедентів.  

Гнучкість оперативних рішень передбачає можливість швидко змінюватися 

у відповідь на нові можливості і загрози для діяльності СЕС за умови 

забезпечення їх відповідності до стратегії системи, навіть якщо ця стратегія 

змінюється і розвивається. Зв’язки між рішеннями різних рівнів управління 

базуються на технологіях переходів від одного типу рішень до інших, що 

розроблялись відповідно до розвитку методів оперативного і стратегічного 

управління та містять правила реалізації таких переходів [104]. Їх ефективність 

забезпечує гнучкість оперативного рішення, яка підсилюється за рахунок 

автоматизованої реалізації відповідних алгоритмів. Автоматизація прийняття 

оперативних рішень підвищує також їх послідовність і рентабельність. 

Аналіз особливостей прийняття ефективних оперативних рішень переконує 

у необхідності самої широкої автоматизації цього процесу на основі залучення 

новітніх інтелектуальних ІТ. Автоматизоване прийняття оперативних рішень дає 

переваги СЕС за рахунок більшої гнучкості, можливості виводити стратегічні 

ініціативи швидше, точніше і послідовніше. 

Можна визначити низку характеристик оперативних рішень, які 

переконують у можливості та доцільності їх автоматизації, а саме, великий обсяг 
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типових рішень; затримка між одержанням даних про необхідність змін і 

здатністю реалізувати ці зміни; забезпечення послідовності рішень із 

застосуванням спільного набору правил і політик; можливість наскрізної 

обробки; наявність варіантів; необхідність урахування ризиків; підтримки 

самообслуговування тощо. Прийняття оперативних рішень, на відміну від 

цілепокладаючих та стратегічних, у багатьох випадках може здійснюватись без 

втручання людини.  

Автоматизація прийняття оперативних рішень є ефективним підходом, що 

здатен охопити значне коло рішень, які повторюються за різними каналами і 

можуть бути визначені відповідно до правил, пов’язані з оцінкою або 

відповідністю до вимог, класифікацією, сегментацією, мають низький рівень 

виключень. Зрозуміло, що циклічні, рекурсивні, одноразові або несистематичні 

оперативні рішення вимагають втручання людини до процесу їх прийняття.  

Для забезпечення найбільшого ефекту від автоматизації оперативних рішень 

в роботі [253] запропоновано розширити сферу пошуку прийнятних для 

автоматизації і покращення рішень від очевидних до прихованих, серед яких 

виділяють мікрорішення; рішення, приховані в неавтоматизованих процесах; 

рішення за замовчуванням; довгострокові рішення; рішення-виключення; втрачені 

рішення; конфліктуючі рішення; зовнішні рішення; відсутні рішення.  

Ефективне управління СЕС передбачає не лише формування якісних 

рішень, а й реалізацію відповідних управлінських впливів, тобто сукупності 

заходів, що дозволяють реагувати на зміни стану, в якому перебуває система. 

Прийняття оперативного рішення може вимагати як негайного 

управлінського впливу, так і такого, що має певну затримку в часі. Локальні і 

цілепокладаючі стратегічні дії завжди передбачають потребу у певному часовому 

проміжку для їх реалізації, ініціюють прийняття оперативних рішень і 

завершуються низкою оперативних впливів. 

Оперативні рішення приймають регулярно, відповідні оперативні впливи 

можуть бути як регулярними, так і нерегулярними. Локальні стратегічні впливи 

виконуються тоді, коли призвести процес у норму лише оперативними діями не 

вдається. Тому локальні стратегічні рішення приймаються нерегулярно і не 

визначаються кількістю реалізованих оперативних впливів. Локальні стратегічні 
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дії в різних сферах діяльності СЕС можуть бути не пов'язані між собою в часі. 

Аналогічний зв'язок існує для масштабу часу локальних стратегічних і 

цілепокладаючих рішень. Особливість останніх полягає в тому, що вони можуть 

стосуватись кількох сфер діяльності системи і можуть не бути пов’язаними з 

прийнятими раніше локальними стратегічними рішеннями. 

Особливості взаємодії стратегічних та оперативних рішень і відповідних 

впливів потребують залучення інтелектуальних механізмів до автоматизованої 

підтримки управлінських процесів. Використовуючи методи ІАД, можна 

визначати необхідність та регулювати силу управлінських впливів для реалізації 

ПУ СЕС на всіх її рівнях. 

Перед інтелектуальною ІСУ постають три основних завдання щодо 

підтримки процесів оперативного управління: 

1) на основі огляду ситуації в СЕС своєчасно попереджати керівництво 

всіх рівнів про необхідність оперативних впливів у зв'язку із змінами середовища, 

процесу та проекту; 

2) забезпечити максимально широку автоматизацію прийняття 

оперативних рішень, синхронізованих зі стратегією, через генерацію можливих 

управлінських рішень, оцінку альтернатив та прогноз результатів ухвалених 

рішень, реалізацію відповідних впливів; 

3) у разі неможливості прийняття автоматичного оперативного рішення 

ІСУ повинна забезпечити компетентну особу відповідними інструментами та 

необхідною інформацією, що дасть йому змогу ухвалити ефективне оперативне 

рішення.  

Результатом прийнятого автоматизованого оперативного рішення може 

бути дія – управлінський вплив, реалізація якого пов’язана з системою правил, 

сформованою у тому числі й на основі аналітичних моделей. Для забезпечення 

можливості прийняття оперативних рішень без участі людини, відповідні моделі 

ІАД мають формувати набори правил, за якими буде реалізовуватись певна дія 

або вплив. 

Оскільки в основі рішень лежать інтелектуальні алгоритми, то для 

підвищення точності рішень, покращання їх з часом, ці алгоритми потрібно 
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ізолювати, відділивши від процесів і механічних операцій додатків, що може 

бути реалізовано, наприклад, на основі сервісно-орієнтованої архітектури або 

мережевої структури ІСУ.  

Синтез моделей прийняття управлінських рішень, релевантних 

проактивному підходу, потребує системного аналізу структури і діяльності СЕС, 

що пов’язано з унікальністю організаційних аспектів, методів управління і 

технологій ухвалення рішень в кожній конкретній системі. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Основні методологічні, методичні та прикладні особливості 

проактивного механізму прийняття управлінських рішень дозволили 

обґрунтувати вибір базової сукупності класів автономних методів ІАД для 

розробки відповідних моделей. Процес моделювання забезпечений на всіх рівнях 

широким набором методів і алгоритмів ІАД, що включають інструменти Data 

Mining (генетичні алгоритми, ШНМ, дерева рішень, мережі Байєса тощо), Text 

Mining, Visual Mining та багато інших. Відповідні методи систематизовано за 

можливістю їх використання для підтримки процесів ПУ, а саме, огляду ситуації 

(пошук шаблонів, ідентифікація образів, класифікація образів), ПНА СЕС, 

прийняття рішень, прогнозного аналізу, а також моніторингу ефективності 

рішень. Визначено переваги і недоліки різних методів щодо забезпечення 

вирішення завдань ПУ, проаналізовано практику використання автономних 

методів для підтримки прийняття управлінських рішень. 

2. Дослідження питань формування комплексу моделей ІАД, здатних 

забезпечувати підтримку ПУ, дозволяє дійти висновку, що моделювання 

викликається як потребою вирішувати окремі завдання (для цього розробляються 

окремі моделі і можуть використовуватись окремі методи), так і необхідністю 

розв’язувати комплекси завдань, що потребує об’єднання окремих моделей в 

життєздатну ефективну систему і реалізується в межах гібридного підходу. 

Доведено доцільність використання гібридних методів і для вирішення окремих 
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завдань. Основним аргументом щодо необхідності застосування гібридного 

підходу є те, що оскільки методи, які об’єднує ІАД, не є універсальними, 

переваги одних алгоритмів можуть компенсувати слабкі сторони інших за 

рахунок взаємодії частин цілого і створювати в такий спосіб нову, інтегративну 

властивість якісно нової сутності. Інтеграція різних методів дозволяє подолати 

обмеження кожного окремого методу, має ширший спектр обчислювальних 

можливостей та результативності, що у свою чергу дає нові можливості 

підтримки процесу прийняття рішень. 

3. Гібридне методичне забезпечення підтримки проактивного механізму 

прийняття управлінських рішень ґрунтується на комбінуванні різних методів і 

моделей ІАД, формуванні ансамблів моделей та використанні гібридних 

алгоритмів. Проаналізовано основні підходи до гібридизації методів ІАД, 

зазначено переваги кожного варіанта інтеграції. Дослідження фокусується на 

поєднанні методів Data Mining з візуальним аналізом, адаптивним навчанням, 

нечіткою логікою, а також на таких перспективних напрямах як Multimedia Mining, 

OLAP Data Mining та інші. Також значну увагу приділено аналізу досвіду 

використання гібридного підходу для підтримки прийняття рішень. 

4. Зважаючи на те, що суть проактивної поведінки полягає в досягненні 

поставлених цілей через активний вплив на зовнішнє середовище, відповідна увага 

в роботі приділена дослідженню проблем підтримки процесів прийняття 

стратегічних рішень, пов’язаних з цілепокладанням та формуванням відповідних 

стратегій. Аналіз наукових доробків представників різних «шкіл стратегій» 

переконує, що ПУ СЕС відповідає трансформаційний підхід до формування 

стратегії, який поєднує ідеї, інтуїтивний вибір напряму та прогнозування 

майбутнього. Залучення до процесу прийняття стратегічних рішень ІАД 

передбачає забезпечення ОПР найповнішою інформацією про тенденції розвитку 

зовнішнього середовища, потенціал СЕС, цільові орієнтири представників 

зацікавлених сторін через вчасну доставку необхідної інформації, її оперативний 

аналіз та візуалізацію. Йдеться як про новітні аналітичні інструменти, що надає 

ІАД, так і про використання сучасних трендів в ІТ – аналітики в оперативній 
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пам’яті, мобільної аналітики, аналітики в хмарі. Процес реалізації обраних цілей 

має бути забезпечений через відповідні стратегії та оперативні впливи, що 

передбачає побудову комплексу взаємопов’язаних моделей для підтримки 

прийняття рішень на всіх щаблях управлінської вертикалі. 

5. Аналіз особливостей прийняття ефективних оперативних рішень 

переконує, що цей процес необхідно максимально автоматизувати та 

інтелектуалізувати. Автоматизація прийняття оперативних рішень дає конкурентні 

переваги СЕС за рахунок більшої гнучкості, можливості виводити стратегічні 

ініціативи швидше, точніше і послідовніше. Технології, на яких ґрунтується 

створення систем, що базуються на ІАД, передбачають автоматизацію прийняття 

широкого кола оперативних рішень, перш за все, тих, що повторюються за різними 

каналами, а також тих, 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, але 

цей процес може бути підтриманий методами і моделями ІАД. 
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РОЗДІЛ 4  

СИНТЕЗ МОДЕЛЕЙ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

НА ОСНОВІ ПРОАКТИВНОГО ПІДХОДУ 

 

4.1. Організація комп’ютерного діагностування стану соціально-

економічної системи та моделювання її образу 

 

Процедури ПУ нерозривно пов’язані з систематичним моніторингом та 

діагностуванням стану СЕС. 

Застосування моніторингу в різноманітних сферах людської діяльності 

розглядається в роботах І. Бестужева-Лада, В. Галіцина, О. Єлісєєвої, 

І. Єлістратової, І. Заблодської, Ю. Мороз, Ю. Сурміна, Е. Трахтенгерца та інших 

[19; 47; 77; 80; 177; 259]. 

Термін «моніторинг» (від лат. monitor – що нагадує, попереджає) 

визначають як інформаційний засіб практичної діяльності [47; 80; 177], як засіб 

контролю [130] та як засіб управління [19; 77; 259]. 

В більшості досліджень під економічним моніторингом пропонують 

розуміти систематичне стандартизоване спостереження за процесом якісних 

і кількісних змін у системі. Таке спостереження містить комплекс процедур, що 

дозволяють виявити динаміку якісних і кількісних показників, які відображають 

стан внутрішнього і зовнішнього середовища системи за певний часовий період. 

При цьому економічний моніторинг слугує забезпеченню інформаційної 

стабільності, запобіганню дефіциту інформації при виробленні рекомендацій і 

прийнятті обґрунтованих управлінських рішень.  

Е. Трахтенгерц вбачає в моніторингу потужний засіб управління СЕС. На 

його думку, моніторинг – це систематичне накопичення даних про динаміку зміни 

параметрів аналізованої системи, їх обробка та подання результатів у зручному для 

компетентних осіб вигляді [259]. Важливим висновком досліджень 

Е. Трахтенгерца є те, що найважливіше завдання моніторингу та аналізу його 

результатів – виявлення загрози (можливості) на самій ранній стадії її появи – має 

вирішуватись через класифікацію процесу відповідно до заданих типів.  
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Потрібно зазначити, що реалізація моніторингу в реаліях сучасного світу 

базується на використанні комп’ютерної техніки, що дозволяє різко скоротити час 

збору даних; збільшити обсяг зібраних даних; розширити географію їхнього збору 

до глобальних масштабів; систематично здійснювати їх аналіз, різко скоротивши 

терміни отримання результатів аналізу до реального часу; використовувати для 

аналізу найсучасніші методи і, як результат, перетворити моніторинг в основу 

прийняття оперативних і стратегічних рішень. 

Впровадження системи моніторингу потребує обробки величезних масивів 

інформації, у зв’язку з чим технологія має базуватися на електронних 

інформаційних джерелах, економіко-математичних моделях, ІАД. 

Комп'ютерний моніторинг заснований на системах доступу до даних (Data 

Acquisition System, DAS), для яких на сьогодні розроблено кілька стандартів, у 

тому числі, OLE для процесів управління, інтерактивний віртуальний інструмент 

(Interchangeable Virtual Instrument, IVI) і відкритий стандарт доступу до даних 

(Open Data Acquisition Standard, ODAS). В останні роки з'явилися концепції та 

системи архітектури, керованої подіями (Event Driven Architecture, EDA), системи 

моніторингу бізнес-активності (Business Activity Monitoring, BAM) і моніторинг 

бізнес-процесів (Business Process Monitoring, BPM) тощо. Системи потокової 

обробки даних (Event Stream Processor, ESP) використовуються для моніторингу 

даних та виявлення настання певних подій у режимі реального часу. Системи 

комп’ютерного моніторингу дозволяють отримувати та оцінювати всю необхідну 

інформацію, відстежувати тенденції, що відбуваються, і фіксувати виниклі 

інциденти. Ці системи здатні:  

 здійснювати логічний та статистичний аналіз і забезпечувати 

надання та збереження його результатів в доступному для кінцевого 

користувача вигляді; 

 забезпечувати багатокористувацький доступ до даних з підтримкою 

відповідних механізмів блокувань і засобів авторизованого доступу; 

 реалізовувати багатовимірне концептуальне подання даних, 

включаючи повну підтримку ієрархій та множинних ієрархій; 
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 звертатися до будь-якої потрібної інформації незалежно від її обсягу 

та місця зберігання. 

Слід зазначити, що ці функції можуть бути реалізовані в різних масштабах, 

починаючи з найпростіших засобів аналізу даних в офісних додатках і 

завершуючи складними розподіленими аналітичними системами. 

Моніторинг, будучи синтезом процесів обліку, контролю, економічного 

аналізу і організації інформаційних потоків, має координувати, інтегрувати і 

спрямовувати діяльність усієї системи управління на досягнення поставлених 

цілей. Результати моніторингу створюють базу для проведення діагностування 

стану СЕС, механізм якого представлено на рис. 4.1. 

Дослідження питань, пов’язаних з організацією діагностики в контексті 

вирішення завдань ПУ, дозволяє висунути основні вимоги до системи 

моніторингу та діагностування стану СЕС (СМД СЕС): 

1. СМД СЕС має поєднувати облікові операції, діагностику виявлених 

результатів і прогнозування на перспективу. 

2. СМД СЕС здатна функціонувати ефективно лише тоді, коли набір 

відстежуваних показників буде достатнім для повноти відображення стану 

системи. Відбір даних при цьому має здійснюватись на основі сукупності 

принципів: достатності та інваріантності інформації, доступності, достовірності 

та зіставності, комплексності та гнучкого реагування [77, c. 136–137].  

3. СМД СЕС має бути гнучким інструментом для виявлення загроз або 

можливостей у діяльності СЕС, здатним забезпечити потрібним обсягом 

інформації різні рівні управлінської ієрархії відповідно до їхніх вимог у динаміці. 

Особливість СМД СЕС полягає у комплексному охопленні всіх сфер діяльності 

СЕС з урахуванням впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища з 

метою вироблення раціональних варіантів цілепокладаючих, стратегічних та 

оперативних управлінських рішень. 

4. СМД СЕС повинна містити бібліотеку можливих станів СЕС, що 

супроводжуються розробленими ефективними рішеннями. 
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Рис. 4.1. Схема механізму діагностування стану СЕС для формування 

проактивних управлінських рішень 
Джерело: складено автором. 

5. СМД СЕС має працювати в режимі реального часу, вона спрямована 

на постійне (неперервне) відстеження економічної інформації з метою виявлення 

загроз і можливостей діяльності СЕС, подальша обробка якої сприятиме вибору 

найкращого варіанта управлінського рішення. 
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6. Найбільший ефект від упровадження СМД СЕС має досягатися 

шляхом комплексного використання сучасних методичних підходів до збирання 

інформації, діагностування, прогнозування на основі потужної комп’ютерної 

підтримки. 

7. СМД СЕС має передбачати механізми розпізнавання станів системи з 

метою їх ідентифікації, класифікації та обліку на перспективу. 

8. Формування механізму (набору інструментів) для забезпечення 

діагностичних процесів та прогнозування в системі має широко використовувати 

ІАД. 

9. Оскільки між елементами СЕС існують причинно-наслідкові зв’язки, 

СМД СЕС повинна передбачати реалізацію ПНА.  

10. СМД СЕС має бути динамічною, тобто мати здатність змінювати свій 

якісний стан. 

Учені-економісти використовують термін «діагностика» в управлінській 

діяльності у різних значеннях. Діагностику розглядають як процес [56; 67; 130; 

147; 215], метод [172] або принцип [192]. До того ж розрізняють діагностику 

об’єкта [56; 67], управлінської діяльності [215; 238], ситуації [130; 145; 147], 

комплексну діагностику [77; 211]. 

Проведений аналіз поняття «діагностика» з позиції конкретизації його 

змісту засвідчив, що серед економістів і науковців не існує поки що єдиної думки 

щодо сутності процесу діагностування. Проте більшість авторів переконані, що 

діагностика є найважливішою стадією системного аналізу при вдосконаленні або 

проектуванні системи управління економічним об’єктом.  

Філософські засади концепції діагностики розглядають проблеми системи, 

спричинені хибами існуючої організації функціонування і управління як 

порушення, дисфункції, суперечності, «вузькі місця». Цільові аспекти 

діагностики – встановлення ознак цих порушень, виявлення причин і пропозиція 

засобів для усунення порушень.  

Проаналізувавши літературні джерела, присвячені економічній діагностиці, 

діагностику можна визначити як учення про методи, процеси і принципи 

розпізнавання дисфункцій СЕС, встановлення діагнозу, оцінку її стану і 



221 

 

перспектив розвитку, вимірювання параметрів, визначення і вивчення ознак 

порушень з метою забезпечення здатності ефективно функціонувати з 

урахуванням змін зовнішнього середовища.  

Проте треба зазначити слушне зауваження Д. Райко [211], що подане 

визначення обмежує процес діагностування етапом розробки проектів 

удосконалення системи в рамках постійно діючого інструмента з дослідження 

стану СЕС, тоді як для реальної перспективної спрямованості аналізу системи 

управління необхідно не тільки обґрунтувати напрями її вдосконалення, а й 

визначити пріоритети та знайти найбільш раціональні в конкретних умовах шляхи 

розвитку й поліпшення управління з урахуванням існуючого причинно-

наслідкового зв’язку елементів системи [211, c. 192].  

Проведені дослідження дають змогу зробити висновок, що доцільно 

розглядати діагностику як процес пізнання, що полягає в одержанні, обробці й 

використанні значущої інформації про СЕС не просто як про об’єкт, а як про певну 

сукупність проблем за допомогою їх розпізнавання, тобто проникнення у 

приховану сутність стану системи, встановлення на основі обмеженої кількості 

зовнішніх ознак специфічної структури, змісту, причини появи й динаміки 

розвитку цього стану. 

Підхід до діагностики як до розпізнавання стану системи за комплексом 

ознак підтримується багатьма авторами [51; 145; 147; 192]. 

А. Орлов у своєму дослідженні [192] звертає увагу на подібність процесів 

класифікації і діагностики. Під класифікацією і діагностикою він розуміє 

процедуру виділення класів, систему виділених класів та правила віднесення 

об’єктів до виділених класів. Правило віднесення об’єктів, на думку А. Орлова, і 

визначає змістовне навантаження поняття діагностики.  

Стосовно СЕС, на нашу думку, діагностика має зводитись до виявлення та 

формалізації системи до рівня конкретної моделі з метою прийняття на основі її 

аналізу обґрунтованого управлінського рішення. Відповідні підходи до 

діагностики ґрунтуються на обробці даних, що дозволяють сформувати правила, за 

якими відбувається виявлення. 
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Спираючись на проведений аналіз наукових підходів до вирішення завдань 

діагностики стану СЕС, можна зробити висновок про наявність низки обмежень у 

практичному використанні та недоліків на методологічному, методичному, 

модельному та прикладному рівнях, а саме: 

1) розрізненість джерел збору, обробки й аналізу даних про діяльність 

СЕС не забезпечує взаємопов’язаності потоків інформації між різними рівнями 

системи управління, отже, не забезпечує цілісність системи управління; 

2) оцінка ефективності операційної діяльності слабко пов’язана з 

оцінкою ефективності стратегій та цілепокладанням; 

3) процедури діагностики стану СЕС ускладнюються через значну 

кількість даних, що характеризують стан системи; 

4) більшість методик діагностики не враховують взаємовплив факторів 

за зворотними зв’язками; 

5) відсутній єдиний методологічний підхід, а також комплекс взаємо-

пов’язаних економіко-математичних моделей та методів діагностики стану СЕС. 

Діагностика стану СЕС наразі являє собою достатньо складне наукове 

завдання, що вимагає врахування багатьох факторів, особливостей розвитку і 

функціонування системи в сучасних економічних умовах. 

Питання діагностики достатньо глибоко вивчалися науковцями, що 

розглядають ситуаційний підхід до управління. В їхніх дослідженнях пропонується 

механізм діагностики ситуації як певного стану системи та її оточення. Отримані 

при цьому наукові результати можуть бути корисними при формуванні засад 

діагностики з метою підтримки ПУ СЕС. 

Узагальнене класифікаційне дерево управлінських ситуацій, релевантне 

проактивному підходу, наведено на рис. 4.2. Цінність класифікації, розробленої 

представниками ситуаційного підходу, в тому, що належність стану системи до 

певного класу ситуацій дає змогу оцінити ступінь загроз або можливостей, що 

постають перед СЕС. 

При цьому реалізації лише такої класифікації недостатньо, щоб зрозуміти 

глибину проблеми для системи, співвіднести її з управлінською вертикаллю, з 
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рівнем управлінського рішення. Деякі намагання досягти відповідності в цьому 

напрямі викликали появу інших класифікаційних підходів. 

 
Управлінські ситуації 

Неконтрольовані Контрольовані 

Непроблемні 

Проблемні 
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Значимі Термінові 

 

Рис. 4.2. Узагальнене класифікаційне дерево управлінських ситуацій 
Джерело: узагальнено автором на основі [145; 186]. 

Автори дослідження [135] дають визначення обстановки, що поєднує 

інформацію про ситуацію (систему) та інформаційну гіпотезу суб’єкта 

управління – його розуміння наявної ситуації, пов’язані з інформованістю про 

ресурси та потенціал, прийнятих рішеннях і отриманому від них ефекті, наявності 

зовнішніх впливів тощо. 

Д. Поспєлов у своїй роботі [206] використовує поняття поточної 

(сукупність знань про об’єкт в даний момент) та повної (сукупність поточної 

ситуації та знань про систему та технології управління) ситуації. 

Р. Лепа у своєму дослідженні [145, с. 108] розглядає таку сукупність 

понять: ситуація в певний момент часу (картина); ситуація в цілому як результат 

послідовності картин до поточного моменту; глобальна ситуація або обстановка, 

що включає очікувані впливи на систему в майбутньому. 

Наведені підходи переконують, що дослідження ситуації, в якій перебуває 

СЕС, має відбуватися в багатовимірному просторі показників, що характеризують її 

з різних боків і на різних рівнях, а саме це ставить своїм завданням діагностика 

стану СЕС як системного об’єкта, поданого конфігурацією «проект–процес–

середовище». Відтак ситуація в певний момент часу відповідає рівню середовища, 

ситуація в цілому – процесу, а глобальна ситуація – проекту. 

Глобальні проблеми СЕС, що потребують цілепокладаючих рішень, мають 

діагностуватися на рівні її проектної підсистеми, стратегічні проблеми, що 
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потребують стратегічних рішень, – на рівні процесної підсистеми, оперативні 

проблеми, що потребують оперативних втручань, – на рівні середовища. 

Враховуючи це, під діагностикою стану СЕС будемо розуміти процес 

формування образу СЕС – системи моделей проекту, процесу, середовища – та 

віднесення його до відомого класу. Процес діагностування складається з 

навчання і розпізнавання (ідентифікації, виявлення причин, формування шляхів 

вирішення проблеми). 

Складність діагностики стану СЕС полягає в тому, що на ранніх стадіях 

проблеми, дані моніторингу про зміни ефективності діяльності системи мають 

фрагментарний характер. Звідси випливає завдання відновлення цілісної картини 

функціонування системи на основі фрагментарних даних та надання якісної 

інтерпретації отриманому образу СЕС з метою формування цілеспрямованих, 

стратегічних та оперативних управлінських рішень. Для врахування 

багатоваріантного сценарію розвитку СЕС невід’ємною частиною системи 

діагностики має бути прогноз майбутнього стану системи без управлінських 

впливів та з управлінськими впливами, а також виявлення причинно-наслідкових 

зв’язків між подіями.  

Особливості інформаційної та методичної підтримки діагностики і 

прогнозування в сучасних умовах переконують, що для вирішення відповідних 

завдань доцільно використовувати методи ІАД [289]. Схему механізму 

формування управлінських рішень в СЕС на основі методів і моделей ІАД 

наведено на рис. 4.3. Процеси навчання, розпізнавання образів СЕС та 

формування варіантів рішень безпосередньо пов’язані з реалізацією основних 

процесів ПУ. 

Механізм діагностування повинен забезпечувати систему підготовки і 

прийняття управлінських рішень максимально однозначною і адекватною 

інформацією про обстановку в СЕС. Виявлення закономірностей і взаємозв’язків 

між подіями та явищами, що відбуваються в СЕС, являють собою складне 

завдання, вирішення якого можливе через подання системи в багатовимірному 

просторі показників, які характеризують її з різних боків, що обумовлює 
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необхідність розробки інтегрованої моделі діагностики стану СЕС на основі ІАД 

[293]. Така модель має бути спрямована на оцінку функціонування і розвитку 

системи, дозволяти якісно розрізняти її стани, визначати джерела виникнення 

проблем та їхній вплив на діяльність системи, враховуючи при цьому як 

функціональну, так і ієрархічну організаційну структуру СЕС.  
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Рис. 4.3. Схема механізму формування управлінських рішень в СЕС 

на основі методів і моделей ІАД 
Джерело: складено автором. 

В основі аналізу лежить образ СЕС, поданий через систему моделей проекту, 

процесу та середовища. Формування відповідного образу пов’язане з проблемою 

визначення контрольних точок системи, що представляють її релевантний 

інформаційний зліпок. 

Проблема визначення напрямів відстеження діяльності СЕС має 

першочергове значення для реалізації процесу її діагностування. Ще більш 
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складним і відповідальним є визначення точок контролю та характеристик 

вимірювання. Пропоновані в науковій літературі підходи, методики і системи 

оцінки ефективності функціонування і розвитку, що передбачають визначення 

або агрегованого показника конкурентоспроможності, стійкості, життєздатності 

тощо, або окремих показників досліджуваного об’єкта (функції, процесу, 

підрозділу тощо), полегшують формування сукупності характеристик [128]. 

Однак упровадження механізму діагностики в конкретній СЕС потребує 

аргументованого виділення точок контролю, вибору множини показників, 

їхнього розподілу за точками контролю. 

В останні десятиліття було розроблено багато підходів, моделей і методів 

аналізу ефективності і визначення стану СЕС. Це Tableau de bord («Бортове табло»), 

Performance Measurement in Service Business («Вимірювання результатів 

підприємств сервісу»), ProMES (Productivity Measurement and Enhancement System – 

«Система вимірювання і підвищення продуктивності»), і Performance Pyramid 

(«Піраміда результатів»), BSC (Balanced Scorecard – «Система збалансованих 

показників») та інші [104; 105; 218]. Одним із останніх нововведень є TPS (Total 

Performance Scorecard – «Універсальна система показників діяльності») [214]. Деякі 

з цих систем, наприклад BSC, претендують на універсальність, оскільки 

використовують переваги попередніх і здатні вирішити максимальний набір 

завдань (в тому числі стратегічне планування, охоплення всіх сфер діяльності, 

моделювання, план-фактний аналіз, мотивація тощо). 

Отже, визначаючи точки контролю та характеристики вимірювання, будемо 

використовувати методики розробки збалансованих систем стратегічного 

вимірювання [292]. Також у процесі розроблення напрямів відстеження стану СЕС 

потрібно враховувати те, що проблеми можуть виникати в різних площинах 

системи управління з об’єктивних та суб’єктивних причин і можуть залежати або 

не залежати напряму від діяльності СЕС, та лише з суб’єктивних, які визначаються 

з точки зору системи цілепокладання, контролю й оцінки ефективності 

функціонування СЕС. 

У цілепокладанні та розробці стратегії розвитку підприємства широке 

розповсюдження як за кордоном, так і в Україні, набули такі інструменти оцінки 
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ефективності як BSC та KPI (Key Performance Indicators – «Система ключових 

показників») [105]. Розглядаючи ефективність цих інструментів з позицій 

вирішення завдання ідентифікації образів, можна зазначити, що вони сприяють 

виявленню відхилень фактичних значень від цільових значень чітко встановлених 

показників функціонування системи, що в цілому дозволяє оцінити реалізацію 

стратегії і, враховуючи це, визначити якісну характеристику стану СЕС. Слабкою 

стороною BSC є те, що її побудова проходить евристично і залежить від кваліфікації 

управлінського персоналу. Некоректно побудоване дерево цілей і показників може 

викривити уявлення керівництва про реальний стан справ, що в подальшому 

призведе або до втрати можливостей або до загрози переходу в кризовий стан. 

Розробники BSC указують на те, що сутність цього інструменту полягає в 

досягненні балансу між кількістю внутрішніх і зовнішніх показників, лагових і 

випереджаючих, об’єктивних і суб’єктивних показників на основі сформованої 

концепції розвитку системи [105]. BSC вигідно відрізняється від багатьох інших 

тим, що фінансові і нефінансові індикатори інтегруються з урахуванням причинно-

наслідкових зв’язків між підсумковими показниками та ключовими чинниками, під 

впливом яких вони формуються. 

В літературі запропоновано доволі багато загальних підходів, що 

дозволяють керівникам оцінити стан керованої ними системи. Серед них – 

SWOT-аналіз, PEST-аналіз, «п'ять сил Портера», GAP-аналіз тощо. 

SWOT-аналіз вважають найбільш розповсюдженим методом діагностики 

стану підприємства, інструментом фундаментальної діагностики банкрутства 

[259; 261]. Перспективними є модифіковані підходи, що розвивають SWOT-

аналіз SPACE-аналізом [458] та BSC [322]. 

BSC SWOT, або Balanced Scorecard SWOT, є концепцією, що поєднує в собі 

два потужні інструменти – BSC і SWOT-аналіз – для виявлення факторів, що 

впливають на стратегію. Чотири перспективи BSC у поєднанні з чотирма вимірами 

SWOT являють собою специфічну матрицю даних [322]. Традиційний SWOT-

аналіз більше акцентує увагу на зовнішніх факторах при розгляді можливостей і 

загроз. BSC SWOT спрямований як на зовнішні, так і на внутрішні аспекти й 
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перспективи. BSC SWOT дозволяє деталізувати SWOT-аналіз, уточнити 

стратегічні можливості та/або загрози. Його реалізація займає менше часу, ніж 

традиційний SWOT-аналіз. Він може бути використаним як загальний інструмент 

при аналізі якості поточної стратегії або при дослідженні причинного зв'язку між 

різними цілями.  

Розробка системи статистичних показників моніторингу та діагностики 

стану СЕС – це складна, комплексна проблема, що потребує дотримання певних 

вимог і вирішення сукупності теоретичних і практичних завдань, пов’язаних з 

оцінкою функціонування та результатів діяльності системи. Про важливість цієї 

проблеми зазначають усі вчені, тематика робіт яких пов’язана з моніторингом та 

діагностикою. Актуальність досліджень у цій галузі підштовхує до розвитку 

методології аналізу ефективності функціонування та розвитку економічних систем 

(Performance Measurement) [427]. 

Проблема визначення напрямів відстеження діяльності системи, що мають 

першочергове значення в процесі діагностики стану СЕС, є основоположною при 

використанні проактивного підходу до підготовки і прийняття управлінських 

рішень, однак її вирішення, найшвидше, повинно покладатися на керівництво СЕС і 

його консультантів (експертів), яким потрібно провести ретельний системний 

аналіз структури й діяльності системи, що пов’язано з унікальністю організаційної 

структури, методів управління й технологій підготовки й прийняття рішень у 

кожній окремо взятій системі. В цьому переконує аналіз численних точок зору 

вчених на склад внутрішніх ресурсів підприємства [128, с. 114–115] та склад 

зовнішнього середовища [128, с. 146–149]. 

Відповідно, ставити завдання розробки універсального набору напрямів 

відстеження у відриві від аналізу конкретної системи й використовувати його як 

базис для формування набору показників у будь-якій СЕС немає сенсу. 

Можна запропонувати лише ідею формалізації набору показників та точок 

контролю, що ґрунтується на узагальненні досліджень Р. Лепи [145]. 

Загальна стратегія розвитку СЕС охоплює різні сфери управління її 

діяльністю та містить цілі, завдання й специфікацію заходів їх реалізації. 

Управлінські процеси в межах загальної стратегії 𝑆𝑇  розподіляються на 𝑚 
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частинних стратегій розвитку 𝑆𝑇𝑖 ,   𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ . Ці частинні стратегії певним чином 

пов’язані з напрямами відстеження 𝐷𝑅𝑗 ,   𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅. При цьому може спостерігатися 

три ситуації: 

1) деякі частинні стратегії і напрями відстеження відповідають один 

одному, наприклад, «фінанси – фінансова стратегія», «процеси – стратегія 

управління операційною діяльністю» тощо: 

𝑆𝑇𝑖 = 𝐷𝑅𝑗 ,   𝑖 ∈ {1,2, … ,𝑚}, 𝑗 ∈ {1,2, … , 𝑛} ; 

2) деякі частинні стратегії можуть включати окремі елементи різних 

напрямів відстеження: 

𝑆𝑇𝑖 = ⋂ 𝐷𝑅𝑗
𝑛1
𝑗=1 ,   𝑖 ∈ {1,2,… ,𝑚}, 𝑛1  ≤ 𝑛; 

3) деякі частинні стратегії можуть поєднувати кілька напрямів 

відстеження стану системи: 

𝑆𝑇𝑖 = ⋃ 𝐷𝑅𝑗
𝑛2
𝑗=1 ,   𝑖 ∈ {1,2,… ,𝑚}, 𝑛2  ≤ 𝑛. 

Відстеження діяльності системи та ідентифікація образу СЕС в системі 

повинні здійснюватись як у межах загальної стратегії, так і в межах сформованих 

частинних стратегій і на основі аналізу напрямів відстеження діяльності системи. 

Динамічна, непостійна й різноманітна множина проблем, що виникають на 

нижніх рівнях системи управління потребують прийняття оперативних рішень, 

більшість з яких не передбачені в частинних стратегіях. Потрібно говорити про 

підпорядкування оперативних рішень цілям більш високого рівня, однак, як 

правило, вища управлінська ланка не реагує на оперативні проблеми доти, поки ті 

не набудуть більшого значення та їх усунення потребуватиме рішень, що виходять 

за межі компетенції підрозділів. Такі ситуації призводять до створення нових 

управлінських завдань з ліквідації проблеми, що виникла, перегляду цілей 

функціонування й розвитку системи, досягнення яких потребує коригування 

існуючих або розробки нових стратегій.  

Проблема різноманітності й великої кількості процесів в СЕС може бути 

вирішена за рахунок їх поєднання в достатньо загальні й відмінні одна від одної 

групи – напрями відстеження, які можуть збігатись або поєднуватися в 

розроблюваних у системі стратегіях вирішення управлінських завдань. Згруповані 
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відносно певної частинної стратегії результати відстеження діяльності СЕС 

дозволяють оцінити її ефективність та прийняти відповідне локальне стратегічне 

рішення. Глобальні для СЕС проблеми ведуть до зміни її цілей. 

Для кожного напряму відстеження 𝑗  формується набір точок контролю  

𝐶𝑃𝑘
𝑗
, 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, 𝑘 = 1, 𝑟𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ . Точка контролю – це певний процес, об’єкт або функція 

в системі, що потребує регулярного проведення процедури вимірювання і 

виявлення відхилень. Їх кількість за кожним напрямом повинна бути 

обґрунтованою, зважаючи на важливість того чи іншого об’єкта, процесу або 

функції, який вони відображають.  

Для кожного напряму відстеження характерні власні точки контролю, при 

цьому для різних напрямів може бути різна кількість точок контролю. Також 

певна точка контролю може бути віднесена до кількох напрямів відстеження 

діяльності системи, тобто може виконуватись: 

𝐶𝑃𝑘1
𝑗1 = 𝐶𝑃𝑘2

𝑗2 , 𝐶𝑃𝑘1
𝑗1 ∈ 𝐷𝑅𝑗1, 𝐶𝑃𝑘2

𝑗2 ∈ 𝐷𝑅𝑗2 ,  

𝑘1 ∈ {1,… , 𝑟
𝑗1},  𝑘2 ∈ {1,… , 𝑟

𝑗2},   𝑗1, 𝑗2 ∈ {1,… , 𝑛},  𝑘1 ≠ 𝑘2,  𝑗1 ≠ 𝑗2. 

Формування складу точок контролю може бути спрямоване на вирішення 

таких завдань: вибір об’єктів, процесів і функцій для відображення як точки 

контролю; призначення точкам контролю пріоритетів; оцінка доцільності 

включення об’єктів, процесів і функцій до складу точок контролю тощо. Точки 

контролю повинні погашати невизначеність напрямів відстеження і передавати до 

елементів системи управління, що відповідають за їх стійке функціонування, як 

можна більш однозначні й точні дані. 

Кожна точка контролю – це набір певних характеристик, що відображають 

у сукупності зріз стану певного об’єкта, процесу або функції: 

𝐶𝑃𝑘
𝑗
= (𝑥1

𝑘𝑗
, 𝑥2
𝑘𝑗
, … , 𝑥𝑝𝑘𝑗

𝑘𝑗
 ). 

Розглядаючи характеристики 𝑥𝑙
𝑘𝑗

, потрібно зазначити, що для різних точок 

контролю можливе використання однакових характеристик, тобто може 

виконуватись: 

𝑥𝑙0
𝑘1𝑗 = 𝑥𝑙0

𝑘2𝑗 , 𝑥𝑙0
𝑘1𝑗 ∈ 𝐶𝑃𝑘1

𝑗
, 𝑥𝑙0
𝑘2𝑗 ∈ 𝐶𝑃𝑘2

𝑗
, 𝐶𝑃𝑘1

𝑗
≠ 𝐶𝑃𝑘2

𝑗
, 
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  𝑗 ∈ {1, 2, … , 𝑛}, 𝑘1, 𝑘2 ∈ {1,2,… , 𝑟
𝑗}, 𝑙0 ∈ {1, 2,… , 𝑝𝑘𝑗} . 

Відповідно до вищезазначеного, образ СЕС можна описати через три 

моделі: середовища, процесу і проекту – таким чином [292]. 

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) = (𝛼𝑗𝐷𝑅
𝑗(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, 𝑝𝑘𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 𝑘 = 1, 𝑟𝑗,̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ );  

𝛾 ′⃗⃗⃗  (𝑡) = (𝛾𝑙
′𝑥𝑙
𝑘𝑗(𝑡), 𝑙 ∈ {1,2, … , 𝑝𝑘𝑗}, 𝑘 = 1, 𝑟

𝑗,̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ );  

𝛾 ′′⃗⃗  ⃗(𝑡) = (𝛾𝑙
′′𝑥𝑙
𝑘𝑗(𝑡), 𝑙 ∈ {1,2, … , 𝑝𝑘𝑗}, 𝑘 = 1, 𝑟

𝑗,̅̅ ̅̅ ̅̅  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].  
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Сучасні методи аналізу даних потребують забезпечення порівнянності 

характеристик, що досягається за рахунок нормалізації їх значень у діапазоні 

[𝑥, 𝑥]: 

𝑥𝑙
𝑘𝑗
=
𝑥𝑙
𝑘𝑗
−𝑥𝑙

𝑘𝑗

𝑥𝑙
𝑘𝑗
−𝑥𝑙

𝑘,𝑗
(𝑥 − 𝑥) + 𝑥, 

або нормалізації за допомогою стандартного відхилення: 

𝑥𝑙
𝑘𝑗
=
𝑥𝑙
𝑘𝑗
− 𝑥𝑙

𝑘�̃�

𝜎(𝑥𝑙
𝑘𝑗
)

, 

де 𝑥𝑙
𝑘𝑗
, 𝑥𝑙
𝑘𝑗
, 𝑥𝑙
𝑘�̃�

 – відповідно мінімальне, максимальне та середнє значення 𝑙-

ої характеристики 𝑘 -ої точки контролю в межах 𝑗 -го напряму; 𝜎(𝑥𝑙
𝑘𝑗
)  – 

стандартне відхилення [1]. 

Найчастіше дані мають бути нормовані в проміжок [0; 1] або [−1; 1]. Якщо 

серед характеристик присутні номінальні (категорійні) величини, для 

використання в таких моделях, як ШНМ, генетичні алгоритми, регресія, їх 

перетворюють у певний діапазон числових кодів [195, c. 166–172].  

Результатом опису структури напрямів, за якими відбувається відстеження 

діяльності СЕС, є узагальнений вигляд цієї структури (рис. 4.4). Така ієрархія є 

основою для формування загальної в межах цього дослідження моделі діагностики 

стану СЕС для підтримки проактивного механізму прийняття управлінських 

рішень. 

Спираючись на проведений аналіз, розроблення інтегрованої моделі 

діагностики стану СЕС ґрунтується на таких головних засадах: 

1. Система діагностування стану СЕС має втілювати в собі принципи 

збалансованих систем стратегічного вимірювання з тим, щоб забезпечити 

повноцінність управління, що дозволяє об’єднати в єдиній структурі стратегічні 

та операційні показники, забезпечити вертикальну спадкоємність, розподіл 

відповідальності і, залежно від характеру проблеми, – її співвіднесення з певним 

рівнем системи управління. 
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Рис. 4.4. Ієрархічна структура напрямів відстеження діяльності СЕС 
Джерело: складено автором.  

2. Аналізуючи діяльність СЕС, потрібно моделювати її в реальному часі 

для визначення поточного стану системи (середовища), та агрегувати дані з 

початку звітного або планового періоду з метою оцінки процесу та проекту. 

Нефінансові характеристики можуть переважати на нижніх рівнях ієрархії 

управління, тоді як на верхніх рівнях управління переважно використовуються 

агреговані фінансові показники. 

3. Моделювання процесів прийняття рішень в СЕС має передбачати 

процедури збору інформації, діагностики, прогнозування та аналізу ефективності 

управління, які, у свою чергу, мають зводитись до виявлення та формалізації 

залежностей у вигляді комплексу взаємопов’язаних економіко-математичних 

моделей. 

4. Враховуючи тенденції до швидкого збільшення обсягів і 

різноманітності інформації, що можуть бути задіяні в процесі моніторингу і 

діагностики, ключовими інструментами підтримки прийняття рішень мають стати 

методи і моделі ІАД, які безпосередньо спрямовані на пошук знань у масивах 

різнопланової інформації. 

5. Мають передбачатися механізми інтеграції основних методичних та 

модельних конструкцій з ІТ-інфраструктурою СЕС, що дозволить втілити їх у 

вигляді прикладних інтелектуальних ІС.  
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Інтегрована модель діагностики стану СЕС має базуватися на 

комбінованому використанні підходів до відстеження діяльності системи та 

інструментальних засобах підтримки відповідних процесів, що містять в своєму 

арсеналі ІАД. Розробка моделі діагностики набуває практичного значення в 

процесі конкретизації показників, що формують образи проекту, процесу та 

середовища у відповідності до специфіки функціонування СЕС, це створює 

відправну точку синтезу механізму ПУ СЕС на прикладному рівні. Наступним 

важливим моментом практичної реалізації підходу є формування системи 

моделей підтримки процесів прийняття рішень. 

 

4.2. Моделі розпізнавання та ідентифікації образу соціально-

економічної системи на основі інтелектуального аналізу даних 

 

Основним завданням діагностики в межах проактивного механізму 

формування управлінських рішень є розпізнавання стану СЕС за комплексом 

ознак. Під розпізнаванням розуміють «упізнання в якості вже відомого об’єкту, 

який знаходиться в центрі актуального сприйняття» [267]. Таке визначення 

співпадає з поняттям «узнавання», що підтверджує виділення в розпізнанні 

індивідуального та родового видів узнавання.  

Проте варто погодитися з думкою, зазначеною в роботі [67, с. 38], що у 

пізнанні процес розпізнавання має самостійне значення й істотно відрізняється від 

простого узнавання об’єкта. Узнавання як акт процесу пізнання обмежується 

відтворенням явища й одержанням загального уявлення про нього за однією або 

кількома істотними ознаками. В основі процесу узнавання лежить аналіз 

досліджуваного об’єкта. Набуті в такий спосіб знання використовуються для 

вирішення окремих прикладних завдань. Узнавання споріднене з ідентифікацією. 

Розпізнавання має іншу природу. На думку С. Гіляревського і К. Тарасова, 

розпізнавання обумовлене необхідністю проникнення у приховану сутність явища, 

встановлення на основі обмеженої кількості зовнішніх ознак специфічної 

структури, змісту, причини й динаміки цього явища [53]. Розпізнавання 
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підпорядковане цілям практичного вивчення або перетворення досліджуваного 

об’єкта в суспільних інтересах. Розпізнавання являє собою складний процес 

дослідження і за змістом співпадає з діагностикою. Постановка діагнозу і вибір 

способу усунення порушень, які виникли, включають, крім аналітичної, й 

синтетичну діяльність, пов’язану зі встановленням і описом ознак, що 

характеризують нормальний стан і недоліки СЕС, їх класифікацією за напрямами й 

видами діяльності, формуванням переліку рішень, що рекомендуються, й розробку 

спеціальної методики дослідження. До аналітичної і синтетичної видів діяльності 

при постановці діагнозу та формуванні шляхів вирішення проблем також додають 

прогностичну діяльність [67]. 

Розпізнавання передбачає узнавання, але крім цього також включає 

виявлення причин та формування шляхів вирішення проблеми. 

Розпізнавання стану СЕС є невід’ємною процедурою процесу підготовки 

управлінських рішень, що реалізує механізм виявлення проблем. Основним 

об’єктом, яким доцільно оперувати в процесі діагностики, на нашу думку, є образ 

СЕС – модель, створена на основі формалізації конкретного стану СЕС і 

представлена заданими значеннями характеристик точок контролю. 

Пропонуємо розглядати два підходи до діагностування стану СЕС: 

діагностування як розпізнавання стану системи на основі образу СЕС (віднесення 

до певного еталонного класу станів) та діагностування як навчання та 

розпізнавання, що складається з процедур ідентифікації, виявлення причин, 

формування шляхів вирішення проблеми. 

В першому випадку використовуються моделі розпізнавання образу СЕС, 

які передбачають специфічне формування образу з попереднім шкалуванням 

характеристик точок контролю та віднесення одержаного образу до відповідного 

класу. Другий підхід ґрунтується на використанні методів та алгоритмів, 

орієнтованих на автоматичне накопичення та формування знань на основі аналізу 

і узагальнення даних, та реалізації системи моделей: ідентифікації образу СЕС, 

ПНА, прийняття рішень, прогнозування. 

Розглядаючи підхід до діагностики як до процесу розпізнавання образу 

СЕС на основі ІАД, можна скористатися низкою розроблених науковцями 
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моделей. Наприклад, в роботі [145] запропоновано комплекс логічно 

упорядкованих моделей розпізнавання ситуацій, що грунтуються на використанні 

нечіткої логіки, методів ІАД та нечислової статистики, реалізація яких в рамках 

механізму виявлення проблем дозволяє формувати і класифікувати образи 

ситуацій в термінах, що забезпечують чітке розуміння стану системи. 

Якщо адаптувати цей підхід до інформаційного розпізнавання образу СЕС, 

матимемо наступне.  

На початковому етапі розпізнавання образу вирішується завдання 

визначення шкал для характеристик 𝑥𝑙
𝑘𝑗(𝑡) . Під визначенням шкал 

(шкалуванням) розуміють метод, що реалізує присвоєння значень характеристик 

лінгвістичного терму за єдиною шкалою [145]. 

Існують певні проблеми стосовно вибору оптимальної множини значень 

характеристик, що є визначальними при розпізнаванні образу, шляхи їх 

вирішення пропонуються в дослідженнях [7; 260]. 

Спостереження за значенням 𝑙 -ої характеристики 𝑥𝑙
𝑘𝑗(𝑡)  𝑘 -ої точки 

контролю 𝑗-го напряму відстеження в момент часу 𝑡  протягом тривалого періоду 

∆𝑇 використовують при визначенні кількості класів характеристик з позиції їх 

впливу на формування та підтримку переваг СЕС. Для кожної характеристики 

визначають діапазони вимірювання [𝑥𝑙
𝑘𝑗
, 𝑥𝑙

𝑘𝑗
] , де 𝑥𝑙

𝑘𝑗
 та 𝑥𝑙

𝑘𝑗
 – відповідно 

мінімальне та максимальне значення 𝑙-ої характеристики. 

Впорядкованим значенням характеристик 𝑥𝑙
𝑘𝑗

 ставиться у відповідність 

значення рангу 𝛾𝑚 , 𝑚 = 1,𝑀 , причому для кожної характеристики 

використовується своя рангова шкала 𝛤 . Далі множину 𝐷 = {𝑥𝑙
𝑘𝑗(𝑡), 𝑡 = 1, ∆𝑇} 

розбивають на М діапазонів (⋃ 𝐷𝑚 = 𝐷;𝐷𝑚1 ∩ 𝐷𝑚1 = ∅,
𝑀
𝑚=1  𝑚1 ≠ 𝑚2): 

𝐷𝑚 = {𝑥𝑙
𝑘𝑗
∈ 𝐷|𝛾(𝑥𝑙

𝑘𝑗
) = 𝛾𝑚}, 𝑚 = 1,𝑀. 

Якщо 𝛾 (𝑥𝑙
𝑘𝑗(𝑡1)) > 𝛾 (𝑥𝑙

𝑘𝑗(𝑡2)) ⇒ 𝑥𝑙
𝑘𝑗(𝑡1) 𝑅 𝑥𝑙

𝑘𝑗(𝑡2) , де 𝑅  – бінарне 

відношення строгого порядку. 

Оскільки точно визначити межі діапазонів характеристик, наприклад, 

бажаних, задовільних, допустимих, критичних, які би можна було постійно 
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використовувати в аналізі стану СЕС, достатньо складно, до того ж не завжди 

точне значення межі свідчить про перехід до якісно іншого характеру інтерпретації 

показника, доцільно від точних меж переходити до розмитих меж діапазонів та в 

результаті одержати розмиту впорядковану класифікацію характеристик точок 

контролю. 

Позначимо функцію належності значення 𝑥𝑙
𝑘𝑗

 діапазону 𝐷𝑚  через 

𝜇(𝑚, 𝑥𝑙
𝑘𝑗
).  

𝜇(𝑚, 𝑥𝑙
𝑘𝑗
) ∈ [0,1]; ∑ 𝜇(𝑚, 𝑥𝑙

𝑘𝑗
) = 1

𝑀

𝑚=1
. 

Значення цієї функції формуються експертним шляхом і показують ступінь 

можливості віднесення кількісного або лінгвістичного значення характеристики 

𝑥𝑙
𝑘𝑗

 до нечіткого діапазону 𝐷𝑚 . Отже, функцію належності заданого значення 

характеристики 𝜇(𝑚, 𝑥𝑙
𝑘𝑗
) можна сприймати як розподіл її значень на шкалі 𝛤. 

Бінарне відношення 𝑅 назвемо відношенням «має перевагу» для розмитої 

впорядкованої класифікації [7], якщо для всіх 𝑗̃ ∈ [1,𝑀] виконується: 

𝑥𝑙
𝑘𝑗(𝑡1) 𝑅 𝑥𝑙

𝑘𝑗(𝑡2)  ⇔∑ 𝜇 (𝑗, 𝑥𝑙
𝑘𝑗(𝑡1)) ≥

�̃�

𝑗=1
∑ 𝜇(𝑗, 𝑥𝑙

𝑘𝑗(𝑡2)) ; 
�̃�

𝑗=1
 

∃𝑗∗ : ∑ 𝜇 (𝑗, 𝑥𝑙
𝑘𝑗(𝑡1)) >

𝑗∗

𝑗=1
∑ 𝜇(𝑗, 𝑥𝑙

𝑘𝑗(𝑡2)) .
𝑗∗

𝑗=1
 

Остаточне визначення меж діапазону має відбуватися у взаємозв’язку 

характеристик одна з одною. В результаті для кожної точки контролю 𝐶𝑃𝑘
𝑗
 в 

момент часу 𝑡 будується діаграма, на якій відображаються ранжирувані за одним 

принципом діапазони кожної характеристики 𝑥𝑙
𝑘𝑗
, 𝑙 ∈ {1, … , 𝑘1, … , 𝑝}. 

Таким чином, на першому етапі розпізнавання образу СЕС здійснюється 

вимірювання характеристик точок контролю, рознесення значень по діапазонах та 

виявлення характеристик, що потрапили у діапазони «небажаних», 

«недопустимих» і так далі, аж до «критичних» значень. Результатом виступають 

лінгвістичні значення 𝛾𝑚  характеристик 𝑥𝑙
𝑘𝑗

, діапазони їх вимірювання 𝐷𝑚  та 

функції належності 𝜇(𝑚, 𝑥𝑙
𝑘𝑗
), що дозволяють зображати характеристики у вигляді 
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нечітких множин. Реалізація першого етапу уможливлює виявити загрозу 

виникнення і розвитку проблеми за кожною точкою контролю окремо. 

Оцінка стану кожного елемента конфігурації «проект–процес– середовище» 

проводиться за сукупністю точок контролю {𝐶𝑃𝑘
𝑗
} . Тому другим етапом 

формування образу визначається агрегування одержаних нечітких термів за всіма 

характеристиками у відповідний образ. 

Зв'язок між функціями належності задається через багатовимірні функції 

належності, які можна представити у вигляді [145]: 

𝜇(𝐷𝑅𝑗) =  ⋁ [⋁ (⋀ 𝜇(𝑚, 𝑥𝑙
𝑘𝑗
)𝑀

𝑚=1 )
𝑝𝑘𝑗
𝑙=1 ]𝑟𝑗

𝑘=1 . 

Третім етапом розпізнавання образів СЕС є процедура їх класифікації. Є 

можливість скористатися алгоритмами класифікації на основі порівняння 

поточних нечітких операторів з еталонними, що описують розбиття 

багатовимірного простору ознак характеристик, що найсуттєвіше впливають на 

результат оцінки стану СЕС, на нечіткі діапазони, що відповідають цим оцінкам. 

Модель класифікації представляється у вигляді кортежу 〈𝑋, 𝑄〉 , де 𝑄 =

(𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑣)  – розбиття 𝑋  на нечіткі еталонні класи 𝑞𝑖  (𝑖 = 1, 𝑣) , які 

визначаються експертами для кожного типу стану системи. 

Кожній характеристиці стану СЕС присвоюється своя лінгвістична змінна 

𝛾𝑚  та функції належності 𝜇𝛾𝑚(𝑋𝑖)  на відповідних шкалах 𝛤𝑚 . Кожен клас 𝑞𝑖 

характеризується функцією належності: 

𝜇𝑞𝑖(𝑋) = ⋁ 𝜇𝛾1(𝑋1)⋀…⋀𝜇𝛾𝑚(𝑋𝑛)𝛾𝑚∈𝑞𝑖 . 

Комбінація характеристик образу відноситься до того класу, у якого 

значення функції належності максимальне.  

Виділення класів образів є окремим складним завданням для експертів. 

Класи мають бути сформовані так, щоб здійснювати ефективне реагування на 

певний поточний або майбутній стан системи на основі напрацьованого 

управлінського інструментарію, а також передбачати можливість вироблення 

особливих підходів до прийняття рішень у випадку виявлення нової незнайомої 

проблеми. У зв’язку з цим необхідним є формування класів типових та нетипових 

образів, виходячи з аналізу часового ряду характеристик 𝑥𝑙
𝑘𝑗

. 
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Виходячи з аналізу значень відповідної характеристики, що містяться на 

проміжку [𝑥𝑙
𝑘𝑗
, 𝑥𝑙

𝑘𝑗
], можна побудувати гістограму частот значень. Далі проміжок 

значень 𝑥𝑙
𝑘𝑗

 розбивається на діапазони типових та нетипових значень 

характеристик. Оскільки діапазони характеристик 𝑥𝑙
𝑘𝑗

 є статичним зрізом за 

точками контролю, в процесі організації процедури розпізнавання образу має 

регулярно здійснюватись корекція цих діапазонів. Виділені в такий спосіб нечіткі 

еталонні класи пов'язуються з прийняттям певного рішення або підходом до його 

знаходження. 

Розглядувана модель класифікації дуже чутлива до кількості 

характеристик, тому може бути застосована в основному для класифікації образів 

проектів, а також для деяких образів процесів.  

Характеристики точок контролю, що відповідають образу проекту, являють 

собою ключові цільові показники. Значення ключових показників та експертних 

оцінок визначають ступінь досягнення мети, на їх основі можна створити еталони 

та представити нечіткі еталонні класи. 

Специфіку оцінювання ступеня досягнення мети визначають такі типи 

цілей: кількісні (критеріями при цьому можуть виступати цільові (планові) 

значення в числовому форматі) та якісні (критерії оцінки досягнення таких цілей 

формулюються у форматі опису цільових станів). При формуванні цілей 

пріоритет, як правило, віддається цілям, що відповідають чисельно вимірюваним 

критеріям. При цьому чисельні показники переважно повинні визначати обсяг, 

якість або вартість одержуваного результату. При описі цільових результатів 

якісних цілей допускається використовувати точний опис бажаного цільового 

стану, сформованого, наприклад, у критеріях SMART. 

Для оцінки ступеня досягнення мети за кожним ключовим показником 

кожної кількісної цілі встановлюється планове (цільове) значення. Величина 

(амбітність) цільового значення може визначатися індивідуально за кожним 

показником, відповідно до його фактичного значення за минулий період і 

поточних тенденцій. 
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Розглядаючи різні набори цільових значень показників, експерти можуть 

сформувати еталони класів образів проекту.  

Оцінка рівня реалізації цілей СЕС є складним завданням, що не може бути 

однозначно вирішеним лише через аналіз ключових цільових показників. Оцінка 

стану проекту передбачає залучення думки експертів як щодо успішності 

досягнення якісних цілей, так і щодо проекту в цілому, і при цьому передбачає, 

насамперед, застосування лінгвістичних оцінок та бальних шкал. 

Оскільки образ проекту містить значну кількість якісних характеристик для 

його розпізнавання можна залучити структурні методи розпізнавання, ідея яких 

базується на вивченні і використанні взаємозв’язків між характеристиками 

образу. При структурному підході щодо розв’язання задач класифікації 

виправданим є оцінювання образів з точки зору їх залежності від важливості 

характеристик та їх пріоритетності відносно кожної характеристики. 

Метод розв’язання задачі класифікації образів при якісному описі 

характеристик образів і еталонів відповідних класів відрізняється узагальненням 

оцінки належності образу 𝑋𝑗 класу 𝑞𝑖, що дозволяє класифікувати образи як за за 

наявності еталонів, так і за відсутності еталонів класів [82]. 

За наявності еталонів класів кожен клас 𝑞𝑖 представлено своїм еталоном �̃�𝑖, 

який характеризується таким же набором характеристик {𝜔𝑘𝑖} , що і образи. 

Кожному образу 𝑋𝑗  та еталону �̃�𝑖  відповідає вектор характеристик, тобто для 

образу 𝑋𝑗: 𝑊(𝑋𝑗) = (𝜔1𝑗 , … , 𝜔𝑝𝑗), 𝑗 = 1,𝑁; для еталону �̃�𝑖: 𝑊(�̃�𝑖) = (𝜔1𝑖 , … , 𝜔𝑝𝑖),

𝑖 = 1, 𝑣. Експертами сформовано вектор важливості характеристик, що відповідає 

образу і еталону. Узагальнена оцінка 𝜇𝑞𝑖(𝑋𝑗)  визначатиметься вектором 

характеристик образу та вектором важливості характеристик еталону: 

𝜇𝑞𝑖(𝑋𝑗) =∑𝜇𝜔𝑙(𝑋𝑗)

𝑝

𝑙=1

∙ 𝜇𝑞𝑖(𝜔𝑙), 𝑗 = 1,𝑁, 𝑖 = 1, 𝑣. 

max
𝑖=1,𝑣

𝜇𝑞𝑖(𝑋𝑗) ⇒ 𝑋𝑗 ∈ 𝑞𝑖 . 

За відсутності еталонів класів розв’язання задачі класифікації 

запропонованим методом зводиться до отримання узагальненої оцінки 
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𝜇𝑞𝑖(𝑋𝑗) = ∑ 𝜇𝜔𝑙(𝑋𝑗)
𝑝
𝑙=1 ∙ 𝜇𝑊(𝜔𝑙𝑖), 𝑗 = 1,𝑁, 𝑖 = 1, 𝑣, 

де 𝜇𝑊(𝜔𝑙𝑖)  відтворює ступінь важливості характеристики 𝜔𝑙  у множині 

характеристик 𝑊  відповідно до поставленої мети в класі 𝑞𝑖 ; 𝜇𝜔𝑙(𝑋𝑗)  визначає 

ступінь важливості образу 𝑋𝑗 відносно кожної характеристики 𝜔𝑙. 

Оцінка ефективності поточної стратегії залежить від набору критеріїв, за 

якими вона проводиться, та алгоритмів оцінки. Перелік критеріїв залежить від 

багатьох факторів: сфери діяльності, особливостей ситуації, стану системи, 

бачення проблеми, характеру мети та суб’єктивних оцінок керівництва. Тому 

серед оцінок характеристик також може бути достатня кількість таких, що 

мають якісний характер. Окрім того, розпізнавання образу процесу 

ускладнюється значними обсягами наборів характеристик точок контролю. 

Тому для розв’язання задачі розпізнавання необхідно спочатку реалізувати 

редукцію вхідного набору характеристик. 

У роботі [150] виконано порівняльний аналіз різних методів скорочення 

розмірності простору характеристик. Проаналізовані такі методи: повного 

перебору, пошук у глибину, групового врахування аргументів, послідовного 

(почергового) додавання (видалення) ознак, ранжирування ознак, кластеризація 

ознак, випадковий пошук з адаптацією, еволюційний пошук. 

Для пошуку комбінації інформативних характеристик в умовах їх взаємної 

залежності автори рекомендують користуватися методами еволюційного пошуку, 

оскільки вони найбільше пристосовані до знаходження нових рішень за рахунок 

об'єднання кращих варіантів, отриманих на різних ітераціях, та передбачають 

можливості для виходу з локальних оптимумів. 

Відбір інформативних характеристик доцільно проводити за допомогою 

ШНМ, наприклад, автоасоціативних, що містять однакову кількість вхідних і 

вихідних нейронів – 𝑝, а в прихованому шарі – стиснені дані розмірності 𝑘, 𝑘 < 𝑝. 

Функції активації лінійні. Така мережа має єдиний максимум та виходи 

прихованого шару визначають проекцію 𝑝 -вимірного простору в 𝑘 -вимірний 

підпростір.  
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Після формування оптимального обсягу інформативних характеристик 

розпізнавання образу може бути реалізоване як на основі структурних, так і на 

базі дискримінантних методів розпізнавання [79]. 

Складність розв’язання задач вибору максимально значимої комбінації 

характеристик, проблеми при побудові повної групи еталонних образів, 

необхідність корекції діапазонів типових та нетипових значень характеристик 

тощо призводять до того, що використання наявних моделей розпізнавання 

образу СЕС в багатьох випадках є надто складним, громіздким і недоречним для 

запровадження. Особливо цей висновок стосується розпізнавання образу 

середовища, тут застосування такого підходу має значно більше недоліків, ніж 

переваг, внаслідок значних обсягів наборів характеристик точок контролю. 

До того ж розпізнавання проблем в СЕС базується на визначенні симптомів 

– ознак явищ у внутрішньому та зовнішньому середовищі, з якими пов’язують 

певні впливи на систему, джерела дій, фактори і причини. Проте симптоми часто 

не спрацьовують, оскільки використовувані класичні методи не сприйнятливі до 

незначних змін характеристик або компенсаторного впливу характеристик одна 

на одну. Це ще раз переконує в обмежених можливостях використання моделей 

розпізнавання образів та необхідності реалізації іншого підходу до діагностики 

стану СЕС, що передбачає ототожнення фактичного стану системи, відтвореного 

в її образі, з відомим образом СЕС. 

Процедура ідентифікації складається із висунення гіпотези про 

відповідність стану системи відомому образу і верифікації вказаної відповідності.  

В широкому понятті під ідентифікацією розуміється визнання наявної 

тотожності між об’єктами, процедури ототожнення об’єктів, упізнання, 

встановлення відповідності чогось з чимось [267]. Процедуру ідентифікації 

можна також звести до встановлення тотожності об’єктів на основі збігу їх ознак. 

Під ідентифікацією образу СЕС будемо розуміти процес ототожнення 

певного образу з відомим образом СЕС. Процедура ідентифікації передбачає 

аналіз структури і характеристик образів проекту, процесу та середовища з 

наступним висновком про необхідність зміни цілей, стратегій та оперативних дій 

(рис. 4.5). Тому точки контролю мають бути сформовані так, щоб максимально 
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забезпечити однозначною і несуперечливою інформацією формування 

відповідних образів. 

Процедура ототожнення відбувається за рівнями конфігурації зверху-вниз 

(від проекту до середовища) та завершується знаходженням відповідного 

прецеденту (рис. 4.6). 

 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБРАЗУ СЕС 

Оцінка образу проекту 

Прийняття рішень про 
необхідність зміни або 

оптимізації цілей 

Оптимізація управлінських 
впливів в реальному часі 

Оцінка образу середовища Оцінка образу процесу 

Результати аналізу 
спостережень з оцінки 

виконання обраних 
цілей (ST) 

Результати аналізу 
поточних даних  
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k,j) 

Результати аналізу за 
періоди середньої 
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відхилень від норми  

(STi, DRj) 

Прийняття рішень з 

оптимізації стратегій Формування оперативних 
рішень 

Формування  

стратегій 

Формування  
цілей 

Формування 
управлінських 

впливів 

 

Рис. 4.5. Зв'язок процесів ідентифікації образу СЕС та прийняття 

відповідних типів рішень 
Джерело: створено автором. 

Якщо врахувати, що проблема складається з реального подання та її 

сприйняття, то суб’єктивна компонента у процесі прийняття управлінських 

рішень набуває значної ваги. Для мінімізації цієї складової слушно 

запропонувати модель ідентифікації образу СЕС, що ґрунтується на використанні 

такого методу ІАД як виведення на прецедентах (Case-based Reasoning, CBR). 
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Рис. 4.6. Алгоритм формування управлінського рішення на основі 

ідентифікації образів 
Джерело: складено автором. 

Використання такої моделі передбачає виконання наступних умов: 

 ототожнення стану системи з відомими образами здійснюється за 

елементами моделі діагностики, а не за обраними ОПР характеристиками; 

 інформаційною базою для ідентифікації є база прецедентів (Case 

Base, CB) – спеціальне інформаційне сховище, що містить опис станів в термінах 

моделі діагностики та пропонованих в цій ситуації рішень; 

 ідентифікації піддаються статичні зрізи моделі діагностики. 

Виведення на прецедентах – це метод формування умовиводів, що 

спирається не на логічний висновок від вихідних посилань (логічні міркування), а 

на пошук і аналіз випадків формування подібних умовиводів в минулому.  
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У термінології CBR, прецедент зазвичай розуміється як певна відома 

ситуація, що була вивчена і збережена з метою повторного використання для 

вирішення майбутніх проблем. Термін «вирішення проблеми» при цьому має 

широке значення, це не обов'язково знаходження конкретного рішення 

відповідного завдання, це може бути нова інтерпретація розв'язуваної проблеми 

або отримання інформації, на підставі якої модифікувати рішення пропонується 

компетентній особі. 

Для вирішення завдання ідентифікації образу СЕС прецедент 𝐶𝑠  можна 

представити через поєднання 𝑋 як набору параметрів з конкретними значеннями 

ключових показників та варіанта рішення  𝑅 , що супроводжується певними 

коментарями Z:  

𝐶𝑠 = 〈𝑋, 𝑅, 𝑍 〉. 

Варіант рішення 𝑅 у прецеденті, що стосується проекту, містить посилання 

на правило вибору процесу; в прецеденті щодо проекту міститься посилання на 

правило вибору середовища; у варіанті рішення рівня середовища визначаються 

основні операційні параметри СЕС, що дозволяють реалізувати управлінське 

рішення будь-якого рівня через оперативні впливи. 

У разі відсутності шуканого прецеденту в СВ запускається процес 

знаходження управлінського рішення, підтримуваний відповідними 

інструментами моделювання (рис. 4.3). Пріоритет при активізації моделювання 

надається вищим рівням ієрархії підсистем, наприклад, одночасна відсутність 

прецедентів рівнів процесу і середовища означає необхідність першочергової 

підтримки прийняття стратегічного рішення з наступною розробкою на його 

основі оперативного рішення. Важливе значення при цьому відіграють правила. 

Саме вони керують процесами переходу між моделями та пов’язують прецеденти 

різних рівнів між собою.  

Модуль правил разом з модулем прецедентів утворюють базу знань 

(Knowelege Base, KB), структуровану відповідно до рівнів системи. База правил 

(Rule Base, RB) містить правила управління процесами всередині ІС та правила 

визначення математичної моделі, що лежить в основі підтримки прийняття 

конкретного управлінського рішення. 
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Наповнення RB відбувається як за рахунок виявлення нових зв’язків між 

моделями, так і за допомогою виявлення правил на основі методів ІАД. Нові 

правила можуть стати результатом причинно-наслідкового аналізу стану СЕС. 

Поповнення CB реалізується кожного разу, коли образ СЕС не може бути 

ідентифіковано. При цьому, окрім розгляду поточної ситуації та прийняття 

поточного рішення, відбувається прогнозування майбутнього стану системи та 

формується проактивне рішення – варіант проекту, процесу або середовища. 

Розроблення нових варіантів функціонування СЕС також має 

реалізовуватись як окреме завдання, його результати виступають потужним 

джерелом наповнення СВ особливо в сегменті проекту та процесу.  

Основою для формування СВ може стати розпізнавання образів. Еталони 

класів, розширені варіантом відповідного управлінського рішення, є базою для 

проактивного розроблення прецедентів. 

Серед основних переваг використання методу CBR для ідентифікації образів 

СЕС можна назвати легкість отримання знань та можливість пояснення 

отриманого рішення; можливість безпосередньо використовувати досвід, 

накопичений системою, без інтенсивного залучення експерта в тій чи іншій 

предметній сфері; можливість виключення повторного отримання помилкового 

рішення; насамкінець, можливість отримання рішень шляхом модифікації 

прецедентів сприяє оперативному вирішенню завдань управління.  

Адаптація і навчання CB здійснюється за результатами інтелектуального 

аналізу прецедентів та узагальнення виявлених стійких структур прецедентів у 

формі нових правил. Машинне навчання CB може бути реалізоване через 

нейроообчислення, індуктивне навчання, генетичні алгоритми, статистичні методи 

та їх комбінації. При цьому їх завданням є відновлення функціональної залежності 

між значеннями характеристик 𝑋 та рішеннями 𝑅, тобто побудова відображення 

𝑎: 𝑋 →  𝑅, яке задовольняє певній сукупності вимог. 

Причому навчання CBR-системи відбувається лише в певних напрямках, які 

можуть реально зустрічатися на практиці. 
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Ключовою проблемою у ході проектування CBR-систем є проблема 

розробки математичного забезпечення, а саме, структуризація знань, пов'язаних з 

попереднім досвідом; визначення близькості прецедентів і обґрунтування 

зведення шуканого рішення до запрограмованого [448]. 

Вибір найвідповіднішого конкретній ситуації прецеденту або дозволяє 

сформувати на його основі рішення в готовому вигляді, або потребує проведення 

додаткових дій з його адаптації з метою врахування відмінностей у контекстах 

поточного і базового стану. Якщо відповідний прецедент не виявлений або процес 

адаптації вимагає залучення додаткової інформації, відбувається звертання до КВ, 

що містить основні відомості щодо предметної сфери. Загальні знання щодо 

предметної сфери можуть виражатися за допомогою продукційних правил, фреймів 

або семантичних мереж [45]. 

Реалізація основних фаз CBR-циклу може бути підтримана відповідними 

методами і моделями ІАД. Схему формування рішень за прецедентами подано на 

рис. 4.7. 

 

Рис. 4.7. Етапи формування рішень за прецедентами  
Джерело: створено автором. 

Реалізація виведення на прецедентах для ідентифікації образів СЕС має 

ключове значення в підтримці прийняття проактивних рішень, тому розробці 

підходів до формування прецедентів для поточного і майбутнього стану системи, а 

також до моніторингу наявних прецедентів має бути приділена велика увага, що 

передбачає вирішення таких характерних завдань:  
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1) вибір (розроблення) способу представлення знань про стан СЕС і 

можливі рішення; 

2) вибір (розроблення) методу вибору прецедентів;  

3) вибір (розроблення) методу ідентифікації і адаптації рішень; 

4) вибір (розроблення) методу зберігання та індексації прецедентів; 

5) вибір (розроблення) методу моніторингу актуальності прецедентів. 

Процес знаходження прецеденту, що відповідає певному стану СЕС, може 

бути орієнтований на різні цілі, наприклад, на найвищу надійність рішення, на 

мінімальний час отримання/виконання рішення, на найбільш пізній досвід тощо. 

Тому завдання пошуку прецеденту поділяють на підзавдання: вибір функції 

ідентифікації, зіставлення, вибір прецеденту [452]. 

Задачу пошуку релевантних прецедентів можна вважати задачею 

класифікації, де класами є прецеденти. При цьому поточний образ необхідно 

віднести до певного класу. Для ідентифікації поточного образу СЕС можна 

застосувати низку моделей, що грунтуються на ІАД, а саме: статистичні моделі 

класифікації, дерева рішень, правила, ШНМ, мережі Байєса та інші. 

Значні можливості для ідентифікації образів може надати апарат ШНМ, а 

саме мережі Кохонена, що самоорганізуються.  

Процес ідентифікації при цьому складається з кластеризації прецедентів у 

СВ через навчання ШНМ і безпосередньо ідентифікації (рис. 4.8). 

Кластеризація прецедентів на основі мережі Кохонена може бути 

реалізована в наступний спосіб.  

Маємо набір N прецедентів, представлених у вигляді  

𝐶𝑠 = 〈𝑋, 𝑅, 𝐹〉, 

де 𝑋 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚)  – вектор характеристик образу системи, 𝑅 =

(𝑥𝑚+1, 𝑥𝑚+2, … , 𝑥𝑟)  – вектор параметрів управління, що формують ухвалене 

управлінське рішення, яке відповідає цьому образу, 𝐹 = (𝑥𝑟+1, 𝑥𝑟+2, … , 𝑥𝑝)  – 

вектор параметрів фактичних результатів, одержаних за ухваленим рішенням. 

Величина N відповідає глибині вибірки прецедентів, що піддаватимуться 

кластеризації. Обрані дані нормалізуються і подаються на вхід мережі.  
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Рис. 4.8. Етапи ідентифікації образу СЕС на основі мережі Кохонена 
Джерело: створено автором 

У межах ініціалізації масиву вхідних даних визначається перелік 

характеристик, що є важливими при кластеризації. Нехай цей набір містить всі 

характеристики образів 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1,𝑚.  

Далі відбувається початкова ініціалізація мережі. На цьому етапі обирається 

кількість кластерів, що відповідає кількості нейронів у вихідному шарі. 

Розмірність масиву характеристик прецеденту має суттєвий вплив на 

структуру ШНМ. Нейрони шару Кохонена 𝑦𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ , що формують вихід 𝑌 =

(𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛), – класи, традиційно подаються як одномірні вектори, 𝑛 =  ℎ × 𝑘 , 

де ℎ  та 𝑘  – розмірність мережі, в яку відображається багатовимірний набір 

вхідних даних.  

Значною проблемою у ході реалізації цього підходу до ідентифікації образу 

СЕС є вимога наявності значної кількості спостережень, тобто кількості 

прецедентів в базі, та робота з викидами. Мінімальну кількість прецедентів 𝑁 

оцінюють, як 𝑁~4,5𝜆𝐻, де коефіцієнт λ залежить від розмірності входу ШНМ, а 

𝐻  визначає раціональну кількість нейронів, необхідних для процесу навчання 

(𝐻~√
𝑁

𝑚
) [74]. За наявності лінійної залежності між кількістю характеристик, що 

описує образ, та кількістю прецедентів в базі λ ≈
m

30
. 
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У разі неможливості формування такого набору ретроспективних даних для 

адекватного навчання мережі потрібно скористатися методами скорочення 

розмірності входів [150]. 

Навчання ШНМ, що передбачає апроксимацію вхідних даних двовимірною 

поверхнею, можна провести методом стохастичного градієнта. Отриманий на 

останній ітерації набір вагових коефіцієнтів 𝜔𝑖𝑗, 𝑖 = 1,𝑚, 𝑗 = 1, 𝑛  однозначно 

ідентифікує навчену мережу Кохонена. Насамкінець відбувається відображення 

векторів масиву 𝐶𝑠 = (𝐶𝑠𝑗)
𝑗=1,𝑁

 на двовимірну поверхню ℎ × 𝑘.  

𝑥ℎ
𝑗
= 𝑆𝑂𝑀(𝑋𝑗), 

де 𝑥ℎ
𝑗
 – елемент матриці відображення 𝑋ℎ, що містить координати вектора 

𝑋𝑗 у двомірному просторі. 

Набір поточних значень характеристик образу 𝑋0 спочатку відображається 

на двовимірну поверхню: 

𝑥ℎ
0 = 𝑆𝑂𝑀(𝑋0). 

Далі можна визначити ранг 𝑘 + 1  (𝑘 = 0,1)  відповідності образу системи 

наявним прецедентам:  

𝑧𝑗
𝑘+1 = {1, |𝑥 ℎ

0 − 𝑥 ℎ
𝑗
| = 𝑘,

0
 𝑗 = 1,𝑁, 𝑘 = 0,1. 

До першого рангу відповідності входять прецеденти, що потрапили до того 

ж кластеру, що й 𝑋0. До другого – ті, що знаходяться у сусідньому кластері (за 

горизонталлю або вертикаллю), тобто векторна відстань між ними дорівнює 1.  

З метою ідентифікації образів можна скористатися алгоритмом пошуку 

логічних правил – алгоритмом обмеженого перебору. Для ідентифікації 

поточного образу розраховують число характерних для певного класу відібраних 

кон’юнкцій, що слушні для розглядуваного спостереження. Максимальне 

значення цього числа дозволяє ухвалити рішення про належність образу до класу, 

якому це число відповідає. Оскільки алгоритм добре працює в умовах порівняно 

невеликої розмірності простору ознак, він насамперед може бути використаним 

для ідентифікації образів проекту та процесу.  
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Ідентифікація таких образів також може бути також реалізована через 

пошук асоціативних правил, а саме через визначення наборів характеристик, що 

часто зустрічаються у великій кількості образів СЕС. 

ШНМ, байєсівський класифікатор, правила індукції, зазвичай, дозволяють 

віднести стан системи до певного класу образів, якому відповідає деяка 

підмножина прецедентів. Для остаточного вибору прецеденту можна залучати 

метод NN, який є найпоширенішим методом ідентифікації образів, що може 

використовуватись як автономно (щодо образу проекту, наприклад), так і 

формувати певну гібридну модель з іншими підходами ІАД. NN дозволяє досить 

просто обчислити ступінь близькості поточного образу СЕС і прецедентів. 

Основні міри близькості, що використовуються при виборі прецедентів, та 

відповідні формули відображені в табл. 3.2.  

Після обчислення ступенів близькості всі прецеденти можна представити у 

вигляді єдиного проранжованого списку.  

Для ідентифікації образу середовища, наприклад, можна використати 

зважену Евклідову відстань: 

𝑑𝑠ℎ
𝛼,𝛽,𝛾

= √∑ ∑ ∑ (𝛼𝑗𝛽𝑘𝛾𝑙)
2
(𝑥𝑠𝑙
𝑘𝑗
− 𝑥ℎ𝑙

𝑘𝑗
)
2𝑝𝑘𝑗

𝑙=1
𝑟𝑗
𝑘=1

𝑛
𝑗=1 , 

де 𝛼𝑗 , 𝛽𝑘, 𝛾𝑙 – значення вагових коефіцієнтів 𝑙-ої характеристики 𝑘-ої точки 

контролю 𝑗 -го напряму відстеження, 𝑥𝑠𝑙
𝑘𝑗
, 𝑥ℎ𝑙
𝑘𝑗

 – значення 𝑙 -ої характеристики у 

поточному образі 𝑠 та в прецеденті ℎ. 

Цей метод не створює моделей або правил, що узагальнюють попередній 

досвід, він розв’язує задачі невеликої розмірності за кількістю класів та змінних. 

Корисним побічним ефектом використання мір подібності є автоматичне 

ранжирування знайдених прецедентів із зазначенням ступеня подібності до 

нового образу. 

Потужним методом для ідентифікації образів є мережі Байєса (Bayesian 

networks, BN). Байєсівський підхід поданий групою алгоритмів класифікації, що 

ґрунтуються на принципі максимуму апостеріорної ймовірності [26; 277]. 

Спочатку визначається апостеріорна ймовірність відношення образу до кожного з 

класів, а потім обирається той клас, для якого вона максимальна.  
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Використання мережі Байєса для віднесення образу СЕС до певного класу 

може утворювати різні гібридні BN-CBR комбінації [383]. Мітка классу 𝑌 може 

додаватися до наборів характеристик образу системи 𝑋 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚) , після 

чого розширений прецедент надсилається до CBR-системи. Змінні 𝐴𝑗  (𝑗 = 1, 𝑟) 

представляють внутрішні вузли в BN-моделі. Наявність мітки класу спрощує 

пошук аналогічних випадків та пришвидшує вирішення проблеми. 

Використання методів ІАД для пошуку прецедентів може бути підсилене 

методами ідентифікації образів на основі експертних знань.  

Зробити пошук рішення більш ефективним, заздалегідь відкидати частину 

свідомо неперспективних прецедентів дозволяє збереження прецедентів разом з 

коментарями щодо їх застосування.  

Якщо образ СЕС ідентифіковано як відомий або подібний і обрано 

відповідний прецедент, для пошуку адекватного варіанта дій виконується 

адаптація наявного в прецеденті рішення з метою його оптимізації. Неможливо 

виробити єдиний підхід для такої адаптації, оскільки це великою мірою залежить 

від предметної сфери. Якщо існують алгоритми адаптації, вони зазвичай 

припускають наявність залежності між ознаками прецедентів і ознаками рішень, 

що в них містяться. Такі залежності можуть задаватися компетентною особою 

при побудові СВ або виявлятися в базі автоматично, наприклад на основі правил. 

Процес модифікації рішення при його оптимізації для поточної ситуації може 

включати ряд кроків: від простої заміни деяких компонентів в наявному рішенні 

до коригування або інтерполяції ознак та зміни порядку операцій. Розроблено 

кілька підходів автоматичної адаптації: накладення обмежень, евристичні методи, 

рекурсивна адаптація, генеративна адаптація, метод «поділу та впливу», 

адаптація за прецедентами тощо [448]. 

Іноді адаптація взагалі не потрібна, наприклад, коли отримані рішення не 

застосовуються ІС, а надаються компетентній особі як підказки, рекомендації 

(приблизні плани дій). Тоді користувач сам може вносити коригування до плану 

дій, запропонованого ІС. За таких умов можна застосувати неавтоматичні 

підходи, а саме, повторну конкретизацію змінних в існуючому прецеденті і 
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присвоєння їм нових значень на основі висновку експертної групи; уточнення 

користувачем параметрів для колективу експертів; аналіз процесу вирішення 

колективом експертів та моніторинг виконання компетентною особою; 

відстеження нею процесу пошуку прецеденту в СВ [417]. 

Для забезпечення високої ефективності функціонування ІС, що базуються 

на CBR, потрібно приділити значну увагу методам зберігання та індексації 

прецедентів. Дана проблема полягає в необхідності ефективного управління 

організацією та вмістом СВ для забезпечення раціонального часу виявлення 

прецедентів. Практично така постановка проблеми означає необхідність розробки 

спеціалізованих методів управління СВ, а також методів організації та 

індексування прецедентів усередині бази. Зокрема, для виконання процедур 

додавання і видалення прецедентів було запропоновано досить багато методів, 

здатних певною мірою управляти зростанням СВ [28]. У кінцевому підсумку 

зазначені процедури оцінюють ступінь важливості прецедентів, враховуючи також 

міркування ефективності і компетентності, а потім аналізують ці оцінки для 

впорядкування прецедентів за пріоритетами в процесі додавання або видалення.  

За умови, що рішення не вдалося знайти за допомогою механізмів 

виведення на прецедентах, поточне завдання вирішують в інший спосіб (правила, 

моделі) і отриманий результат додається як новий прецедент до СВ. При 

формуванні та занесенні нового прецеденту до СВ, необхідно кожній його ознаці 

присвоїти вагу, що враховує її відносну цінність. 

Ефективність пошуку прецедентів для поточного випадку багато в чому 

залежить, перш за все, від того, за якими ознаками організований індекс у СВ, а це, 

у свою чергу, потребує відповідних знань про предметну сферу і кінцеву мету 

вирішення проблеми.  

 

4.3. Моделювання підтримки основних процесів прийняття 

проактивних управлінських рішень 

 

Методологічні, методичні та прикладні особливості механізму моніторингу 

та діагностики стану СЕС з метою ПУ дозволяють синтезувати його у вигляді 

взаємопов’язаної сукупності моделей, що базуються на ІАД (рис. 4.9).  
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Рис. 4.9. Зв’язки між моделями в межах комплексу для підтримки 

проактивного механізму діагностування стану СЕС 
Джерело: складено автором. 

Запропонований комплекс включає: 

 моделі проекту, процесу та середовища, що ґрунтуються на 

збалансованих системах стратегічного вимірювання; 

 моделі виявлення шаблонів образів методом індукції правил, з 

використанням ШНМ, візуального аналізу (категорізованих графіків, 

піктографіків тощо); 

 моделі ідентифікації образу СЕС методом NN, на основі дерев 

рішень, методом індукції правил, з використанням ШНМ, мереж Байєса, 

генетичних алгоритмів; 
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 моделі класифікації образів проекту, процесу та середовища з 

використанням традиційних методів кластерного аналізу, дерев рішень, ШНМ, 

генетичних алгоритмів; 

 моделі виявлення причинно-наслідкових зв’язків на основі 

статистичних методів, індукції правил, ШНМ, довірчих мереж Байєса, діаграм 

впливу, крос-табуляції, візуалізації даних; 

 оптимізаційні моделі для прийняття рішень на основі ШНМ, дерев 

рішень, методу індукції правил, еволюційних методів, мультиагентних методів; 

 моделі прогнозування на основі статистичних методів, індукції 

правил, ШНМ, дерев рішень, мереж Байєса, візуалізації тощо; 

 моделі моніторингу ефективності рішень з використанням дерев 

рішень, індукції правил, ШНМ, методу NN тощо. 

Такий комплекс моделей здатен забезпечити підтримку ПУ за умови 

ефективного поєднання різних моделей та їх упровадження у вигляді методичного 

забезпечення замкнених ІСУ в інтегрованому системному середовищі. 

Паралельно з розпізнаванням поточного образу проекту має відбуватися 

ідентифікація майбутнього стану проекту, тобто реалізовуватися прогнозування 

відповідних показників, з наступною ідентифікацією одержаного образу. Зважаючи 

на те, що образ проекту містить незначну кількість характеристик, кожна з яких є 

важливим індикатором стану СЕС, для прогнозування значень цих показників з 

наступним створенням на основі спрогнозованих значень образу майбутнього 

проекту потрібно скористатися методами прогнозування часових рядів. 

Реалізовувати прогнозування доцільно за кожним показником окремо.  

Якщо поточний стан системи або прогноз демонструють необхідність 

цілепокладання, пропонуємо на початку процесу реалізувати ПНА проекту, який 

дозволить виявити основні впливові фактори і зв’язки в проектній підсистемі та 

вжити відповідних проактивних заходів. Основними інструментами такого аналізу 

можуть бути як відомі статистичні методи, так і індукція правил, довірчі мережі 

Байєса, діаграми впливу, крос-табуляція, візуалізація даних або відповідні гібриди. 

Розглянемо, як для ПНА образу проекту 𝑆 за набором його характеристик 

можна використати довірчі мережі Байєса. 
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Нехай маємо множину образів 𝑆 = (𝑆1, 𝑆2, … , 𝑆𝑛 ) , що характеризуються 

множиною характеристик 𝑋 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑚 ) , які у свою чергу можуть мати 

кілька взаємовиключних станів 𝑋𝑗 = (𝑋𝑗1, 𝑋𝑗2, … , 𝑋𝑗𝑘  ) . Для розв’язання задачі 

ПНА формула Байєса матиме вигляд: 

𝑃(𝑆𝑖|𝑋) =
𝑃(𝑆𝑖)𝑃(𝑋|𝑆𝑖)

∑ 𝑃(𝑆𝑖)𝑃(𝑋|𝑆𝑖)
𝑛
𝑖=1

,  

де 𝑃(𝑆𝑖|𝑋) – апостеріорна ймовірність стану 𝑆𝑖 після того, як став відомим 

набір характеристик 𝑋 ; 𝑃(𝑆𝑖)  – апріорна ймовірність стану 𝑆𝑖 ; 𝑃(𝑋|𝑆𝑖)  – 

ймовірність появи набору характеристик 𝑋  за умов стану 𝑆𝑖. При цьому:  

∑ 𝑃(𝑆𝑖|𝑋) = 1.
𝑛

𝑖=1
 

У процесі того, як до системи надходить інформація про реалізацію подій, 

що відповідають тим чи іншим вузлам мережі, виникає завдання оцінити, як 

змінилася ймовірність інших вузлів. 

У довірчій мережі Байєса зв'язок (залежність) насправді є не лише між 

вузлами, що безпосередньо пов’язані ребром. Закони, за якими 

розповсюджується зв'язок, мають практичну природу, і формалізовані в понятті 

𝑑-подільності [262, с. 342–344]. 

Довірчі мережі Байєса застосовуються здебільшого для того, щоб за наявним 

наслідком встановити найбільш ймовірну його причину. Протилежне завдання – 

встановлення можливих наслідків реалізації певних подій, пов’язане з 

прогнозуванням. Воно дозволяє або визначати ризик виникнення певного стану 

СЕС за набором попередніх факторів, або оцінити наслідки реалізації певного 

стану. При вирішенні завдань ПНА, як правило, необхідно визначити набір заходів 

з ліквідації негативних наслідків або підсилення позитивних наслідків заданих 

збурень в СЕС. 

При русі від наслідків до причин задаються значення цільових показників і 

з використанням властивостей 𝑑 -подільності визначаються шукані значення 

впливових факторів та/або величини компенсацій. 
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При русі від причин до наслідків задаються значення факторів та/або 

величини компенсацій, що ініціюють зміни цільових показників, та визначається 

їхній сукупний ефект, тобто зміни цільових показників моделі. 

Процес побудови моделі можна розбити на чотири етапи. 

На початковому етапі проводиться аналіз і декомпозиція образу на 

фактори, що обумовлюють його реалізацію та наслідки його реалізації, із 

зазначенням залежностей між ними. Далі виконується відбір найбільш важливих і 

впливових з позиції реалізації певної ситуації факторів. Після завершення 

першого етапу має бути сформований остаточний набір змінних моделі, після 

цього реалізується процес задання причинно-наслідкових відношень між 

обраними змінними. 

Третій етап передбачає наповнення одержаної мережі інформацією про 

набір взаємовиключних станів кожного фактора (значення змінної) та задання 

залежностей між ними. Набір взаємовиключних станів може бути представлений 

як дискретними, так і неперервними значеннями.  

Заключний етап пов'язаний із уведенням даних, що дозволяють оцінювати 

ймовірності перебування факторів у певних станах. Залежності між змінними 

моделі можна задавати в декілька способів: вносити вручну експертні оцінки 

залежностей між різними станами взаємозалежних факторів; визначати 

функціональні залежності між змінними; заповнювати мережу статистичною 

інформацією, що відображає зміни в часі значень факторів, які спостерігаються. 

Після завершення цього етапу мережа повністю готова для проведення на 

ній експериментів. Такий підхід було використано при дослідженні проблем 

енергетичної безпеки [159], прийнятті інвестиційних рішень [134]. 

Результатом ПНА може бути правило, на його основі також можуть бути 

сформовані прецеденти. В обох випадках для прийняття остаточного рішення 

щодо занесення результату до бази знань має бути залучений аналітик. 

Зв’язки між моделями, створеними для підтримки цілепокладання, 

відповідають переходам між процесами ПУ – огляду ситуації, ПНА, прийняття 

рішень та прогнозного аналізу. 
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Оцінка ефективності поточної діяльності СЕС залежить від достовірності 

та повноти результатів моніторингу, набору критеріїв (характеристик), за якими 

проводиться оцінка; алгоритмів оцінки. Перелік характеристик залежить від 

багатьох факторів: сфери діяльності, бачення проблеми, характеру мети та 

суб’єктивних оцінок керівництва. 

За необхідності генерації цілепокладаючих рішень, про що за проактивного 

підходу може свідчити майбутній стан проекту, доцільно скористатися методом 

виведення на прецедентах. 

У разі нової проблеми підтримка процесу прийняття рішень полягає в 

наданні керівникові можливості обрати нові цілі з переліку типових цілей, що 

відповідають головній меті, та подальшому визначенні можливості їх реалізації 

через відповідні стратегії та оперативні впливи, а також у забезпеченні керівника 

найповнішою інформацією про тенденції розвитку зовнішнього середовища, 

потенціал системи, цільові орієнтири представників зацікавлених сторін для 

формування нових цілей.  

Для реалізації завдань вибору й обґрунтування можливості реалізації цілей 

необхідними є КВ, що містить бібліотеку типових цілей, які відповідають 

головній меті, а також інструменти неформального розширення переліку цілей, 

узгодження цілей, оцінки обраних цілей за можливістю реалізації (ресурси, 

ризики тощо), визначення пріоритетності цілей тощо. 

Головні цілі створення і функціонування СЕС формулюються, як правило, в 

змістовному (якісному) вигляді, що дозволяє робити висновки лише про загальний 

напрям розвитку системи. Але вже на цьому етапі може виникнути потреба в 

інтеграції цільових орієнтирів, установлених різними зацікавленими сторонами. 

Формування цілей нижчих рівнів відбувається, наприклад, методом 

декомпозиції (через розкладання цілей поточного рівня на їхні складові) або 

методом каскадування – методом прямого перенесення мети. Кількість рівнів 

декомпозиції залежить від складності, масштабів і ступеня конкретизації певних 

цілей, типу й особливостей організаційної структури управління, ієрархічності 

побудови системи менеджменту організації. 
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Така технологія дозволяє за рахунок послідовної декомпозиції 

(каскадування) стратегічних цілей визначити орієнтири в діяльності кожного 

підрозділу аж до операційного рівня і таким чином синхронізувати зусилля 

менеджерів і фахівців на досягненні основних цілей. 

При формулюванні цілей і критеріїв їх досягнення потрібно використовувати 

уніфікований підхід для класифікації цілей за логічними блоками і 

функціональними напрямами з метою подальшого формування бібліотеки цілей і 

описів методик їх оцінювання. Комп’ютерна оцінка кожної з розглядуваних цілей 

може включати в себе значну кількість аспектів: виробничі фактори, що задаються 

технологією виробництва; вибір підсистеми, що буде реалізовувати мету; 

фінансування; ризики тощо.  

Для оцінки можливості реалізації економічної мети розроблено багато 

моделей [18; 258; 260], які в запропонованій нами структурі можуть бути 

віднесені до моделей прийняття цілепокладаючих рішень. До цієї групи моделей 

належать моделі для оцінки ризиків рішень, пов’язаних з цілепокладанням. 

Врахування ризику є необхідною умовою вибору мети, оскільки зовнішнє 

середовище створює ситуації ризику через неможливість прогнозування розвитку 

подій з необхідною точністю. Ризик виступає кількісною характеристикою 

ступеня можливої небезпеки та величини її наслідків, або можливості виграшу. 

Аналізуючи ризики, зазвичай, розглядають їх з якісного та кількісного 

боку. В частині якісного аналізу можливості ІС забезпечують ІАД за проектом, 

щоб визначити фактори ризику, етапи, роботи, на яких він виникає, встановити 

потенційні сфери ризику, після чого ідентифікувати всі можливі ризики. 

Кількісний аналіз ризиків означає кількісне визначення величини окремих 

ризиків та багатокритеріальну оцінку ризику проекту в цілому. Розповсюдженими є 

такі методи кількісної оцінки ризиків: експертний метод, статистичний метод, метод 

дерев рішень, метод використання аналогів, комбінований метод [37]. Можливості 

методів оцінки ризику, що базуються на ІАД, розглядаються в роботі [102]: скоринг, 

дискримінантний аналіз, нечіткі множини. 

Оцінка ризиків може включатися до процесу визначення пріоритетності 

цілей як окремий його етап. Пропонують для оцінки ризиків використовувати 
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лінгвістичні оцінки та бальні шкали, самі процедури оцінювання реалізовувати за 

середнім балом або за правилом Борда [259]. Приклад реалізації підходу в 

нафтогазовій промисловості наведено в [260]. 

Розглянемо один з підходів до інтегральної оцінки ризиків, що базується на 

нечітких правилах. Для моделювання ризиків проекту потрібні показники, що 

характеризують економічні, соціальні, політичні, природні та інші аспекти 

зовнішнього і внутрішнього середовища СЕС. Ці показники вимірюються в 

різних шкалах. Проте, виходячи з їхніх значень, можна визначити лінгвістичні 

змінні та інтервали значень, що їм відповідають. 

Для розв’язання задачі оберемо алгоритм нечітких зважених правил [91], 

оскільки визначення ваг вхідних і вихідних характеристик при розв’язанні задач з 

лінгвістичними змінними дозволяє суттєво скорочувати число припустимих 

правил, що дає можливість підвищити точність результатів. 

На першому кроці алгоритму реалізується фазифікація з використанням, 

наприклад, гаусової функції приналежності. Кількість початкових нечітких 

правил співпадає з кількістю термів. На наступному кроці через декартовий 

добуток термів визначаються інші можливі правила. 

Далі будується матриця 𝐶 = (𝑐𝑖𝑗)𝑖=1,𝑚;𝑗=1,𝑛, де 𝑐𝑖𝑗 – середні точки для основ 

унімодальних нечітких чисел, що відповідають 𝑖 -м термам, 𝑖 = 1,𝑚 , 𝑗 -х 

лінгвістичних змінних, 𝑗 = 1, 𝑛 ; за їх допомогою переформовуються початкові 

правила. Ступені приналежності нечітких змінних, що входять до антецедента 

кожного правила, обчислюються за формулами: 

𝜇(𝑥𝑖𝑗) =∏exp [−
1

2
(
𝑥𝑖𝑗 − 𝑐𝑖𝑗
𝜎𝑖𝑗

)

2

]

𝑛

𝑗=1

, 𝑖 = 1,𝑚, 

де 𝜇(𝑥𝑖𝑗) – ступінь приналежності 𝑖-му терму нечіткої змінної, що входить до 

антецедента правила; 

𝑛 – кількість вхідних змінних; 

𝑚 – кількість термів відповідних лінгвістичних змінних; 

𝑥𝑖𝑗  – значення точок основ нечіткого числа відповідного  𝑖 -го терма 𝑗 -ої 

лінгвістичної змінної; 
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𝜎𝑖𝑗  – дисперсія розподілу чисел, що входять до опорного інтервалу 

відповідного 𝑖-го терма 𝑗-ої лінгвістичної змінної. 

Після цього визначаються ваги антецедентів початкових правил: 

𝑤𝑖
′ =

𝜇(𝑥𝑖𝑗)

∑ 𝜇(𝑥𝑖𝑗)
𝑚
𝑖=1

, 𝑖 = 1,𝑚;       ∑𝑤𝑖
′ = 1.

𝑚

𝑖=1

 

На наступному етапі визначають ваги вихідних змінних: 

𝑤𝑖
′′ =

∑ 𝑏𝑖∏ exp[−
1

2
(
𝑥𝑖𝑗−𝑐𝑖𝑗

𝜎𝑖𝑗
)

2

]𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑗=1

∑ ∏ exp[−
1

2
(
𝑥𝑖𝑗−𝑐𝑖𝑗

𝜎𝑖𝑗
)

2

]𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑗=1

, 𝑖 = 1,𝑚, 

де 𝑏𝑖 – середні точки основ нечітких чисел лінгвістичних змінних вихідних 

термів 𝑖 = 1,𝑚. 

Система допустимих початкових правил визначається на основі 𝑛! 

генерації. В цій системі термам як в антецеденті, так і консеквенті присвоюються 

відповідні ваги 𝑤𝑖
′ та 𝑤𝑖

′′, що дозволяє суттєво скоротити число правил, залишити 

самі важливі. На основі максимальних значень 𝑤𝑖
′  та 𝑤𝑖

′′  визначаються обрані 

правила. Використовуючи їх разом з правилами, що відповідають вхідній 

інформації, реалізується операція композиції, що дає можливість визначити 

нечітке число, дефазифікація якого здійснюється на основі центроїдного методу. 

Алгоритм нечітких зважених правил був використаний при реалізації 

нечітких моделей оцінки якості соціальної системи [91]. 

Для рейтингової оцінки ризиків і цілей використовують підхід, що 

ґрунтується на експертних скорингових моделях [102; 250, с. 114–115]. За 

допомогою експертів оцінюються коефіцієнти дискримінантної функції 

(наприклад, через використання матриці попарних порівнянь), а також 

визначається сам набір характеристичних критеріїв. Перевагою є те, що критерії 

можуть бути не лише кількісними, а й якісними; при цьому експертний скоринг 

інтегрує в собі як числові характеристики, так і експертні оцінки. 

Широке коло моделей і підходів до формування цілепокладаючих рішень 

пов’язане із забезпеченням компетентних осіб найповнішою інформацією про 

СЕС і зовнішнє середовище. Основні проблеми, що стосуються забезпечення 
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керівника найповнішою інформацією про тенденції розвитку зовнішнього 

середовища, потенціал системи, цільові орієнтири представників зацікавлених 

сторін, пов’язані з доставкою необхідної інформації, її оперативним аналізом та 

візуалізацією. Зростаючий обсяг даних вимагає ретельного аналізу, який 

поглиблюється як за рахунок застосування нових аналітичних інструментів, а 

саме ІАД, так і за рахунок новітніх тенденцій в ІТ – аналітики в оперативній 

пам’яті, мобільної аналітики, аналітики у хмарі, та потребує передових 

інструментів візуалізації.  

Проблеми доставки інформації та її візуалізації вирішуються за допомогою 

таких важливих елементів інформаційного та програмного забезпечення процесу 

прийняття рішень як:  

• звітність (можливість створення форматованих та інтерактивних 

звітів, з розвиненими механізмами їх розповсюдження та оновлення),  

• аналітичні панелі (подання даних в наочному, інтуїтивно зрозумілому 

вигляді за допомогою різних шкал, індикаторів тощо), 

• мобільні технології (можливість доставляти інформацію на мобільні 

пристрої та використовувати їх інтерактивні опції), 

• пошук даних (можливість пошуку показників і звітів з використанням 

стандартизованих інтерфейсів, наприклад Google-like інтерфейсу). 

Підходи до аналізу даних та прогнозної аналітики на рівні проекту 

можна розглядати за такими групами: OLAP; візуалізація даних, в т. ч. карти 

показників; моделювання й прогнозування. 

Інструменти OLAP дають керівникам можливість самостійно (без 

залучення ІТ-спеціалістів) створювати і виконувати унікальні, нетипові запити. 

Важливе місце серед інструментів візуалізації, покликаних підтримувати 

процеси прийняття цілепокладаючих та стратегічних рішень, посідають карти 

показників, що дають можливість контролювати хід виконання стратегічних 

планів на основі ключових показників. Приклад формування і використання 

контрольних панелей для аналізу продажів компанії наведений нами у [287]. 

До інструментів моделювання і прогнозування, що використовуються в 

процесі цілепокладання, нині висуваються вимоги надавати можливість 
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вирішувати різні за складністю завдання. Вкрай обмежену пропозицію методів 

ІАД в багатьох ВІ-системах пов’язують, перш за все, з високими вимогами до 

кваліфікації користувачів: керівників для використання зазначених методів 

мають забезпечувати підтримкою аналітики-професіонали. Проте дуже багато 

важливих завдань, пов’язаних з цілепокладанням, наприклад вивчення цільових 

орієнтирів представників зацікавлених сторін, можуть бути успішно вирішені 

саме за рахунок інтелектуального аналізу на основі використання відкритих 

даних, у тому числі і з соціальних мереж.  

Оскільки дуже багато цінної інформації, потрібної для формування цілей 

СЕС, має неструктурований вигляд, значні результати дає її конструктивне 

використання. Для вирішення завдань моніторингу новин та соціальних мереж, 

аналізу впізнаваності бренду, оцінки ефективності маркетингових кампаній, 

моніторингу партнерів і конкурентів потрібно передбачити ефективні засоби 

накопичення і обробки неструктурованих даних, а також забезпечити їх 

інтелектуальний аналіз. Окрім підходів Data Mining тут потрібно залучити 

інструменти Web Mining, Text Mining, Multimedia Mining. Для подолання труднощів 

аналізу змісту й потоків мультимедійної інформації в зростаючих соціальних 

мережах, почали активно використовувати комп'ютерні інтелектуальні системи 

Social Networks Mining. 

Забезпечення компетентних осіб необхідною для прийняття рішень 

інформацією має дуже важливе значення при проактивному формуванні цілей 

СЕС. Із змістовних оцінок критеріїв щодо поставленої мети випливають 

стратегічні завдання, які у свою чергу можуть бути вирішені через реалізацію 

певного набору стратегій. 

Оцінка ефективності поточної стратегії також залежить від достовірності та 

повноти результатів моніторингу; набору критеріїв, за якими проводиться оцінка. 

Перелік розглядуваних критеріїв залежить від особливостей діяльності СЕС, 

характеру визначеної мети, суб’єктивних оцінок керівництва. 

Якщо показники за критеріями перебувають у межах норми, встановленої 

керівником, або приводяться в норму шляхом стандартних оперативних впливів, 

то зазвичай стратегію не міняють. Якщо ці умови не виконуються – необхідно 
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вивчати можливості зміни стратегії. Для цього, як і у разі обґрунтування 

цілепокладаючих рішень, потрібно використовувати моделі: прийняття 

локальних стратегічних рішень, ПНА і прогнозування. Вертикальні зв’язки між 

цими моделями відповідають перебігу процесів ПУ. 

Образ процесу має більшу розмірність, ніж образ проекту, дані щодо 

процесу збираються і досліджуються частіше – ці особливості потрібно 

враховувати при виборі конкретної моделі. При моделюванні на рівні локальних 

стратегічних рішень потрібно також враховувати і горизонтальні зв’язки між 

моделями, що мають підтримувати послідовність при переході від загальних до 

локальних стратегічних рішень.  

Потрібно зауважити, що сучасні ІС, які підтримують процеси прийняття 

стратегічних рішень, наприклад SAP BO Strategy Management (рішення для 

управління стратегією в масштабі підприємства), містять інструменти, що 

підтримують як процеси визначення цілей і відповідних ключових цільових 

показників, так і інструменти для зіставлення і каскадування цілей, формування і 

каскадування стратегій, визначення їхньої пріоритетності [202]. Така система 

містить механізми визначення ризиків, планування підстраховувальних заходів, 

дозволяє визначити можливості з реалізації стратегії на рівні бюджетування, 

пов’язати реалізацію стратегії з оперативною діяльністю. В цій системі та 

подібній їй використовують збалансовані методики стратегічного вимірювання, 

управління на основі метрик з деталізацією та операційними перевірками, 

розвинений апарат візуалізації. Проте блок завдань, пов’язаних із моніторингом 

та аналізом, оцінкою та адаптацією стратегій, потребує залучення 

інтелектуальних аналітичних інструментів.  

Те саме стосується використовуваних програмних рішень з управління 

ризиками. Більшість із них покликані інформувати вище керівництво щодо 

впливу ризиків у реальному часі, аналізу впливу ризиків на цілі і бізнес-плани, 

класифікації ризиків по бізнес-процесах та напрямах діяльності (наприклад, SAP 

Enterprise Risk Reporting включає в себе Credit Risk, Liquidity Risk, Operational 

Risk, Capital Definition, Stress Testing, Market Risk), даючи тим самим підґрунтя 
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для впевненості у досягненні поставлених цілей. Теорію і практику автоматизації 

завдань з управління ризиками розглянуто у [318]. 

Необхідність обов’язкового втручання компетентних осіб до процесу 

ухвалення окремих стратегічних рішень пояснюється особливо високою цінністю 

останніх. Проте успіх реалізації стратегії залежить не лише від обґрунтованого 

стратегічного рішення, а також від якісних численних оперативних рішень, що 

приймаються в нижній ланці управління і становлять основу здатності керування 

СЕС. Оперативні рішення повинні визначатися стратегією і виконуватись з 

максимальною ефективністю і продуктивністю, що дозволить забезпечити повну 

реалізацію можливостей і потенціалу СЕС.  

Процес прийняття оперативних рішень може бути викликаний зміною цілей 

та/або стратегій системи, але, насамперед, його ініціація залежить від оцінки 

поточного та майбутнього стану середовища.  

Якщо результат оцінювання стану середовища демонструє необхідність 

оперативних впливів, то на початку процесу, як і у випадках проекту і процесу, 

потрібно реалізувати ПНА середовища, що дозволить виявити основні впливові 

фактори і зв’язки в середовищній підсистемі та вжити відповідних оперативних 

заходів. 

Зв’язки між моделями, створеними для оперативного управління, 

відображають перебіг відповідних процесів ПУ. 

Найбільше значення для обґрунтування оперативних управлінських впливів 

має блок моделей прийняття оперативних рішень, який включає як моделі 

правил, так і аналітичні моделі (дескриптивні та оптимізаційні).  

Моделі правил пов’язані з підтримкою політики СЕС (бізнес-правила), а 

також з процесами їх індукції в результаті аналітичного моделювання. Прості 

правила засновані на політиці або внутрішніх процедурах організації, вказівках 

регулятивних органів, які задаються у явному вигляді ззовні. Індукція правил є 

корисною або за відсутності політик і наявності невизначеності, або за наявності 

значного числа невідомих для неавтоматичного розкриття причинно-наслідкових 

зв’язків.  
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Механізми індукції правил широко використовують при підтримці 

прийнятті рішень у страхуванні, роздрібній торгівлі, управлінні ризиками тощо 

[253; ]. Приклади реалізації пов’язаних з правилами гібридних моделей для 

розробки маркетингових стратегій наведено в [275; 494] та інших джерелах. 

Одним з факторів, що передбачає гібридизацію моделей цієї групи, є те, що 

численні моделі ІАД можуть бути представлені як правила. Також відношення до 

набору правил як до певної моделі доцільно, оскільки цей набір потребує такого ж 

редагування, моніторингу й управління, як і аналітичні моделі. 

Входи моделей прийняття оперативних рішень можуть бути виходами 

інших моделей системи. Роль координатора при цьому відіграє блок 

ідентифікації образу СЕС. 

Вертикальні зв’язки між моделями відповідають переходам між процесами 

ПУ. Горизонтальні зв’язки відтворюють реалізацію ланцюжка «цілепокладаючі – 

локальні стратегічні – оперативні рішення». 

Розглянемо приклад синтезу гібридної моделі оптимізації ціни на товар у 

мережі магазинів (рис. 4.10). Ця модель підтримує процес ПУ – прийняття рішень 

рівня середовища і дозволяє в режимі реального часу визначати ціну товару, що 

відповідає досягненню цілей за виручкою, і, що важливо, ґрунтується на новій 

філософії, фокус якої спрямований на поведінку і вподобання покупця.  

Серед входів представленої гібридної моделі частина показників є 

виходами інших моделей, причому як рівня процесу (модулі прогнозу продаж та 

кластеризації), так і рівня проекту (модуль оцінки рентабельності). 

Двосторонні зв’язки між моделями одного процесу ПУ пояснюються тим, 

що деякі загальні та локальні стратегічні рішення можна покращити, якщо 

змоделювати оперативні рішення, які з них випливають та скористатися 

результатами як початковими даними для моделювання стратегічних рішень. 

Такий підхід відповідає побудові сценаріїв розвитку ситуації з урахуванням 

можливих управлінських впливів. 
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Модуль оцінки рентабельності 

(нечіткі правила) 

Модуль прогнозу продаж 

(багатофакторна регресія) 

Модуль кластеризації  

(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. 4.10. Зв’язки між модулями гібридної моделі оптимізації ціни товару 

для різних груп споживачів, що відповідає процесу ПУ – прийняття рішень 
Джерело: розроблено автором 

Гібридна модель оптимізації ціни продукту 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 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. 

Представимо узагальнену інформацію щодо реалізації цієї моделі. 

В процесі аналізу продажів товару (пиво різних марок) мережею магазинів 

протягом 2010-2013 років, було зроблено висновок, що 80% продажів 

приходиться на постійних клієнтів. Тому при формуванні раціональної стратегії 

реалізації продажів пива доцільно врахувати особливості різних груп споживачів, 

що купують такий продукт. 

Для цього клієнтів мережі запропоновано поділити на групи, та визначити 

раціональну ціну товару для кожної групи з точки зору максимізації виручки 

мережі магазинів. 

Моделі розбиття клієнтів на групи (кластеризації клієнтів) будувалися в 

системі регулярно протягом 4 років щомісячно і використовувалися для 
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планування промо-акцій. Для моделювання, результати якого представлені у 

цьому дослідженні, використовувався аналітичний набір даних щодо споживачів 

та транзакцій за грудень 2013 р., перелік основних атрибутів даних представлено 

у табл. Д.1.1.  

Використання алгоритму k-середніх дало можливість розділити 

споживачів, що купували пиво, на три великі групи: I – споживачі, що купують в 

основному пиво середньої цінової категорії, зрідка високої цінової категорії 

(21%); ІІ – споживачі, що купують в основному пиво низької цінової категорії, 

зрідка середньої цінової категорії (62%); ІІІ – споживачі, що купують в 

основному пиво високої цінової категорії (17%). Структуру груп (кластерів) за 

основними атрибутами представлено в табл. Д.1.4. 

Для визначених груп споживачів формується інформація для 

прогнозування частки групи в щомісячних продажах продукту. 

Перелік основних факторів, обраних для прогнозування часток груп у 

продажах, наведені у табл. Д.1.2. 

Для визначення причинно-наслідкового зв’язку реалізовано тест 

Грейнджера з включенням лагів порядку 4 (табл. Д.1.5) . 

З наведених результатів видно, що майже для всіх груп споживачів продукту 

зв’язок між ціною та часткою продажів наявний. Для групи ІІІ прийнята гіпотеза 

про те, що ціна не є причиною за Грейнджером частки продажу цієї групи. 

Для груп І та ІІ наявний причинно-наслідковий зв’язок між обсягом запасу 

пива та часткою групи у продажах. 

Причинно-наслідковий зв’язок між часткою запасу продукції, яку бачить 

споживач, та часткою груп у продажах переважно відсутній, у деяких випадках 

(група І) зміна частки групи є наслідком зміни частки запасів, що бачать 

споживачі. Схожі результати отримані і для зв’язку між часткою груп та часткою 

запасів пива у загальних запасах торгової мережі. Тому вважаємо обсяги запасів 

пива причиною зміни частки групи у продажах. 

При дослідженні зв’язку «обсяг продажу за акціями – частка групи» 

виявилось, що для групи ІІІ тільки просування продукції є причиною за 

Грейнджером зміни частки групи. 
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Таким чином доведено, що зміна частки групи є наслідком зміни більшості 

представлених факторів. Також за допомогою тесту встановлено, що для груп 

присутній причинно-наслідковий зв’язок між зміною ціни та зміною частки групи. 

Для відбору значущих факторів моделювання можна провести також 

кореляційний аналіз факторів. У табл. Д.1.6–8 наведені розраховані лінійні 

коефіцієнти кореляції показників по групах.  

Зі значень коефіцієнтів видно, що величини часток груп І та ІІ найбільше 

корелюють з PPL, SS та FSS, а групи ІІІ – з PPL, TS, PRV та FSS. 

Також потрібно зазначити, що на частку різних груп у продажах різні 

фактори впливають по-різному. Найбільший вплив наявний з боку показників: 

PPL, SS та FSS. В той же час є суттєві відмінності як у переліку факторів, так і у 

характері їх впливу на результати. Так для групи ІІІ ціна продукту є 

нееластичною, а просування продукту є позитивно важливим. 

Після відбору найсуттєвіших факторів здійснено побудову моделей 

прогнозування для окремих груп та отримано такі співвідношення (Додаток Д.2). 

З моделей видно, що зменшення ціни пива та просування продукції на видимі 

місця у торгових точках мережі позитивно впливають на приріст частки продажів 

групи І; зменшення ціни пива та збільшення запасу продукції позитивно впливають 

на приріст частки продажів групи ІІ (для споживачів групи ІІ характерний 

еластичний попит); зменшення ціни пива та збільшення акційних пропозицій 

позитивно впливають на приріст частки продажів групи ІІІ. Для споживачів групи 

ІІІ характерний нееластичний та орієнтований на маркетинг попит. 

Характеристики, що переконують у якості моделей, наведено у Додатку Д.3. 

Реалізація регресійних моделей для прогнозування частки продаж є 

достатньо складною для автоматизації, проте використання такого підходу у 

даному випадку виправдано одержанням додаткової корисної інформації, 

необхідної для вивчення причинно-наслідкових зв’язків у системі. Регресійні 

моделі розробляються автономно, їх результати можуть використовуватися як на 

рівні прийняття локальних стратегічних рішень, так і для підтримки прийняття 

оперативних рішень, а саме представляти один із входів моделі оптимізації ціни 

продукту. 
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Іншим входом цієї моделі є вихід моделі оцінки рентабельності продаж за 

продуктовою групою. Оскільки показники рентабельності важливі для 

цілепокладання, вони розраховуються на рівні проекту та передбачають 

дослідження як внутрішнього середовища мережі магазинів, так і насамперед 

зовнішнього економічного, соціального та політичного середовища. 

Показники, що характеризують ці середовища, вимірюються в різних 

шкалах. Проте, виходячи з їхніх значень, визначено лінгвістичні змінні та 

інтервали значень, що їм відповідають, та для знаходження шуканого показника 

рентабельності використано алгоритм нечітких зважених правил [91], переваги 

якого вказані у цій роботі. 

Розв’язання задачі оптимізації ціни продукту за групами споживачів 

пропонуємо реалізовувати в два етапи: спочатку побудувати інтерполяцію 

функції попиту споживачів кожного групи, після чого розв’язати задачу 

оптимізації неявно заданої функції. 

У зв’язку з обмеженістю статистичних методів, про які указано в цій 

дисертації, наявністю інформаційних шумів та інших проблем запропоновано 

використовувати для функціональної інтерполяції попиту (продаж) ШНМ. 

Перелік основних факторів, використовуваних для побудови ШНМ, 

наведений у табл. Д.1.3. Побудову функціональних ШНМ реалізовано за кожною 

групою споживачів окремо; для моделювання використано інформаційний масив 

за 4 роки (січень 2010 – грудень 2013 р., щоденні спостереження). 

Для всіх груп споживачів до складу ШНМ входить загалом 4 шари 

нейронів: вхідний шар з 6-ти нейронів та вихідний шар з одного нейрону 

(структуру ШНМ наведено на рис. Д.4.1, Д.4.4, Д.4.5). 

Для навчання цих мереж було застосовано метод генетичної оптимізації та 

подальшого навчання з учителем. Результати якості моделей представлено 

похибками за запропонованою для моделювання множиною значень (табл. 4.1). 

Враховуючи значення 𝑀𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 , можна вважати рівень похибок дуже 

низьким, а моделі якісними. 95%-й надійний інтервал для навчальних та тестових 

множин наведено на рис. Д.4.2, Д.4.3, Д.4.6, Д.4.7, Д.4.10, Д.4.11. 
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Таблиця 4.1  

Значення показників якості ШНМ 

Показники якості 
Моделі за групами 

Група І Група 2 Група 3 

Мε  –16,819 –307,1 –0,656 

Median(ε) –9,753 –98,952 –0,332 

Std.dev(ε) 73,244 1709,309 3,775 

MSales 1060 35280 36,9 

Джерело: розраховано автором в середовищі Peltarion Synapse 

Побудовані ШНМ дозволяють проаналізувати чутливість зміни обсягів 

продажів від зміни факторів на 1% (рис. Д.4.4, Д.4.8, Д.4.12). Такий аналіз дає 

підстави вважати, що отримано функції залежності обсягу продажу – Sales, від 

вхідних факторів, перш за все, ціни – PPL. Вплив зміни ціни на обсяги продаж є 

найсуттєвішим в усіх моделях. Позначимо таку неявну функцію як функцію 

попиту за групою споживачів 𝑖: 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 = 𝑁𝐹 (𝑃𝑃𝐿𝑖), 𝑖 = 𝐼, 𝐼𝐼, 𝐼𝐼𝐼. 

Для вдосконалення маркетингової політики мережі магазинів та 

забезпечення її основної мети – максимальної виручки, доцільно для кожної 

групи розв’язати оптимізаційну задачу: 

{
𝑃𝑃𝐿𝑖 ∗ 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖

PPL
→   max

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 = 𝑁𝐹 (𝑃𝑃𝐿𝑖)
, 𝑖 = 𝐼, 𝐼𝐼, 𝐼𝐼𝐼. 

Розв’язання цієї задачі є еквівалентним розв’язанню наступної задачі: 

{

𝑃𝑃𝐿𝑖 ∗ 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖
PPL
→   max

𝐸𝑃𝑃𝐿
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 = −1

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 = 𝑁𝐹 (𝑃𝑃𝐿𝑖)

,  𝑖 = 𝐼, 𝐼𝐼, 𝐼𝐼𝐼. 

Якщо функція попиту є унімодальною, то для знаходження оптимального 

розв’язку задачі можна використати, наприклад, метод дихотомічного пошуку [70]. 

Розглянемо вигляд функції попиту 𝑁𝐹 (𝑃𝑃𝐿𝐼) , побудувавши на основі 

навченої ШНМ точкову діаграму. Підставимо у ШНМ значення цін з діапазону 

[0; 2𝑃𝑃𝐿], де 𝑃𝑃𝐿 – поточна ціна за групою та отримаємо вигляд функцій попиту 

(рис. Д.4.13, Д.4.17, Д.4.18). Добуток цін та обсягів продаж формує значення 

функції виручки (рис. Д.4.14, Д.4.19, Д.4.20). Проте з наведеного на рис. Д.4.14 
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вигляду функції виручки можна зробити висновок про її невідповідність вимогам 

до унімодальності. Це, в свою чергу, ускладнює опрацювання ефективного методу 

пошуку оптимального розв’язку задачі.  

Пропонуємо для цього модифікувати метод дихотомічного пошуку 

наступним чином: 

Крок 1. Визначити значення NF( 𝑃𝑃𝐿0 ) при поточній ціні 𝑃𝑃𝐿0 , за 

початковий проміжок пошуку оптимальної ціни вважатимемо проміжок між 

𝑎 = 0 та b=2*𝑃𝑃𝐿0. 

Крок 2. Обрахувати значення NF(𝑃𝑃𝐿0
1 ) та NF(𝑃𝑃𝐿0

2), де 𝑃𝑃𝐿0
1 = 𝑃𝑃𝐿0 − 𝛿 і 

𝑃𝑃𝐿0
2 = 𝑃𝑃𝐿0 + 𝛿 , де 𝛿 = 0,01 грн. 

Крок 3. Вирахувати значення еластичності при переході з точки 𝑃𝑃𝐿0  в 

точки 𝑃𝑃𝐿0
1  і 𝑃𝑃𝐿0

2  відповідно, за формулою 

𝐸𝑖 =
(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 − 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠0)

(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 + 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠0)

(𝑃𝑃𝐿𝑖 − 𝑃𝑃𝐿0)

(𝑃𝑃𝐿𝑖 + 𝑃𝑃𝐿0)
⁄ , 𝑖 = 1,2. 

Крок 4 (𝑘). Якщо 𝐸𝑖 < −1, 𝑖 = 1,2 , то нові межі оптимальної ціни 𝑎𝑘 =

𝑎𝑘−1 , 𝑏𝑘 = 𝑃𝑃𝐿0
2 , a нова ціна 𝑃𝑃𝐿0 =

𝑎+𝑏

2
, перейти до п.2 ( 𝑘 = 𝑘 + 1). Якщо ж 

𝐸𝑖 > −1, 𝑖 = 1,2, то 𝑎𝑘 = 𝑃𝑃𝐿0
1 , 𝑏𝑘 = 𝑏𝑘−1 і нова точка 𝑃𝑃𝐿0 =

𝑎+𝑏

2
, перейти до п.2 

( 𝑘 = 𝑘 + 1). І тільки якщо E(𝑃𝑃𝐿0
1 ) > −1, а 𝐸(𝑃𝑃𝐿0

2) < −1, то 𝑃𝑃𝐿0 і є шуканою 

оптимальною точкою.  

Для групи споживачів І такий алгоритм за 8 ітерацій дав можливість 

отримати раціональний результат, що підтверджують тенденції щодо поведінки 

ціни та обсягу виручки при зростанні числа ітерацій (рис. Д.4.15, Д.4.16). 

В даній розглядуваній ситуації значення оптимальної ціни для групи 

споживачів І 𝑃𝑃𝐿𝐼
∗   = 8,57 грн за поточної 16,35. Згідно рекомендацій моделі 

варто знизити ціну майже вдвічі. Це забезпечить зростання виручки з 11,043 млн 

грн до 14,005 млн грн, або на 2,962 млн, що складає 26,8% зростання. 

Для споживачів групи ІІ 𝑃𝑃𝐿𝐼𝐼
∗  = 12,52 грн за поточної 9,54 грн. Згідно 

рекомендацій моделі варто підвищити ціну, що забезпечить зростання виручки з 

248,73 млн грн до 284,92 млн грн., або на 36,19 млн, що складає 14,6% зростання. 
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Для споживачів групи ІІІ 𝑃𝑃𝐿𝐼𝐼𝐼
∗ =59,95 грн за поточної 37,44 грн. Згідно 

рекомендацій моделі варто підвищити ціну. Це забезпечить зростання виручки з 

3,31 млн грн до 5,92 млн грн., або на 2,61 млн, що складає 78,7% зростання. 

Функція попиту на пиво для споживачів групи ІІІ має специфічну форму. 

Попередньо було зазначено (розрахунки за регресійними моделями) для продаж у 

групі ІІІ є визначальною не ціна, а акційні пропозиції. Проте при поточному 

підході до просування продуктів не буде забезпечуватися максимальний дохід 

мережі магазинів, тобто ціну варто піднімати.  

Використання методу ШНМ значно розширює можливості аналізу функцій 

попиту, оскільки при використанні регресійних методів припускається певна 

функціональна форма: лінійна, поліноміальна тощо. ШНМ дозволяє 

інтерполювати багатовимірні складні функції з високою точністю. Саме такий 

підхід дозволяє пропонувати шляхи для зростання виручки. 

Одним із важливих питань, пов’язаних з практичними аспектами побудови 

ефективної системи моделей для підтримки проактивного механізму прийняття 

управлінських рішень, є виважене співвідношення між моделями, що 

реалізуються в оперативній пам’яті, та розроблюваними наперед автономно. 

Сучасні СУБД Іn-Memory дозволяють будувати моделі ІАД безпосередньо в 

режимі реального часу, що дає змогу отримувати актуальні знання про діяльність 

СЕС, формуючи тим самим її конкурентні переваги. Наразі такі системи ще не 

мають широкого розповсюдження в зв’язку з їх великою вартістю. Проте у 

недалекому майбутньому це обмеження буде знято і з’явиться можливість 

максимально використовувати потужності оперативної пам’яті.  

Проте автономна розробка моделей ІАД в багатьох практичних ситуаціях є 

достатньою і навіть більш ефективною. Реалізовувати складні алгоритми аналізу 

з прогнозуванням або розв’язувати оптимізаційні задачі в реальному часі надто 

ризиковано, оскільки ці алгоритми без експертного спостереження можуть 

видавати некоректні результати. Тому при синтезі системи моделей ІАД потрібно 

проводити ретельний аналіз інформаційних ризиків, що можуть виникати 

внаслідок автоматичної реалізації моделювання, та чітко визначатися з видом 

реалізації моделей.  
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Існують три режими проведення ІАД: автоматичний за допомогою 

відповідного ПЗ; інтерактивний, що передбачає діалогову процедуру фахівця з 

моделювання з програмним засобом; комбінований, який реалізується через 

комбінацію автоматизації та залучення фахівців. Кожний з режимів має свої 

переваги і недоліки, тому має використовуватись для відповідних класів завдань.  

Автоматичний аналіз, як правило, виконується швидше та оновлюється 

частіше, але він не настільки потужний, оскільки не застосовує аналітичні знання 

та уміння фахівців. Аналіз, реалізований людиною, надає багато цінних знань, але 

може бути трудомістким для розроблення та оновлення. Комбінований підхід – 

автоматизація більшої частини нетворчої роботи з наступним застосуванням знань 

і суджень фахівців для завершення моделі – завжди дає задовільні результати. 

Певні узагальнення щодо доцільності моделювання в режимі реального 

часу можна провести на прикладі аналізу завдань, що виникають у такому виді 

економічної діяльності як роздрібна торгівля і можуть бути ефективно вирішені 

на основі методів і моделей ІАД (табл. 4.2). В оперативній пам’яті знаходять 

розв’язання більшість моделей рівня середовища. Проте можна зробити 

висновок, що доцільність реалізації моделі в реальному часі визначається не 

рівнем, а більше залежить від складності алгоритму реалізації і можливої 

помилки моделі. Важливо також, щоб результат моделювання подавався на 

доопрацювання компетентній особі; на стратегічних рівнях ця вимога є 

обов’язковою. При автоматичному впровадженні результату обов’язково має 

вестися моніторинг, аналітики відстежують якість моделей і, за необхідності, 

вносять корективи в набір автоматичних моделей. 

Перспективним є поділ режимів розв’язання в межах самої гібридної 

моделі: деякі модулі розробляються автономно і є джерелами вхідних даних для 

модулів, що реалізуються в оперативній пам’яті (рис. 4.10). Не менш корисно 

проводити в режимі реального часу на основі аналітичних моделей передобробку 

вхідних даних для автономно розробленої моделі, забезпечуючи її в такий спосіб 

якісними актуальними даними.  

Використання гібридного підходу дозволяє розділяти процес вирішення 

завдання на етапи, які в залежності від визначених особливостей і доцільності 
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реалізуються на основі автономно розроблених або побудованих в режимі 

реального часу моделей.  

Таблиця 4.2 

Завдання, що вирішуються у роздрібній торгівлі на основі 

аналітичного моделювання в різних режимах часу 
Моделювання в реальному часі Моделювання в автономному режимі 

Завдання Моделі та методи ІАД Завдання Моделі та методи ІАД 

Аналіз трендів і 

потенціалу ринку 

Моделі Visual 

Mining, статистичні 

моделі, у т.ч. нечіткі 

Визначення цілей 

компанії на вищому 

рівні управління 

Нечіткі правила, 

експертний скоринг, 

OLAP 

Прогнозування 

бюджетів продаж, 

закупки, запасів 

Нейронні мережі, 

дерева рішень, 

статистичні моделі 

Прогнозування 

продаж на квартал 

Статистичні моделі, 

нейронні мережі, 

мережі Байєса 

Прогнозування 

щоденного попиту 

Асоціативні правила, 

дерева рішень 

Підтримка заходів з 

просування товарів 
Асоціативні правила 

Планування 

асортименту 

Асоціативні правила, 

генетичні алгоритми 

Створення версій 

асортименту 

Дерева рішень, 

правила 

Управління 

товарними запасами 

Нейронні мережі, 

генетичні алгоритми 

Планування нових 

магазинів 

Асоціативні правила, 

генетичні алгоритми 

Планування 

логістичних 

ланцюжків 

Правила, нейронні 

мережі, мережі 

Байєса, генетичні 

алгоритми 

Укрупнене 

планування 

логістичного 

ланцюжка 

Нейронні мережі, 

мережі Байєса, 

статистичні моделі, 

генетичні алгоритми 

Оптимізація 

використання 

торговельних площ 

Асоціативні правила, 

Нейронні мережі, 

генетичні алгоритми 

Сезонне планування 

використання 

торговельних площ 

Статистичні моделі, 

нейронні мережі, 

генетичні алгоритми 

Розподіл товару по 

магазинах 

Асоціативні правила, 

статистичні моделі 

Розширення каналів 

збуту 

Статистичні моделі, 

генетичні алгоритми 

Визначення 

раціональної ціни 

товару 

Правила, нейронні 

мережі, дерева 

рішень, генетичні 

алгоритми 

Визначення 

кластерів клієнтів 

та зв’язку між ними 

і магазинами 

Статистичні моделі, 

дерева рішень, 

нейронні мережі, 

асоціативні правила 

Джерело: узагальнено автором  

Процес моделювання може призводити до створення правил, за якими 

приймаються рішення, або моделей, що використовуються для прийняття рішень. 

Для забезпечення можливості прийняття оперативних рішень без участі людини, 

відповідні моделі ІАД мають формувати набори правил, за якими буде 

реалізовуватись певна дія або вплив. Аналітична модель (або кілька пов’язаних 

моделей) є автоматичною моделлю прийняття рішень, якщо результатом її 

реалізації є набір правил, який дає змогу приймати автоматичні рішення, що 

відповідають досягненню цілей функціонування СЕС.  
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Таким чином, для забезпечення ефективного управління СЕС необхідно на 

рівні середовища значну увагу приділити розробці максимальної кількості 

автоматичних моделей прийняття рішень. Використання таких моделей ініціюється 

в якості сервісу при реалізації певного етапу бізнес-процесу, а одержаний результат, 

завдяки механізму бізнес-правил, дозволяє автоматично приймати рішення і без 

затримки переходити до реалізації наступного етапу процесу. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Дослідження питань, пов’язаних з організацією діагностики в контексті 

вирішення завдань ПУ, дозволило висунути основні вимоги до системи 

моніторингу та діагностування стану СЕС, та, виходячи з цих вимог, визначити 

механізм діагностування для формування проактивних управлінських рішень. 

Проведені дослідження дали змогу переконатися в доцільності розгляду 

діагностики як процесу розпізнавання стану СЕС за комплексом ознак. А саме, під 

діагностуванням 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 системи, враховує взаємовплив факторів за зворотними 

зв’язками. Проблема значної кількості даних, що представляють образ СЕС, може 

бути вирішена через використання методів і моделей ІАД. 

2. Першочергове значення для реалізації процесу діагностики стану СЕС має 

проблема формування її інформаційного образу. Аналіз пропонованих у науковій 

літературі підходів і систем оцінювання ефективності функціонування СЕС, 

дозволив зробити висновок про доцільність використання методик розробки 

збалансованих систем стратегічного вимірювання для визначення точок контролю її 

стану. Розробка моделі діагностики набуває практичного значення в процесі 

конкретизації показників, які формують образ СЕС, у відповідності до специфіки її 

функціонування, а це не дозволяє вирішити завдання розробки універсального 

набору показників. Запропоновано підхід до формалізації визначеного 
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компетентними особами набору характеристик стану системи. Образ СЕС подається 

через три моделі: середовища, процесу і проекту, в яких, в залежності від рівня, 

поєднані відповідні зважені характеристики точок контролю та експертні оцінки.  

3. Виходячи з логіки дослідження, розпізнавання стану СЕС є невід’ємною 

процедурою процесу підготовки управлінських рішень, що реалізує механізм 

виявлення проблем. Аналіз процесу діагностування дозволив сформувати два 

підходи: діагностування як розпізнавання стану СЕС на основі її образу (віднесення 

до певного еталонного класу станів) та діагностування як навчання та 

розпізнавання. В межах першого підходу представлено нечітку модель 

розпізнавання образу СЕС. Представлена гібридна модель дуже чутлива до 

кількості характеристик, тому може бути застосована в основному для 

розпізнавання образів проектів та, в окремих випадках, процесів. Запропоновано 

також для розпізнавання образів, представлених значною кількістю якісних 

характеристик, залучати структурні методи розпізнавання. Оскільки можливість 

розпізнавання образу суттєво залежить від обсягів наборів показників, 

запропоновано використовувати редукцію вхідного набору характеристик, в тому 

числі і з використанням методів ІАД.  

4. Виявлені обмеження щодо використання моделей розпізнавання образів 

викликають необхідність реалізації альтернативного підходу до діагностування 

стану СЕС, що передбачає ототожнення фактичного стану системи, відтвореного в 

її образі, з відомим образом СЕС. 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 грунтуються на ІАД, а саме: статистичні моделі класифікації, 

дерева рішень, правила, мережі Байєса, ШНМ. Серед основних переваг виведення 

на прецедентах визначено можливість безпосередньо використовувати 

накопичений досвід управління, в тому числі і за рахунок проактивної розробки 
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рішень, в режимі реального часу без інтенсивного залучення ОПР, що значно 

пришвидшує процеси прийняття обґрунтованих управлінських рішень в СЕС. 

5. Для підтримки основних процесів прийняття проактивних управлінських 

рішень – цілепокладаючих, стратегічних та оперативних – в роботі запропоновано 

будувати комплекс взаємопов’язаних моделей, що має бути запроваджений у 

вигляді методичного забезпечення інтелектуальних ІСУ. Моделі комплексу можна 

умовно розділити за рівнями управління – проекту, процесу і середовища, а також 

за розв’язуваними завданнями – ПНА, прийняття рішень, прогнозування. Моделі 

ПНА дозволяють шукати характерні залежності в даних, знаходити шаблони і на їх 

основі формувати нові прецеденти. Моделі прогнозної аналітики дозволяють 

передбачити виклики майбутнього, готовити наперед план ефективних дій і 

фіксувати його також у вигляді прецедентів. В роботі обгрунтовано залежність 

використовуваних методів ІАД від рівня рішень, що пов’язано як з розмірністю 

відповідних образів, так і з потребою врахування суб’єктивної думки 

компетентних осіб. Стратегічні рішення потребують гібридних методів, що 

поєднують експертне оцінювання з аналітичними процедурами. Значна кількість 

оперативних рішень може прийматися автоматично.  

6. Моделі, що розробляються для підтримки процесів ПУ, 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 ПУ. Горизонтальні зв’язки відтворюють реалізацію 

ланцюжка «цілепокладаючі – локальні стратегічні – оперативні рішення». 

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

стратегічні рішення можна покращити, якщо змоделювати оперативні рішення, які 

з них випливають, та скористатися результатами як початковими даними для 

моделювання стратегічних рішень, тобто побудувати сценарії розвитку ситуації з 

урахуванням можливих управлінських впливів. Запропонований в дисертації 

підхід дозволяє забезпечити повноцінність управління через зв'язок в розробці 

стратегічних і оперативних рішень на основі реалізації відповідних моделей.  
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7. Одним із важливих питань, пов’язаних з практичними аспектами 

побудови ефективної системи моделей для підтримки проактивного механізму 

прийняття управлінських рішень, є виважене співвідношення між моделями, що 

реалізуються в оперативній пам’яті, та розроблюваними наперед автономно. В 

роботі показано, що використання гібридного підходу дозволяє розділяти процес 

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

доцільності реалізуються на основі автономно розроблених або побудованих в 

режимі реального часу моделей. Раціональний розподіл режимів розв’язання задач 

дозволяє як регулювати необхідну швидкість отримання рішення, так і одержувати 

результати високої якості.  
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РОЗДІЛ 5 

СИНТЕЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

5.1. Реалізація гібридного підходу до побудови інформаційних систем 

управління 

 

Ретельно розроблений модельний комплекс здатен забезпечити підтримку ПУ 

за умови ефективного поєднання різних моделей та їх упровадження у вигляді 

методичного забезпечення ІСУ в інтегрованому системному середовищі, які в цій 

роботі ми називаємо ІСПУ – інтелектуальними системами ПУ.  

Потужний науковий базис проектування систем управління закладено 

київською школою дослідників, серед яких В. Волкович, В. Глушков, 

В. Михалевич, Т. Подчасова, В. Скурихін, В. Шкурба та інші [59; 103; 169].  

Практика підтримки прийняття рішень демонструє, що існує значна 

прогалина між отриманням результатів моделювання і управлінськими впливами, 

яка пов’язана з неавтоматизованим прийняттям рішень та/або необхідністю частого 

оновлення використовуваних ІС внаслідок швидкої втрати актуальності моделей 

через зміни зовнішніх умов або перегляду базових алгоритмів, що обов’язково 

виникають після початку практичного використання [9]. Створення ІСПУ, в основі 

яких лежать новітні інтелектуальні технології, повинно передбачати можливість 

ефективно використовувати переваги добутих знань і прогнозів, супроводжувати 

результати моделювання відповідними управлінськими впливами. В таких системах 

має реалізовуватись комбінований підхід – повна автоматизація прийняття рішень у 

стандартних ситуаціях та часткова автоматизація в умовах подібних та нових 

ситуацій, коли процес обґрунтування рішення супроводжується залученням знань і 

суджень фахівців. 

У концепції ІСПУ потрібно поєднати елементи інтелектуальних СППР, що 

допомагають компетентній особі приймати ефективні рішення, в процесі 

вироблення яких задіяні штучні підсилювачі інтелекту, та СПР, в яких передбачені 
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автоматичні функції прийняття рішень. Такий підхід передбачає побудову 

інтелектуальних ІС, залучення для підтримки процесу прийняття рішень широкого 

кола методів ІАД та розподіл формування і реалізації інтелектуальних моделей 

між оперативною пам’яттю і попередньою розробкою. 

Інтеграція різних методів і підходів дає нові можливості підтримки процесу 

прийняття рішень в рамках однієї гібридної архітектури. 

В даному дослідженні під гібридною інтелектуальною системою (ГІС) 

будемо розуміти багатокомпонентну інтелектуальну систему, що поєднує різні 

засоби ШІ в одну обчислювальну модель, дозволяє використовувати переваги 

різних методів ІАД, водночас долаючи деякі їхні недоліки, здатну вирішувати 

завдання, які не під силу розв’язати окремим методам ШІ [336; 423]. 

Переважна більшість дослідників визначає ГІС як систему, в якій для 

вирішення завдання використовується більш ніж один метод імітації 

інтелектуальної діяльності людини [3; 125; 423]. Такий погляд збігається за 

змістом з інтелектуальними гібридними системами [3; 390], гібридними 

інтегрованими системами [227], гібридними ІС [184], гібридними адаптивними 

інтелектуальними системами [52].  

Доцільність побудови ГІС пояснюється тим, що вони дають змогу поєднати 

різні методи виявлення знань в інтересах взаємної компенсації недоліків та 

об’єднання переваг різнорідних моделей. Принциповою відмінністю парадигми 

формування гібридних систем від традиційної побудови інтелектуальних ІС є 

можливість синтезувати якісно різні підходи до обґрунтування рішень. Цей 

синтез однаково залежить як від специфіки задачі управління, так і від 

внутрішніх параметрів СЕС, умов зовнішнього середовища, а також характеру 

їхньої взаємодії. Це дає підстави розглядати застосування ГІС як стратегічний 

напрям у розвитку ІАД. 

Гібридний підхід поєднує в собі структурну та еволюційну методики 

проектування систем ШІ і є найбільш перспективним з огляду на можливості не 

тільки вибирати найкращі, а й покращувати вже наявні методи та алгоритми. 
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Дослідженню гібридного підходу в проектуванні ІС присвячено багато наукових 

досліджень [52; 125; 184; 314; 423]. 

Поєднання різних методів і моделей ІАД в межах ГІС може реалізовуватись 

через такі стратегії їх розробки: автономні, трансформаційні та інтегровані [126]. 

Автономні стратегії розробки ГІС передбачають створення незалежних 

програмних компонент, що реалізують набір певних незв’язаних моделей ІАД. 

Розробка автономних моделей може мати кілька цілей, серед яких порівняння 

можливостей вирішення одного і того самого завдання різними методами; 

створення початкового прототипу з метою подальшої розробки інтегрованої 

моделі тощо. Існує практика побудови одночасно кількох різних моделей (для 

прогнозування, наприклад, MAR-сплайнів, дерев рішень, ШНМ, моделей, 

побудованих за методом опорних векторів), навчання їх на одній і тій самій 

множині, та вибору з них тієї, що найкращим чином показує себе на тестовій 

множині. Проблема цього підходу полягає в тому, що результат, який модель 

показала на тестовій множині, містить певний елемент випадковості, оскільки вона 

може давати незадовільні результати на іншій перевірочній множині. Ще одним 

істотним недоліком автономних моделей є необхідність одночасної модифікації у 

ситуації оновлення інформації. 

Трансформаційні ГІС схожі на автономні, тому що передбачають розробку 

незалежних моделей. Основна відмінність від автономних ГІС полягає в тому, що 

така модель для вирішення певного завдання використовує послідовну комбінацію 

кількох автономних методів та/або підходів. При цьому подолання обмежень 

окремих підходів або слабкої релевантності методів щодо задачі в цілому 

досягається за рахунок зростання обчислювальної складності вихідної моделі. 

Найширшу та найвизначнішу групу ГІС представляють інтегровані 

системи. За ступенем інтеграції серед них виділяють слабкозв’язані, 

сильнозв’язані та цілком інтегровані [125].  

Слабкозв'язані ГІС передбачають таку форму інтеграції, коли модель 

розбивається на окремі елементи, що зв'язуються через зовнішні канали обміну 

інформацією, наприклад, через файли даних. Серед них, у свою чергу, виділяють 

ще низку типів.  
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Ланцюгові ГІС складаються з двох функціонально завершених елементів – 

головного процесора та пре- або постпроцесора. В підпорядкованих ГІС 

складовими частинами також є функціонально завершені елементи, але один із 

них є підлеглим, підпорядкований іншому – головному розв’язувачу завдання, та 

виконує допоміжні завдання (пошук, трансформація даних тощо) або задачі 

надскладних обчислювальних операцій. Метапроцесорні ГІС використовують як 

складові частини один метапроцесор та кілька функціональних елементів. 

Співпроцесорні ГІС при вирішенні завдань застосовують складові елементи на 

правах рівних партнерів. При цьому кожен може передавати інформацію іншому, 

взаємодіяти, обробляючи підзадачі одного завдання.  

Сильнозв'язані моделі можуть функціонувати в тих же формах, що і 

слабкозв'язані, проте їх пре-, пост- і співпроцесорні варіанти за природою швидші 

та надійніші. Вони використовують обмін інформацією через резидентні структури 

пам'яті, наприклад DDE, на відміну від обміну через зовнішні структури в 

слабкозв’язаних ГІС. Це покращує інтерактивні можливості і дає більш високу 

продуктивність. Проте ці ГІС мають такі недоліки, як складність розробки та 

підтримки, надмірне накопичення даних та труднощі з перевіркою їх адекватності.  

Слабко- і сильнозв'язані ГІС називають функціональними через залежність 

їх складу та структури від розв'язуваної задачі [125]. 

Цілком інтегровані ГІС разом використовують спільні структури даних і 

подання знань. Переваги повної інтеграції – надійність, пришвидшення обробки, 

адаптація, узагальнення, зниження шуму, аргументація і логічна дедукція, чого 

разом не знайти в жодному класі індивідуальних методів. Приклади повної 

інтеграції елементів ГІС демонструють нечіткі підходи до вирішення завдань ІАД. 

Аналіз переваг і недоліків різних підходів до побудови ГІС дозволяє 

зробити висновок про перспективність розробки ІСПУ як інтегрованої системи у 

зв’язку з необхідністю взаємодії на всіх рівнях системної конфігурації «проект-

процес-середовище». 

При проектуванні ІСПУ як ГІС найскладнішою проблемою є розробка 

загального алгоритму підтримки прийняття рішень, що має передбачати 
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поєднання різних підходів. В якості варіанту застосування гібридного підходу до 

організації ІСПУ можна запропонувати загальну модель структури ГІС, що 

включає базу знань (КВ) з правилами (RB) і прецедентами (CB), а також модулі 

адаптації рішень та пошуку рішень з використанням правил, прецедентів, 

моделей і методів ІАД, що реалізуються як на основі СД, так і в оперативній 

пам’яті (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Схема взаємодії компонентів гібридної ІСПУ 
Джерело: створено автором. 

Пропоноване поєднання алгоритмів підтримки прийняття рішень дозволяє 

не лише подолати недоліки окремих підходів, а й одержати значний 

синергетичний ефект. Цю тезу підтверджує аналіз практики автономного та 

інтегрованого впровадження окремих підходів. 

Сучасні умови, в яких реалізується управління СЕС, передбачають 

необхідність враховувати велику кількість умов, суворих правил, що висуваються як 

зовнішнім середовищем, так і визначаються на стратегічному рівні управління СЕС 

та мають бути розповсюджені за багатьма підрозділами, узгоджені за каналами і 

регіонами. Це спричинює необхідність використання надбань технології логічних 

правил та правило-орієнтованих інтелектуальних систем.  
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ІС, орієнтовані на знання, зберігають і застосовують різні види знань для 

вирішення різноманітних проблем управління. Обробка знань у таких системах 

реалізується на рівні бази знань.  

Відповідно до концепції KB, під терміном знання в ШІ розуміють сукупність 

спеціалізованих (орієнтованих на вирішення багатьох завдань з обмеженої 

предметної сфери) фактів, правил їх обробки, умов застосування правил до 

конкретних фактів, методів отримання нових фактів і способів організації процесу 

логічного висновку. 

КВ містять як факти, що описують проблемну сферу (проблемний домен), 

так і способи подання знань, які визначають, як підбираються факти для певної 

логічної послідовності. 

Поширеною методикою подання знань є використання правил. RB об’єднує 

знання, логічна система яких упорядкована. При цьому вона може вміщувати 

правила управління процесами функціонування СЕС, правила прийняття рішень у 

проблемних ситуаціях, що виникають у процесі управління, правила класифікації 

математичних моделей прийняття рішень та інші. 

У системі підтримуються множина правил, частина з них взаємодіють між 

собою. Для впорядкування може використовуватися певна ієрархія правил – 

деякий набір правил для організації безпосереднього читання даних або запису 

даних і деякий набір правил для організації обробки. Правила нижніх рівнів 

ієрархії надають дані для правил верхніх рівнів, що дає змогу останнім робити 

логічні висновки. Верхній рівень може складатися з одного кінцевого висновку, 

коли проблема має лише одне вирішення. Правила прийняття рішень в 

проблемних ситуаціях, що виникають у процесі управління, визначаються 

експертами, вони формують систему зв’язків між використовуваними 

математичними моделями та інформують механізм логічного висновку, як діяти в 

межах певної проблеми. Оскільки правила задаються різними експертами, деякі з 

них повністю або частково будуть взаємовиключними або конфліктувати на рівні 

синтезу рішення. Для цього в RB може передбачатися підмодуль вирішення 

логічних конфліктів між правилами. 
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Правила управління процесами в RB в основному надходять від експертів 

або затверджуються ними (джерелами виступають керівництва, методичні 

вказівки, інформація від користувачів тощо). Частина таких правил може бути 

побудована автоматично на основі моделей ІАД. Йдеться про індукцію правил. 

Пошук правил індукції включає в себе розробку формальних правил, які 

видобуваються з множини спостережень. Ці правила можуть являти собою як 

наукову модель даних, так і просто знаходити локальні закономірності в даних. 

Індукція правила передбачає пошук корисних if-then правил з даних на основі 

статистичної значущості. Однією з провідних в цьому контексті є парадигма 

асоціативних правил.  

Асоціативні правила дозволяють знаходити закономірності між пов'язаними 

подіями, вони ефективно використовуються різними підходами ІАД в економіці – 

для сегментації клієнтів, крос-маркетингу тощо (Data Mining), для аналізу 

відвідання web-сторінок (Web Mining), для аналізу документів (Text Mining) та для 

вирішення багатьох інших завдань [339]. 

Правила, отримані на основі індукційних методів пошуку логічних 

закономірностей, дають можливість здійснювати ідентифікацію, прогноз, 

оптимізацію, класифікацію і, насамперед, знаходити шаблони образу СЕС. 

KB може бути структурованою відповідно до множини класів понять, що 

виділяються за результатами онтологічного аналізу. Онтологія забезпечує 

загальний словник для вирішення завдань управління, задає єдиний 

інформаційний простір, в якому інтегруються різні моделі представлення знань, 

подані, наприклад, у формі правил управління та прецедентів прийняття рішень в 

конкретних проблемних ситуаціях. 

KB може містити базу (бібліотеку) прецедентів (CB), в якій зберігаються 

прийняті раніше в подібних ситуаціях рішення. У цьому разі в процедурах вибору 

рішень використовується виведення на прецедентах. 

Методи, засновані на CBR, успішно застосовуються для вирішення 

широкого кола завдань класифікації, діагностики, прогнозування і планування у 

економіці та інших предметних сферах, де виконується принцип регулярності і має 

місце повторюваність видів завдань [417; 448; 452; 461; 487]. 
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Серед основних переваг CBR-технології: легкість отримання знань (на 

противагу системам, заснованим на правилах) та можливість пояснення 

отриманого рішення (на противагу системам, заснованим на ШНМ). У CBR-

системах набуття знань відбувається шляхом формального опису випадків з 

практики. CBR-система може пояснити отримане рішення шляхом демонстрації 

успішного прецеденту з відображенням показників подібності й міркувань, що 

використовувалися у процесі адаптації прецеденту до нового стану СЕС. Таке 

пояснення може бути навіть краще, ніж пояснення, що видаються правило-

орієнтованими системами. Втім, CBR-системи більш вразливі до різких змін 

поведінки середовища у точках біфуркації, після яких багато прецедентів 

фактично втрачають свою актуальність. Варто відмітити, що для повної оцінки 

успішності або неуспішності попередніх прецедентів, системі доведеться не тільки 

зберігати дані спостережень одразу після застосування управлінського рішення, а 

й аналізувати їх протягом певного періоду розвитку системи. 

Часто функціонування ІС, заснованої на прецедентах, відбувається за 

безпосередньої взаємодії з компетентною особою. Багатопрецедентні системи 

лише витягують з CB найбільш доречні прецеденти і залишають процес адаптації 

на розсуд фахівця або експертної групи, оскільки автоматизація процесу 

адаптації є складним завданням і важко піддається узагальненню.  

Існує багато способів подання прецеденту: від записів у базах даних, 

деревовидних структур – до предикатів і фреймів. В літературі їх ділять на кілька 

груп: параметричні, об’єктно-орієнтовані, спеціальні. Кінцевий вибір подання 

прецедентів повинен відповідати загальним цілям системи. Проблема подання 

прецеденту полягає насамперед у проблемі вибору інформації, яку треба включати 

в опис прецедентів, знаходження відповідної структури для опису змісту 

прецеденту, а також визначення, яким чином повинна бути організована й 

індексована CB для ефективного пошуку та багаторазового використання. 

Прецеденти можуть зберігатися або як окремі одиниці досвіду, або 

розділятися на частини всередині сховища. У першому випадку, кожен образ 

призводить до появи окремого цілісного опису для нього, в іншому – 

зберігаються розв’язки підзадач початкової задачі. В результаті до CB відразу 
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потрапляє множина рішень для різних задач, що дає їм більший шанс на повторне 

використання. Рішення для початкового завдання може цілком і не зберігатися 

або зберігатися у вигляді множини посилань на розв’язки підзадач. 

Парадигма CBR об'єднує кілька різних методів організації, відновлення, 

видалення й індексування знань, збережених у вигляді прецедентів, таких як: 

виведення, засновані на зразку (Exemplar-based reasoning); виведення, засновані 

на випадку (Case-based reasoning); виведення, засновані на пам'яті (Memory-based 

reasoning); виведення, засновані на прикладі (Instance-based reasoning); виведення, 

засновані на аналогії (Analogy-based reasoning). 

Створення ГІС, що базуються і на прецедентах, і на правилах, дозволяє 

підвищити ефективність прийняття рішень при виникненні подібних проблем 

через проведення пошуку й адаптації прийнятих раніше рішень, що були 

збережені у формі прецедентів у СВ. Разом з тим, таким ГІС будуть притаманні і 

переваги правило-орієнтованих інтелектуальних систем: пояснення 

пропонованого рішення; швидкість та своєчасність підтримки прийняття 

рішення, можливість працювати без експерта, ефективне вирішення проблеми 

невизначеності, формалізація експертних оцінок, можливість еволюціонування 

політики, відсутність суперечностей та впливу суб’єктивного чинника тощо.  

Для ефективної інтеграції різних технологій в одній системі передбачається 

уніфіковане подання даних та знань. 

Приклади вдалого комбінування підходів використання правил і 

прецедентів для побудови ІС в СЕС наведено у роботах [234; 281; 397].  

Технологія, представлена в [234; 397], передбачає пошук прецедентів, 

аналогічних поточному випадку, якщо він є винятком із правил (СВ при цьому 

повинна бути проіндексована за правилами, з яких вони є винятками). На 

першому етапі для вирішення поточної проблеми застосовуються правила, в 

результаті чого формується деяке рішення, потім переглядається СВ щодо 

наявності винятків з відповідного правила. Такий підхід особливо ефективний 

тоді, коли кількість правил для складної предметної сфери зростає, вони 

ускладнюються, і врахувати в них всі винятки неможливо. 
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У дослідженні [281] комбінування правил і прецедентів для підтримки 

прийняття стратегічних рішень в нафтовій промисловості відбувається в такий 

спосіб. Спочатку здійснюється пошук рішення відповідно до правил. У разі, якщо 

відповідне правило відсутнє в RB, викликається процедура пошуку найближчого 

прецеденту. В результаті формується сценарій реалізації рішення, представлений 

вектором управлінських впливів, який подається користувачеві. 

При розробці ІСПУ будемо синтезувати підхід, заснований на прецедентах 

і правилах, з раціональним підходом до прийняття рішень на основі ІАД, адже 

технологія виведення на прецедентах плідно поєднується не лише з 

використанням правил, а й з іншими методами ІАД. 

Прикладом ефективної інтеграції є гібриди з мереж Байєса та прецедентів. 

Можна виділити чотири основних послідовних комбінації для їхньої інтеграції 

[379]: мережа Байєса використовується для виявлення і врахування найбільш 

важливих ознак в СВ, а потім компонент CBR вирішує проблему, використовуючи 

тільки активовані ознаки як базовий варіант; компонент мережі розраховує 

проміжні змінні від вхідних змінних, які містять додаткову корисну інформацію 

для отримання прецедентів, і передає в систему CBR, компонент якої 

використовує отриману інформацію, щоб знайти аналогічний випадок та вирішити 

проблему; компонент CBR знаходить аналогічний випадок з вхідних змінних і 

трансформує проміжну змінну в мережі Байєса, на основі чого розв’язується 

задача класифікації; CBR використовується, щоб знайти аналогічний випадок, 

який передбачає як рішення конкретну модель мережі Байєса, яка потім 

завантажується і використовується для класифікації. Різні приклади вдалого 

впровадження таких гібридів в економічні ІС наведені в роботах [476; 487]. 

У перспективності використання ГІС для вирішення комплексних завдань 

управління СЕС дозволяють переконатися численні зразки поєднання різних 

методів та інструментів ІАД, реалізовані на практиці [3; 43; 52; 124; 126; 219; 323; 

494]. Вони засвідчують високу економічну ефективність підходу.  

Для прикладу, використання ГІС для планування врожаїв та агротехнічних 

заходів у біовиробничій системі дозволило збільшити на 5% врожайність 
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культур, знизити на 2-6% простої з організаційних причин, на 3-7% – простої 

техніки та обладнання, на 3-7% знизити витрати ресурсів; одержати додатковий 

прибуток 12-15%, а в окремих випадках і до 30% з одного гектару [124]. 

Особливістю сучасного етапу розвитку ГІС є необхідність ефективного 

вирішення завдань накопичення даних і обробки величезних інформаційних 

потоків, джерелами яких є відкриті дані, Інтернет-ресурси, комерційні дані, дані 

екосистеми, технології М2М та Інтернету речей тощо. Можливість залучення 

найширшої інформаційної бази сприяє зростанню обсягів виявлених знань, 

необхідних для ефективного управління СЕС. Тому вирішення проблем щодо 

«великих даних» має велике значення для синтезу ІСПУ. Серед таких проблем 

можна виділити кілька основних: 

1. Частина даних повинна бути завантажена повністю як «сирі» дані, після 

чого оброблена та трансформована системою обробки та аналізу. Інша частина 

даних повинна зазнати певних трансформацій на рівні джерела даних. Також 

існують дані, на які потрібно накласти додаткові аналітичні фільтри та 

обмеження після проведення експрес-аналітики «на льоту», і завантажити лише 

певні агреговані результати; 

2. Певні дані (транзакції, корпоративні дані) необхідно зберігати протягом 

тривалого часу у повному обсязі, інші дані можуть мати значно коротший 

життєвий цикл і використовуватись як проміжні для реалізації певної аналітики 

та узагальнень; 

3. Частина даних є доступними для завантаження протягом будь-якого 

часу, інша частина – лише на час «вікна» доступу до даних. 

4. На умови зберігання даних впливає характер їх наступного 

використання. Одні дані можна після первинного аналізу архівувати на 

третинних носіях (магнітна стрічка), деякі потрібно тримати в он-лайн доступі 

(дискові масиви, вторинна пам'ять) з можливістю часткової компресії, а деякі 

дані існують лише в оперативній пам'яті для задач надшвидкої обробки. 

Для вирішення цих проблем, пов’язаних з величезними потоками даних, 

пропонуємо залучити технології розподіленої обробки даних (наприклад, 
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Hadoop), управління потоками подій (ESP), використання СУБД з вертикальним 

зберіганням даних, NoSQL СУБД та Іn-Memory СУБД. Крім зручного зберігання 

даних, наведені підходи забезпечують аналітику на рівні СУБД, беручи в такий 

спосіб на себе частину завдань з моделювання. Один із запропонованих варіантів 

поєднання гнучких інформаційно-аналітичних інструментів в процесі прийняття 

рішення представлений на рис. 5.2.  
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Рис. 5.2. Гібридна система підготовки даних для вирішення аналітичних та 

когнітивних завдань 
Джерело: розроблено автором 

В такій архітектурі в залежності від типу інформаційних процесів, що 

піддаються обробці, можуть бути використані такі технології та системи обробки 

вхідних даних як ESP, Hadoop, СУБД In-Memory, СУБД у класичному СД. 

Потрібно зазначити, що мова йде про новітні технологічні досягнення, які мають 

практичні впровадження, але майже не представлені поки у науковій літературі. 
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Тому вважаємо за доцільне провести аналіз і порівняння можливостей 

відповідних технологій. 

ESP використовуються для моніторингу даних та виявлення настання 

певних подій у режимі реального часу. Вони складаються із агентів-приймачів, 

які виявляють зміну стану даних чи появу шуканих подій, а також агентів-

споживачів, які використовують надану інформацію для формування реактивних 

дій у відповідь. Керує процесом система управління потоком даних (СУПД), що 

має низку відмінностей від СУБД (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Порівняння класичної СУБД та СУПД 

СУБД (Система управління базою 

даних) 

СУПД (Система управління потоком 

даних) 

Працює з постійними даними; реляційні 

відношення 

Працює з тимчасовими (волатильними) 

даними; потік даних 

Випадковий доступ до даних Послідовний доступ до елементів потоку 

даних 

Однократні запити (SQL) Запити, що тривають в часі (Continuous SQL) 

Зберігання обмежене лише обсягів 

вторинної пам'яті (дискового масиву) 

Зберігання обмежене обсягом оперативної 

пам'яті 

Досліджується поточний стан даних Запити враховують послідовність елементів 

потоку та результати попередніх запитів 

Оновлення даних відносно повільне Оновлення даних дуже швидке 

Не передбачається жорстких обмежень у 

часі виконання обробки даних 

Використовується для он-лайн обробки даних 

Можливо спланувати та оптимізувати 

запити до БД 

Непередбачуваність обсягу та складу потоку 

даних 

Джерело: розроблено автором 

ESP використовується для аналізу технічних та бізнес-процесів у режимі 

реального часу та здатна сформувати оперативний вплив у короткий проміжок 

часу, а також передати отримані дані іншим аналітичним додаткам та системам. 

Однією із переваг є те, що ESP може використовуватись у слабкозв’язних 

системах, які володіють мінімальною інформацією про інших, отже такий спосіб 

обробки даних добре підходить для аналізу нових джерел даних. 

Для обробки значних обсягів різноманітних даних із зовнішніх джерел 

можна використати платформу розподіленої обробки даних Hadoop (рис. 5.3). 

Система відзначається високою стабільністю, оскільки реалізована у кластерній 

конфігурації, а також тому, що одні й ті самі дані одночасно обробляються на 

декількох вузлах. Модуль YARN відповідає за планування завдань та управління 
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ресурсами кластерів. У головному вузлі знаходиться ієрархічний каталог 

файлової системи HDFS. Зв'язок цих двох модулів дозволяє виконувати обробку 

даних на тому ж вузлі, на якому було отримано завдання на обробку, таким 

чином зменшуючи мережевий трафік. При необхідності залучення додаткових 

ресурсів, система використовує найближчі доступні вузли. При виході одного або 

декількох вузлів з ладу, система автоматично виконує маршрутизацію пакетів 

даних та перерозподіляє навантаження на інші вузли. 
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Рис. 5.3. Процес розподіленої обробки даних в Hadoop 
Джерело: створено автором 

Застосування Hadoop оптимізоване, зокрема, для обробки 

експериментальних даних та сценарного моделювання, дозволяє зберігати дуже 

великі обсяги інформації з мережі Інтернет та інших відкритих ресурсів. 

Технологія MapReduce використовується для паралельної обробки вхідних даних 

і полягає у розподілі завдання на підзадачі, виконання підзадач на різних вузлах 

кластера, і зведення до єдиного результуючого набору даних.  
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У процесі управління СЕС існує набір рішень, які повинні бути прийняті із 

максимальною швидкістю після появи певних подій або даних. Відповідно зі 

збільшенням обсягів даних та ускладненням процесів їх завантаження, зберігання і 

обробки, виникла необхідність у продуктах класу In-Memory, тобто банків даних в 

оперативній пам'яті. Традиційні засоби BІ передбачають завантаження даних на 

дисковий масив, скоріше за все у реляційну БД, побудову агрегованих проміжних 

результатів обчислень та з'єднань, побудову вітрин даних та багатовимірних кубів. 

На відміну від цього, In-Memory Database (IMDB) завантажує усі дані в первинну 

пам'ять сервера, що у сотні разів прискорює доступ до даних. Таким чином, 

аналітика може проводитись «на льоту». Такий підхід, щоправда, підходить не для 

всіх даних СЕС, оскільки, по-перше, обсяги оперативної пам'яті все-таки в рази 

менші порівняно із засобами вторинного зберігання, а, по-друге, значна частина 

даних не потребує миттєвої обробки і повинна бути повноцінно збережена у 

реляційній БД на дисковому масиві типу RAID. Тому IMDB використовується для 

прийняття важливих оперативних та стратегічних рішень, обробки критичних 

подій, що надходять із системи обробки подій, підтримки актуальності моделей в 

умовах швидких змін зовнішнього середовища. 

Після закриття БД або вимкнення джерела енергії усі дані в класичній 

IMDB будуть знищені. Але така інформація, як результати прийнятих рішень, 

виявлені знання та прецеденти тощо, потребують тривалого зберігання. Для 

цього IMDB може використовувати запис даних на диск через певні проміжки 

часу або у період низького навантаження на систему. Окрім того, для швидкого 

відновлення бази у разі збою ведеться журнал транзакцій, згідно якого можна 

відтворювати максимально близький стан системи до збою. Запропонована 

система відноситься до класу In-Memory Hybrid. 

В той час, як новітні засоби паралельної, розподіленої обробки даних в 

режимі реального часу активно використовуються для задач аналізу великих 

обсягів даних, аналізу потоків подій тощо, основні транзакційні системи за 

допомогою ETL-процедур транспортують інформацію до корпоративного СД, де 

виконується інтеграція різноманітних джерел, дані зберігаються за значний 
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історичний період, можуть бути побудовані вітрини даних для різних напрямів 

діяльності. Технологія СД нині залишається найбільш розвинутою та 

відпрацьованою порівняно з іншими технологіями зберігання та обробки даних. 

СД містить ті дані СЕС, що складають його загальну модель. Для 

збереження проміжних, статистичних або експериментальних даних 

використовується платформа Hadoop.  

Переваги та недоліки різних систем накопичення і обробки даних зазначено 

в табл. 5.2. При синтезі ІСПУ обов’язково потрібно сформувати конкретну 

стратегію накопичення і обробки даних, що поєднує переваги різних підходів, 

передбачивши при цьому ефективний розподіл формування і реалізації моделей 

ІАД між режимом реального часу і попередньої розробки.  

Реалізація потенціалу ГІС неминуче породжує наукові й технологічні 

проблеми системного аналізу складних об’єктів, процесів, явищ, з одного боку, та 

синтезу єдиного цілого з різнорідних частин, з іншого. Гібридизація при цьому є 

двоспрямованою: ГІС поєднує спадкові ознаки складного завдання, що випливає з 

певної проблеми, а остання у свою чергу – з проблемної ситуації, тобто йдеться 

про функціональну неоднорідність, та спадкові ознаки методів для вирішення 

частин завдання, що викликає її інструментальну неоднорідність. 

ІСПУ як інтегрована система, спрямована на вирішення завдань, які є 

неоднорідними, проте можуть бути представлені через низку однорідних завдань. 

Методи вирішення однорідних завдань (автономні методи) доцільно 

використовувати як об’єкти-прототипи про синтезі системи. 

Описати розробку ІСПУ, тобто багатоетапний процес перетворення 

інформації про об’єкти-оригінали – складні практичні завдання, що є 

неоднорідними (гетерогенними), через об’єкти-прототипи – методи вирішення 

однорідних завдань (автономні методи) в об’єкт-результат – ГІС, мовою 

математики наразі неможливо. У цьому переконує теорія і практика побудови 

різних ГІС [52; 126; 336]. При цьому можна представити «життєвий цикл» 

розробки системи відповідно до проблемно-структурної методології (рис. 5.4). 
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Таблиця 5.2 

Переваги та недоліки автономних підходів до накопичення і обробки даних 

Технологія Умови використання Переваги Недоліки 

Система оброки 

потоку даних 

ESP (DSMS) 

Потік подій – дані надходять в 

режимі реального часу, 

постійний моніторинг даних, 

виявлення відхилень у перебігу 

процесів та у роботі підсистем   

Моніторинг систем та процесів у режимі 

реального часу. Можливість швидкого 

формування оперативних впливів. Дозволяє 

досліджувати причинно-наслідкові зв’язки та 

аналізувати нові джерела даних, про які існує 

мало інформації 

Необхідність розробки карти подій для їх 

виявлення та класифікації, штучне розділення 

одноманітного потоку даних на події, що може 

призвести до втрати певної частини інформації 

Hadoop (Hadoop 

Common, HDFS, 

YARN, Hadoop 

MapReduce) 

Наявність «великих даних», 

використовується для 

пошукових механізмів, а також 

для обчислювальних завдань, 

що відносно легко 

розподіляються на велику 

кількість підзадач 

Обробка дуже великих обсягів даних (від 1 

Петабайта), розпаралелювання задач. Легко 

масштабується. Кластерна конфігурація та 

одночасна обробка однакових даних на різних 

вузлах забезпечує високу надійність системи. 

Має особливу цінність для експериментальних 

обчислень, сценарного моделювання, пошуку 

рішень складних завдань тощо  

Не підходить у якості оперативної БД – 

найменші задачі потребують декількох секунд, 

що може бути досить критично. Файлова 

система не підтримує внесення змін у файли. 

Відсутня підтримка транзакцій 

СУБД In-

Memory 

Hybrid  

(IMDB) 

Наявність додатків, де час 

відповіді БД є критичним 

фактором, вбудовані системи 

реального часу, спрямування на 

оперативні рішення та реакції 

на критичні події, підтримку 

актуальності моделей ІАД 

Надшвидка обробка даних, усі дані 

зберігаються в оперативній пам’яті (дискове 

зберігання не використовується), дозволяє 

проводити потужну аналітику в режимі 

реального часу, менше використання ресурсів 

процесора 

Енергозалежна пам'ять, тобто система втратить 

всю наявну інформацію у разі нештатного збою. 

Тому необхідно використовувати гібридні 

підходи до зберігання даних. База даних 

повинна час від часу оновлюватись, тобто 

обробка даних не є потоковою, а радше 

забезпечує миттєвий доступ до даних у пам'яті 

Сховище даних 

(DBMS) 

Наявність даних основних 

транзакційних та 

бухгалтерських систем, даних, 

що утворюють модель СЕС та 

потребують значного 

історичного горизонту 

Найбільш розроблена технологія обробки 

даних, можливість створити та підтримувати 

єдину модель даних СЕС, можливість 

інтеграції даних з багатьох джерел, 

довготривалий період збереження даних 

Відносно повільний доступ до даних на 

дисковому масиві, складність виконання 

масивних нерегламентованих запитів внаслідок 

реляційної моделі збереження, втрата 

актуальності даних із-за необхідності 

завантаження та інтеграції даних із фронт-систем 

Джерело: розроблено автором 
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Основними перевагами застосування проблемно-структурної методології 

синтезу ГІС, представленої А. Колесниковим в працях [125; 126], є те, що вона дає 

принципову можливість вирішувати без спрощення складні практичні завдання, 

які постійно виникають в СЕС; приводить до створення соціальних моделей, що 

самоорганізуються, кожен елемент яких розвивається, отримуючи дані і знання від 

інших елементів, дозволяє розробляти моделі систем, релевантні оригіналу, що 

підтверджується прикладами побудови ІС не лише в економіці, а й в інших 

предметних областях [52]. Цінність такого підходу у тому, що він дає змогу 

створювати й експериментувати з великою кількістю методів, які адаптуються до 

неперервних змін у складі та структурі неоднорідних завдань, спрямовує еволюцію 

методів накопичення, обробки інформації, моделювання в русло, визначене 

законами природи, розвитку суспільства і науки. Це відкриває шлях до синтезу 

ГІС, здатних вирішувати проблеми не лише сьогодення, а таких, що забезпечують 

можливості щодо майбутнього за рахунок включення найактуальніших елементів 

і методів, які з’являються завдяки постійному виявленню нових, до цієї пори 

невідомих фундаментальних законів розвитку і поведінки СЕС, в яких тісно 

переплітається природа, людина і створена нею техніка і технологія. 

Таким чином, в основу процесів розробки ІСПУ варто покласти життєвий 

цикл проблемно-структурної методології синтезу інтегрованих ГІС, де на етапах 

розробки гібридних стратегій значної уваги в умовах зростання обсягів та 

різноманітності інформації потрібно приділити питанням ефективного поєднання 

методів і систем для підготовки і обробки необхідних для розв’язування задач 

аналізу даних. 

 

5.2. Використання агентних технологій для створення гібридних 

інтелектуальних систем управління СЕС 

 

Перспективним напрямом у розвитку інтегрованих гібридних систем є 

розподілені інтелектуальні системи, що представляють мультиагентний підхід 

у сфері розподіленого ШІ [63; 337; 305; 372]. При цьому підході кожен 

функціональний інтелектуальний модуль перетворюється в агента, працює  
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Рис. 5.4. «Життєвий цикл» проблемно-структурної методології ГІС 
Джерело: узагальнено автором на основі [126, 336]. 
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автономно і взаємодіє з іншими модулями (агентами) шляхом передачі 

повідомлень через мережу. У процесі перетворення інтелектуальні модулі можуть 

бути доповнені керуючими і комунікативними знаннями, необхідними для їх 

об'єднання у мультиагентну інтелектуальну розподілену систему. 

Теоретичною базою МАС є концепція розподіленого ШІ, яка передбачає 

досягнення ефективності вирішення завдань через декомпозицію завдань на 

підзавдання, кожне з яких адресується для певного інтелектуального агента та 

підтримується базою знань.  

Кооперативне розподілене розв’язання задач є важливим розділом 

розподіленого ШІ [447]. При цьому йдеться про створення мереж автономних 

розв’язувачів, які спільно працюють з метою вирішення завдань, які виходять за 

рамки індивідуальних можливостей. Різні вузли подібної мережі, як правило, 

мають неоднаковий досвід (знання, точки зору) і різні ресурси. Кожен вузол має 

бути здатним модифікувати свою поведінку залежно від обставин, а також 

планувати свої стратегії комунікації та кооперації з іншими вузлами. Тут 

показниками рівня кооперації є характер розподілу завдань, об'єднання різних 

точок зору і можливість вирішення спільної проблеми в заданий час. 

Виділяють принципові відмінності між розподіленим і децентралізованим 

ШІ [355]. Ідеологія розподіленого розв’язання задач передбачає головним чином 

поділ знань і ресурсів між агентами і, меншою мірою, розподіл управління та 

владних повноважень. Зазвичай, тут постулюється наявність єдиного органу 

управління, що забезпечує прийняття рішень у критичних (конфліктних) 

ситуаціях. При цьому вихідним об'єктом дослідження є загальна складна 

проблема, для вирішення якої формується група агентів, будується загальна 

концептуальна модель і вводяться глобальні критерії досягнення мети.  

У повністю децентралізованих системах управління відбувається лише за 

рахунок локальних взаємодій між агентами. Тут базовим об'єктом дослідження 

виявляється вже не розподілене розв’язання деякої спільної задачі, а діяльність 

автономного агента у динамічному мультиагентному світі (а також координація 

діяльності різних агентів). При цьому поряд з розподіленими знаннями та 
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ресурсами, описуються локальні завдання окремих агентів, які вирішуються на 

базі локальних концептуальних моделей і локальних критеріїв.  

Агентні технології є одним з ключових напрямів розвитку інформаційної 

економіки. Ефективне управління економічними агентами та їх включення до 

глобального інформаційного простору передбачає необхідність формування 

власної інформаційної моделі в мережевому середовищі. Синтез таких моделей 

здійснюється засобами активного і пасивного ПЗ. Програмні агенти належать до 

активних засобів, вони забезпечують ефект постійної присутності в Інтернет 

суб’єктів економічної діяльності, дозволяють знизити їх інформаційне 

перевантаження, підвищити швидкість процедур встановлення контактів, 

проведення переговорів, підтримки угод тощо. 

Розробки МАС для управління в СЕС розпочалися у 1990-х роках. Нині такі 

системи функціонують у різних галузях промисловості, транспорту, торгівлі, в 

системах державного і організаційного управління. 

Високу ефективність продемонстрували системи управління мобільними 

ресурсами: танкерами (для компании Tankers International), вантажівками (для 

компании GIST), таксі (для компанії Addison Lee) тощо; система управління 

програмою польотів і вантажопотоку Міжнародної космічної станції; система 

управління цехом машинобудівного підприємства та інші, створені компаніями 

Magenta Technology та Smart Solution [236]. 

Останніми роками активно впроваджуються МАС контролю та управління 

станом систем. Наприклад, в електроенергетичному комплексі за допомогою МАС 

вирішують цілу низку завдань, починаючи від управління комутаційним 

обладнанням до оптимізації використання електроенергії [306]. 

Одним із прикладів використання мультиагентних технологій для підтримки 

прийняття рішень на фондовому ринку є МАС для торгівлі акціями (МАСТА). 

Вона призначена для пошуку інформації про акції, моніторингу їх статусу, 

управління ризиками та прийняття рішень під час купівлі-продажу акцій [100]. 

Прикладом використання МАС в державному управлінні є система 

управління регіоном (впроваджено в Самарській області, Росія), яка інтегрувала 
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існуючі інформаційні ресурси та програмні додатки департаменту соціальної 

сфери [100]. Застосування мультиагентного підходу дозволило скоротити час на 

оформлення документів, створити єдиний інформаційний простір між 

департаментами та підвідомчими їм організаціями в соціальній сфері, забезпечити 

прозорість управління та надання послуг громадянам. 

Багато прикладів застосування МАС в економічній діяльності, особливо щодо 

логістики, електронних ринків та електронної комерції, представлено у дослідженні 

В. Плескач та Ю. Рогушиної [201]. На базі агентів постійно розробляються нові та 

більш довершені системи електронної торгівлі та аукціонів [477].  

Результати аналізу впроваджених систем підтверджують перспективність 

мультиагентної технології при створенні ГІС управління в економіці. Огляд 

відповідних напрямів поширення мультиагентного підходу демонструє, що такі 

системи широко використовують для управління станами обладнання, контролю за 

діяльністю тощо, і поки досить рідко в організаційному управлінні СЕС. Проте 

здатність програмних агентів автономно планувати і координувати свої дії, гнучко 

та інтелектуально приймати рішення в динамічно змінюваних і непередбачуваних 

умовах життєдіяльності переконує, що мультиагентний підхід має всі підстави 

бути ключовим в автоматизованій підтримці організаційного управління.  

Для розвитку цієї тези необхідно дослідити особливості реалізації 

зазначеного підходу, щоб мати змогу в подальшому використовувати отримані 

результати при розробці концептуальної моделі ІСПУ. 

Поняття «агент» певним чином пов’язане з поняттям об’єкту, розвиненого 

школою об’єктно-орієнтованого програмування [310]. Під штучним агентом 

розуміють метаоб’єкт (або «активний» об’єкт), наділений певними рисами 

суб’єктності: спроможністю маніпулювати іншими об’єктами та взаємодіяти з 

середовищем та іншими агентами [252].  

Можна виділити принципові відмінності агента від класичного розуміння 

об’єкта (табл. 5.3).  

За С. Расселом та П. Норвігом, базовими агентоутворюючими факторами є 

середовище, сприйняття, інтерпретація, дія [216].  
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Таблиця 5.3 

Принципові відмінності між поняттям «об’єкт» та «агент» 

Об'єкт Агент 

Володіє автономією на свій внутрішній стан  Володіє автономією на свою поведінку  

Об'єктна модель не передбачає повноцінної 

гнучкості поведінки 

Демонструє гнучкість поведінки 

(реакційність, проактивність, соціальність) 

Єдине джерело контролю  Багато джерел контролю  

Джерело: узагальнено автором 

Узагальнення підходів до визначення агентів підводить до розуміння агента 

як обчислювальної системи, що автономно діє у складному динамічному 

середовищі з метою реалізації цілей, для яких його спроектовано. При цьому 

агенти виконують три функції: сприйняття динамічних умов у зовнішньому 

середовищі, вплив на характеристики середовища, здійснення логічного виводу 

для інтерпретації сприйняття, вирішення проблем та визначення необхідних дій. 

За Г. Коеном, агенти – це програми, які мають взаємні зобов'язання, 

обумовлені в процесі діалогу; вони ведуть переговори і координують передачу 

інформації [350]. Акцент у цьому визначенні зміщено на комунікації між ними. 

За ступенем розвитку внутрішнього подання зовнішнього світу та способом 

поведінки виділяють інтелектуальних (когнітивних) і реактивних агентів [63; 252; 

306; 493]. Інтелектуальні агенти володіють багатим поданням зовнішнього 

середовища, що досягається за рахунок наявності у них бази знань і механізму 

рішень. Близький термін «деліберативний (deliberative) агент» позначає агента, 

який володіє символьною моделлю зовнішнього світу, а також можливістю 

приймати рішення на основі символьних міркувань, наприклад, методу 

порівняння за зразком [493]. 

Когнітивні агенти мають яскравіше виражену індивідуальність, будучи 

набагато автономнішими, ніж реактивні, вони характеризуються розвиненою 

доцільною поведінкою у співтоваристві агентів, достатньо незалежною від інших 

агентів. З іншого боку, реактивні агенти працюють в основному на рівні 

стимульно-реактивних зв'язків, володіючи дуже слабкою індивідуальністю і 

сильною залежністю від зовнішнього середовища (співтовариства агентів). 
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Реактивні агенти працюють за процедурною схемою, коли алгоритм 

поведінки й вибору альтернатив зафіксований у програмному коді або записаний 

певною мовою, що інтерпретується сценарієм (скрипт-мовою). Інтелектуальні 

агенти, володіючи розвиненим внутрішнім поданням сцени й можливостями 

міркувань, здатні запам'ятовувати й аналізувати різні ситуації, передбачати 

можливі реакції на свої дії, робити з цього висновки, корисні для подальших дій, і 

в результаті прогнозувати своє майбутнє і зміни середовища. 

Результати порівняльного аналізу характеристик реактивних і когнітивних 

агентів представлені в табл. 5.4.  

Таблиця 5.4  

Порівняльний аналіз характеристик когнітивних і реактивних агентів 

Характеристики Когнітивні агенти Реактивні агенти 

Внутрішня модель 

зовнішнього світу 
розвинена примітивна 

Судження складні, рефлексивні прості, однокрокові 

Мотивація 
переконання, бажання, 

наміри 
виживання 

Пам'ять  наявна немає 

Реакція повільна швидка 

Адаптивність 

індивідуальна  
висока низька 

Адаптивність групова середня висока 

Модульна архітектура неявна немає 

Склад МАС 
незначна кількість 

автономних агентів 

велика кількість залежних 

агентів 

Джерело: узагальнено на основі [252] 

У складі системи, побудованої з інтелектуальних агентів, як правило, 

можуть бути присутні не більше 7±2 автономних одиниць [372]. Навпаки, досить 

проста структура реактивних агентів, обумовлює їх жорстку залежність від 

середовища. Хоча їхні можливості порівняно невеликі, коли вони функціонують 

поодинці, і обмежені своїми власними ресурсами, їм легше утворити групу або 

організацію, здатну гнучко адаптуватися до змін середовища під дією механізму 

природного відбору. Тому реактивні агенти представляють інтерес не на 

індивідуальному, а на колективному рівні, причому їх здатності до адаптації і 

розвитку виникають в результаті локальних взаємодій. Таким чином, реактивні 
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агенти, які майже не мають індивідуальності, розчиняються в загальній масі, але 

за рахунок своєї великої кількості і надмірності можуть успішно вирішувати 

складні завдання. 

Із порівняння характеристик когнітивних і реактивних агентів видно, що 

синергетичні автономні агенти, здатні вирішувати завдання підтримки 

проактивного механізму прийняття рішень, повинні володіти гібридною 

архітектурою, що поєднує переваги реактивного і когнітивного підходів. Один із 

варіантів такої гібридизації продемонстровано на рис. 5.5. Реактивний компонент 

відтворює стимули на примітивні дії. Інтелектуальний компонент реалізує 

символічний висновок для управління поведінкою реактивної компоненти, 

наприклад, змінює множину правил «ситуація – дія».   

 

Сенсори 
 

Актуатори 

Реактивний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Спостереження Модифікації 

 

Рис. 5.5. Приклад архітектури гібридного агента 
Джерело: створено на основі [252, 306] 

Узагальнюючи дослідження щодо теорії агентів, можна зробити висновок, 

що їх основними властивостями є: 

 автономність – можливість самостійно діяти, мати повноваження; 

 цілеспрямованість – здатність виконувати висунуті завдання; 

 реактивність – здатність сприймати зміни середовища та адекватно 

відповідати на них; 

 проактивність – здатність генерувати цілі та діяти раціональним 

чином для їх досягнення; 

 стійкість – здатність відновлювати свій стан після аварійного 

завершення; 
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 інтерактивність або соціальна активність (соціальність) – можливість 

взаємодіяти з іншими елементами середовища; 

 гнучкість – здатність змінювати власну поведінку. 

Серед характеристик інтелектуальних агентів зазначають [493]: 

 базові знання – знання агента про себе, навколишнє середовище, 

включаючи інших агентів, які не змінюються в рамках життєвого циклу агента; 

 переконання – змінна частина базових знань, що можуть змінюватися 

в часі; 

 бажання – стани, досягнення яких для агента важливо; 

 обов’язки – завдання, що бере на себе агент на прохання або за 

дорученням інших агентів; 

 наміри – те, що агент повинен зробити у зв’язку зі своїми обов’язками 

та/або бажаннями. 

Дві базові характеристики – автономність і соціальна активність – 

дозволяють відрізняти інтелектуальних агентів від інших програмних і апаратних 

об'єктів (модулів, підпрограм, процедур і т. п.). 

Соціальна поведінка агентів може набувати різних форм, які можуть бути 

класифіковані за рівнями взаємодії [306]:  

Рівень 0 – зв’язність, встановлюється ззовні власником або користувачем і 

на неї не здатні впливати самі агенти;  

Рівень 1 – координація. Агенти здатні створити ситуацію, що дозволяє 

іншим агентам опинитися в потрібному місці в потрібний час, щоб в результаті 

їхня діяльність здійснювалася ефективним чином. 

Рівень 2 – кооперація. Агенти допускають, щоб їхня поведінка частково 

визначалася поведінкою інших агентів, коли вони спільно намагаються досягти 

деякої спільної мети. Такий процес для своєї реалізації повинен усвідомлюватися 

усіма агентами.  

Рівень 3 – співпраця. Передбачається реальна спільна робота агентів, в 

процесі виконання якої може виграти кожен.  

Рівень 4 – створення співтовариства. Передбачається тривала спільна 

діяльність, в ході якої агенти створюють і підтримують умови існування союзу.  
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Дж. Люгер визначає МАС як обчислювальну програму, в якій агенти-

розв’язувачі перебувають у певному середовищі та здатні до гнучких, 

автономних та соціально-організованих дій у напрямі визначеної мети [151]. 

В. Тарасов дає формалізоване визначення МАС: 

𝑀𝐴𝑆 = (𝐴, 𝐸, 𝑅, 𝑂𝑅𝐺, 𝐴𝐶𝑇, 𝐶𝑂𝑀,𝐸𝑉), 

де 𝐴 – множина агентів, 𝐸 – множина середовищ, що перебувають у певних 

відношеннях 𝑅, та взаємодіючих, таких що формують деяку організацію 𝑂𝑅𝐺, що 

володіє набором індивідуальних та сумісних дій 𝐴𝐶𝑇  (стратегій поведінки та 

вчинків), що включають можливі комунікаційні дії 𝐶𝑂𝑀 та можливість еволюції 

𝐸𝑉 [252]. Сімейство базових відношень між агентами 𝑅 включає принаймні три 

типи відношень і може бути представлено розбиттям 

𝑅 = 𝑅1 ∪ 𝑅2 ∪ 𝑅3 , 

де 𝑅1  – множина горизонтальних (симетричних) відношень, 𝑅2  – множина 

асиметричних відношень, спрямованих «зверху вниз», 𝑅3  – множина нечітких 

асиметричних відношень, спрямованих «знизу вверх»;  

Інший можливий варіант опису агентів і МАС запропонований в роботі 

[337]. Він спирається на ідею багаторівневого визначення основних понять: 

𝑎  – агент, 𝐴  – множина (конфігурація) агентів, 𝑎 𝜖 𝐴 ,   – множина всіх 

конфігурацій агентів, 𝐴 𝜖 .  

Далі вводяться поняття, пов’язані з типом агентів: 

𝑔 – тип агента, 𝐺 – множина можливих типів агентів, 𝑎𝑖
𝑔
  – агент 𝑖 типу 𝑔 

(𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ ), 𝐴𝑔 – множина (конфігурація) агентів типу 𝑔.  

𝐴 =⋃𝐴𝑔

𝑔∈𝐺

 

𝑔 – множина можливих конфігурацій агентів типу 𝑔 (𝐴𝑔𝜖𝑔),  – множина 

можливих конфігурацій агентів усіх типів. 

МАС задається парою: 

𝑀𝐴𝑆 = (,), 

де  – множина всіх просторів, 𝐸 – простір МАС, 𝐸 𝜖 . 

Середовище задається трійкою  
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𝑊 = (𝐸, 𝐴, 𝐶), 

де 𝐶 – зв'язок між простором 𝐸 і агентами 𝐴. 

При цьому ще розглядаються поняття ресурсу 𝑟  МАС, множини 

(конфігурації) ресурсів 𝑅 (𝑟 𝜖 𝑅) і множини всіх можливих конфігурацій ресурсів 

в МАС  (𝑅 𝜖 ), а також топології життєвого простору , що визначає множину 

місць 𝑡 (𝑡 𝜖 ), де агенти можуть жити і працювати) і множини всіх можливих 

топологій  ( 𝜖 ).  

Тоді загальна структура життєвого простору агентів 𝐸  характеризується 

парою 𝐸 = (𝑅,). У результаті модель агента визначається структурою:  

𝑎 = (𝑀,𝑄, 𝑆, 𝐼, 𝑋, 𝐿,𝑚, 𝑞, 𝑠), 

де 𝑚  – модель середовища агента; 𝑀  – множина моделей середовища, тобто 

знання агента про середовища, 𝑚 𝜖 𝑀 ; 𝑞  – мета агента, визначена як 

відображення 𝑞:𝑀 ×𝑀 → 𝑅𝑒 , 𝑅𝑒  – множина дійсних чисел; 𝑄  – упорядкована 

множина (конфігурація) цілей агента, 𝑞 𝜖 𝑄 ; 𝑠  – стратегія агента, 𝑠:𝑀 → 𝑀 ; 𝑆  - 

множина (конфігурація) стратегій, 𝑠 𝜖 𝑆; 𝐼 – операція спостереження агента; 𝑋 – 

операція виконання стратегії агента; 𝐿 – операція адаптації (навчання) агента. 

В цій роботі під МАС будемо розуміти сукупність взаємопов'язаних агентів 

як програмних, так і апаратних, здатних взаємодіяти один з одним і навколишнім 

середовищем, таких що володіють певними інтелектуальними здібностями і 

можливістю індивідуальних і спільних дій.  

МАС розрізняються на основі характеру внутрішніх взаємозв’язків і 

особливостей агента та зовнішніх інтеракцій. До внутрішніх можна віднести: 

1. Тип пізнавальної діяльності та обраний спосіб функціонування. 

2. Ступінь адаптивності до динамічних умов середовища та взаємодії. 

3. Спосіб моделювання та сприйняття навколишнього середовища, 

включаючи обчислювальну інфраструктуру та побудову соціальної поведінки. 

4. Ступінь автономності по відношенню до інших агентів, середовища та 

користувача або власника агенту. 

Зовнішні взаємозв’язки характеризуються типами обміну корисною 

інформацією та постановки завдань, ступенем кооперативності дій агентів та 

видом їх соціальної поведінки. 
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Сукупності агентів можна класифікувати за цілою низкою ознак (табл. 5.5).  

 

Таблиця 5.5 

Класифікація мультиагентних систем 
Класифікаційна ознака Тип систем 

За способом реалізації 

програмні 

програмно-апаратні 

апаратні 

За способом розв’язання задачі 
закриті 

відкриті 

За характером взаємодії агентів 

розподілені 

децентралізовані 

штучне життя 

За способом організації 

ієрархічні 

мережеві 

синергетичні 

За характером розподілу завдань 

функціонально розподілені 

просторово розподілені 

функціонально та просторово розподілені 

За принципом еволюції 
детерміновані 

еволюціонуючі 

За однорідністю агентів 
гомогенні 

гетерогенні 

За місцезнаходженням агентів 
мобільні 

статичні 

За структурою управління 
деревовидні 

егалітарні 

За механізмом комунікації агентів 
безпосередньої комунікації 

опосередкованої комунікації 

За архітектурою агентів 

деліберативні 

реактивні 

гібридні 

Джерело: узагальнено автором на основі [63; 88; 252; 306] 

Залежно від концепції, обраної для організації МАС, зазвичай, виділяють 

три базових класи архітектур [45, с. 321]: 

• архітектури, що базуються на принципах і методах роботи зі 

знаннями (deliberative agent architectures); 

• реактивні архітектури, засновані на поведінці і на реакції на події 

зовнішнього світу (reactive agent architectures); 

• гібридні багаторівневі архітектури, засновані на поведінці і методах 

ШІ (hybrid agent architectures). 
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Організація архітектури агентів на принципах роботи зі знаннями має 

переваги з точки зору зручності використання методів і засобів символьного 

подання знань, розроблених у рамках ШІ. Така система матиме значний 

адаптивний потенціал. Але водночас створення точної і повної моделі подання 

світу, процесів і механізмів міркування в ньому становлять істотні труднощі. До 

архітектур такого типу відносять: архітектуру на основі продукційної системи, 

архітектуру на основі класифікаторів, архітектуру з ієрархічною базою знань, 

архітектуру Барбучеану-Фокса та інші. Основною перевагою таких видів архітектур 

агентів є наявність розвиненої ментальної підсистеми, що утворює інтелектуальну 

складову агента; а основним недоліком – відсутність підсистеми моделювання як 

необхідного засобу для прогнозування поведінки власної, собі подібних і 

зовнішнього світу.  

Принципи реактивної архітектури виникли як альтернативний підхід до 

архітектури інтелектуальних агентів. Ідея реактивних агентів вперше виникла в 

роботах Р. Брукса, який висунув тезу, що інтелектуальна поведінка може бути 

реалізована без символьного представлення знань, прийнятого в класичному ШІ 

[331]. Реактивними називаються агенти та архітектури, де немає детально 

представленої моделі світу, а функціонування окремих агентів і всієї системи 

здійснюється за правилами типу «ситуація – дія». При цьому під ситуацією 

розуміється потенційно складна комбінація внутрішніх і зовнішніх станів. До 

архітектур такого типу належать коннекціоністська архітектура, архітектура 

«супідрядності» та інші. Основною перевагою таких архітектур агентів є наявність 

розвиненої підсистеми аналізу та планування поведінки і дій агента, реактивної 

підсистеми, визначальної реакції агента на зовнішні події, а також підсистеми 

організації кооперативної поведінки агентів. Основним недоліком є відсутність 

підсистем моделювання та прогнозування, а також ментальної підсистеми. 

Враховуючи зазначене, приєднаємось до більшості дослідників, які 

вважають, що жоден з підходів не дає оптимального результату при розробці 

агентів та МАС. Намагання об’єднати переваги зазначених підходів привели до 

появи різноманітних гібридних агентних архітектур. 
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Гібридні архітектури дозволяють гнучко комбінувати можливості всіх 

підходів. Ось чому останнім часом явно простежується тенденція розробки та 

використання саме гібридних агентних архітектур і систем агентів [157]. До 

архітектур цього типу належать: WILL-архітектура, InteRRap-архітектура, 

архітектура Touring Machine, IDS-архітектура, композиційна архітектура та інші.  

При проектуванні МАС важливе значення мають такі базові теоретичні 

поняття і характеристики, як взаємодія, кооперація (співробітництво), 

координація, організація, управління [350].  

Взаємодія означає встановлення двосторонніх динамічних відносин між 

агентами. Базовими типами взаємодії агентів є просте співробітництво, 

непродуктивне співробітництво, координоване співробітництво, колективне та 

індивідуальне суперництво. 

Поняття кооперації агентів відіграє центральну роль в МАС. Кооперація – 

це основна форма організації взаємодії між агентами, що характеризується 

об'єднанням їхніх зусиль для досягнення спільної мети при одночасному поділі 

між ними функцій, ролей та обов'язків. Кооперація передбачає співпрацю, 

координацію дій та подолання конфліктів. 

Ролі характеризують функції агентів незалежно від їх внутрішньої 

структури. За ролевою ознакою можна виокремити такі основні види агентів в 

МАС [305]: агент-замовник, що розсилає заявки на виконання деякого завдання 

іншим агентам; агент-координатор (посередник), який приймає замовлення і 

розподіляє їх між іншими (компетентними) агентами; агент-виконавець; агент-

субординатор (супервізор), який організовує і контролює роботу вищевказаних 

трьох агентів і наділений правом екстреного втручання і перерозподілу ресурсів в 

критичних (нештатних) ситуаціях. Такі ролі відповідають мінімальному набору 

функцій, необхідних для функціонування МАС як цілеспрямованої системи. 

Щодо розподілу завдань між агентами і узгодження їх дій, можна 

визначити три типових способи централізованого розподілу завдань:  

1) командне управління, коли агент-менеджер самостійно розподіляє всі 

завдання між заздалегідь визначеними агентами-виконавцями і контролює їх 

виконання;  
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2) розподіл за принципом торгів, коли агент-менеджер поширює 

оголошення про завдання, а потенційні агенти-виконавці пропонують свої 

послуги; однак і розподіл окремих завдань, і контроль залишаються 

прерогативою менеджера;  

3) розподіл шляхом змагання, коли агенти-виконавці дають свої пропозиції 

вже на рівні окремих завдань, тобто відбувається підбір виконавця під конкретне 

завдання, а роль менеджера зводиться до контролю та координації їх дій.  

Під координацією зазвичай розуміється управління залежностями між 

діями агентів. Тут можливі такі випадки – залежність від загальних ресурсів, 

залежність через вимоги одночасності дій тощо. 

Взаємодії між агентами можуть мати різний ступінь складності. До 

найпростіших видів взаємодії агентів відноситься їх зв'язок через повідомлення 

від середовища, як це відбувається в моделях колективної поведінки автоматів. 

Наступними за рівнем складності є відношення взаємодії між слабко 

персонифікованими агентами (наприклад, на основі «дошки оголошень» [320]). 

Складніше організувати комунікацію між персоніфікованими агентами. Тут 

провідну роль починають грати відносини кооперації, координації та коаліції. У 

такі відносини вступають агенти, які зайняті вирішенням спільних завдань або 

планують свою діяльність з урахуванням діяльності інших агентів. І нарешті, 

важливими є відносини неоднорідності і конфліктності на множині агентів. 

Перехід від однорідних агентів до взаємодії неоднорідних агентів дозволяє 

вирішувати завдання, які однорідний колектив в принципі не може вирішити, а 

конфлікти в ряді випадків можуть розглядатися як позитивне явище при 

організації колективної поведінки агентів, сприяючи досягненню спільної мети 

[146; 355]. 

Комунікація між штучними агентами залежить від обраного протоколу, 

який являє собою множину правил, що визначають, як синтезувати значущі і 

правильні повідомлення. Механізми комунікації діляться на безпосередні та 

опосередковані. Безпосередня комунікація пов'язана з обміном інформацією 

шляхом передачі повідомлень, наприклад, в руслі моделі акторів. Системи, 



312 

 

засновані на посиланні повідомлень, характеризуються безпосередньою 

комунікацією, оскільки різні агенти прямо спілкуються, утворюючи 

децентралізовану систему з локальним управлінням взаємодією.  

Найбільш поширеними спеціальними моделями комунікації (кооперації) 

агентів у розподіленому ШІ є модель договірних (контрактних) мереж Сміта, 

протокол монотонних мінімальних поступок (за Розеншайном і Злоткіним), 

модель соціальних залежностей Кастельфранші і Конте [350].  

Обов'язковим елементом МАС є специфічна мова, якою спілкуються агенти. 

У процесі інтеракції (взаємодії) вони обмінюються не тільки даними, що 

безпосередньо стосуються повідомлення чи завдання (семантичний контент), а і 

специфічною інформацією, що формує спільну комунікативну площину 

(семантичний контекст). Останній дозволяє більш повно інтерпретувати контент. 

Семантичний контекст описує зв’язки між конкретним повідомленням та іншими 

неявними складовими взаємодії: цілі та плани агентів, стратегії, уподобання, 

протоколи спілкування, поточна завантаженість тощо. 

У будь-яких МАС центральну роль відіграють структури управління та 

прийняття рішень. Управління визначає обмеження на взаємодію між агентами, вид 

організації і характер еволюції МАС. Класична структура управління передбачає 

субординацію агентів, тобто спосіб змусити одних агентів виконувати доручення 

інших. Ієрархія відносин субординації являє собою деревоподібну структуру. На 

противагу цьому в МАС можуть вводитися і егалітарні структури, коли всякий 

агент може попросити будь-якого іншого агента виконати деяку задачу, і 

потенційний виконавець завжди може відмовитися.  

Технологія агентів досить нова, тому теоретичні та практичні підходи до 

програмування розподілених інтелектуальних систем, запропоновані 

українськими (П. Андон, А. Анісімов, Д. Буй, В. Глушков, М. Глибовець, 

А. Дорошенко, С. Єршов, К. Лаврищева, О. Летичевський, М. Нікітченко, 

О. Перевозчикова, В. Редько, Г. Цейтлін та іншими) та зарубіжними вченими 

(В. Хорошевський, К. Г’юїт, В. Віттіх, П. Скобелєв, С. Рассел, П. Норвіг, 
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Р. Брукс, І. Шоем, Н. Дженінгс, М. Вулдрідж) не можуть бути використані без 

додаткового доопрацювання та модифікації.  

На даний момент відсутні універсальні підходи до розробки агентних 

систем. Наприклад, методологія висхідного проектування МАС вимагає 

попереднього задання функцій (ролей агентів), визначення кола їхніх зобов'язань 

по відношенню один до одного, формування моделі взаємодії, створення моделей 

агентів, сервісів і контактів. На відміну від цього, головна ідея спадного 

проектування полягає у визначенні загальних соціальних характеристик МАС за 

деяким набором критеріїв, побудові базових типів їх організацій з наступним 

визначенням вимог до архітектури агентів. 

При реалізації агентного підходу використовується парадигма агентно-

орієнтованого програмування [201]. 

Для аналізу предметної області та проектування МАС застосовують різні 

інструментальні засоби, найпопулярнішими серед яких є агентні платформи, 

наприклад, Coguaar, Aglobe, Jason, JADE тощо. 

Серед вимог, що висуваються для засобів створення агентів, 

найважливішими визнають: забезпечення транспортабельності коду на різні 

платформи (через передачу агента в текстовій формі (script) або у формі 

машинно-незалежного байт-коду); можливість працювати в гетерогенному 

комп’ютерному середовищі; підтримку символьних обчислень, мережевої 

взаємодії, паралельного виконання різних функцій агента і примітивів 

синхронізації; наявність системи захисту [201]. 

Доцільно запропонувати багаторівневу структуру програмного коду МАС. 

Такий підхід виправданий наступним: 

1. Агенти функціонують на певній апаратно-програмній платформі 

(операційна система сервера), де, по-перше, знаходиться середовище виконання 

програм агентів (execution environment), а по-друге, є логічним і вигідним 

розмістити загальні сервіси взаємодії агентів, такі як обмін повідомленнями, 

засоби безпеки тощо. Таке архітектурне розміщення базових сервісів призводить 

до економії ресурсів (оскільки у більшості операційних систем ці сервіси уже є 
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розробленими і впровадженими), а також потенційно дозволить агентам в процесі 

функціонування здійснювати міжплатформенну взаємодію, просто звертаючись 

до потрібних базових сервісів на кожній конкретній платформі. 

2. Агентам притаманні деякі стійкі структури коду, тобто певні поведінкові 

послідовності (behavioral patterns), які можуть повторюватися у агентів різного 

призначення. При цьому в кожного агенту своє специфічне використання цих 

структур. Тому має сенс виокремити моделювання окремих аспектів поведінки у 

вигляді класів, які можна використовувати при програмування безпосередньо 

агентської програми (евристики).  

3. Оскільки кожен агент (вид агентів) має своє призначення і специфіку 

функціонування, ці особливості повинні бути відображення безпосередньо в тілі 

програми самого агента. У коді можуть використовуватися як сервіси 

середовища, так і загальні агентські класи (поведінки). 

Графічно структуру програмного коду МАС представлено на рис. 5.6. Таке 

подання передбачає фізичне розміщення системи на одному сервері, можлива 

також кластерна конфігурація на декількох серверах. 

 

Базові сервіси 

операційної системи (БС) 

Загальні класи агентів 

(ЗК), шаблони поведінки 

БС 

ЗК 

Код агента 

АГЕНТ 

Середовище виконання 

СЕРВЕР 

 

Рис. 5.6. Структура програмного коду МАС 
Джерело: створено автором 

Поряд з поняттям МАС використовують ширше поняття – агентно-

орієнтована система (АОС) – система, в якій ключовою використовуваною 

абстракцією виступає агент [493]. 
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А. Швецов трактує АОС як гібридну систему, що поряд з МАС містить й 

інші системи (експертні системи, системи для навчання й тестування, розподілені 

об’єктні додатки тощо) [306]. 

Наявність розвиненої інформаційної та обчислювальної інфраструктури в 

сучасних СЕС обумовлює актуальність пошуків ефективних моделей поєднання 

окремих систем з метою підтримки вирішення завдань управління. Агентно-

орієнтований підхід дозволяє створювати системи, що надбудовуються над 

типовими засобами підтримки прийняття рішень, підвищуючи ефективність їх 

використання та забезпечуючи їхню взаємодію з іншими внутрішніми засобами 

автоматизації та зовнішніми системами глобального інформаційного простору.  

Таким чином, подаємо АОС у вигляді множини з трьох елементів: 

𝐴𝑂𝐶 = 〈𝐴𝐺, 𝑆𝐼𝑆, 𝐶𝑂𝑀〉, 

де 𝐴𝐺 – множина агентів, 𝑆𝐼𝑆 – множина ІТ-підсистем СЕС, 𝐶𝑂𝑀 – зв’язки між 

цими підсистемами та агентами. 

Нині АОС являють собою глобально розподілені та взаємопов’язані 

сукупності програмних та апаратних систем, що містять значну кількість 

компонентів, це визначає зростаючу складність їх розробки, впровадження та 

експлуатації.  

Приклади функціонуючих в СЕС агентних систем демонструють, що 

основними їх перевагами є високий рівень гнучкості та оперативності, адаптивність 

до змінних умов середовища, високий потенціал інтегрованості і взаємодії з іншими 

ІС, підвищення продуктивності тощо. Також важливою перевагою є можливість 

переходити до економіки реального часу, створювати інтелектуальні системи 

прийняття рішень у СЕС в реальному часі. Мультиагентний підхід підтримує 

неперервне перепланування в реальному часі з швидкою та гнучкою реакцією на 

події, допомагає знизити залежність від персоналій в прийнятті рішень, створює 

надійну та масштабовану платформу для росту складності розв’язуваних задач та 

розвитку діяльності. 

Реалізація агентних технологій для побудови інтелектуальних систем має 

багато переваг, з нею пов’язують найбільші перспективи переходу від просторів 

даних до просторів знань в глобальних і локальних мережах. Більшість науковців 
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нині стверджують, що розвиток ІТ у найближчому майбутньому пов’язаний саме з 

мультиагентними технологіями [193; 205]. Створювані на їх основі комп’ютерні 

системи використовують принципи самоорганізації й еволюції. Технологія легко 

інтегрується з сучасними системами комунікацій, електронними картами, будь-

якими Інтернет-сервісами. 

Підвищити ефективність підходу може поєднання технологій 

інтелектуальних агентів та ІАД. З одного боку, використання методів ІАД 

інтелектуальними агентами здатне значно підсилювати їх потужність, з іншого 

боку, агентні технології забезпечують ефективність процесу ІАД (автономність 

виконання, зниження трудових витрат, витрат часу тощо). 

Таким чином, агентно-орієнтований підхід має всі підстави для покладання 

його в основу розроблення ІСПУ. 

Робота агентної системи будується за подіями, що відбуваються в 

реальному часі. Агенти працюють асинхронно та квазіпаралельно, при цьому в 

ході роботи системи рішення самоорганізуються, спостерігаються такі феномени 

складних систем, як порядок та хаос, автокаталітичні реакції, катастрофи та інші 

нелінійні ефекти. Реакції агентів на події у формі ланцюжка змін рішень може 

виникати і спонтанно, у наперед непередбачені моменти часу, лавиноподібно 

прискорюючись. Рішення агентами приймаються еволюційно, при цьому 

змінюються раніше прийняті рішення. Конструкція та логіка роботи окремих 

агентів системи дуже прості, але поведінка ІСУ в цілому надзвичайно складна.  

Глобальна інтелектуальна поведінка такої системи розглядається як 

результат локальних взаємодій великого числа простих і необов'язково 

інтелектуальних агентів, при цьому ІСУ демонструє «емерджентний інтелект». 

Серед технічних переваг агентної архітектури визначають зменшення 

навантаження на мережу через можливість агентів працювати у фоновому 

режимі, виконуючи незалежні завдання; зниження латентності мережі внаслідок 

можливості самостійного обрання агентами алгоритму і середовища вирішення 

завдання; інкапсуляція протоколів через підвищення рівня програмування 

протоколів обміну; динамічна адаптація; природна гетерогенність, що забезпечує 

«безшовну» міжплатформенну системну інтеграцію; стійкість до відмов [305]. 
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При всіх зазначених перевагах гібридна інтелектуальна АОС як дуже 

складна система управління має низку слабких місць.  

Оскільки робота системи відбувається в режимі реального часу і ситуація 

постійно змінюється, надзвичайно важко оцінити наскільки поточне рішення 

далеке від оптимального. Робота на історичних даних вимагає відновлення 

контексту ситуації, рішення при цьому залежить від історії появи подій.  

Складні причинно-наслідкові зв'язки в мережі часто формують рішення, що 

важко зрозуміти й пояснити користувачеві. Йдеться як про «ефект метелика»: 

малі зміни на вході системи призводять до несподіваних великих змін на виході, 

так і про несподіване сповільнення реакції системи в разі виникнення довгого 

ланцюжка змін.  

Оскільки початок і закінчення виконання агентом певної дії розбіжні у часі, 

то за перебігу цього процесу можливі зміни параметрів середовища, на основі 

яких агент виробив та запустив програму дій. Середовище зазнає змін як через 

притаманну йому динамічність, так і внаслідок цілеспрямованих дій інших 

агентів. Цим обумовлюється можливість помилки (невдалого завершення) 

функціонально правильної дії агента. Оскільки агент фактично працює у режимі 

реального часу, необхідно передбачити можливість обробки невдало завершених 

операцій, їх аналіз та коригування програми дій. 

Непрозорість процесу отримання рішення призводить до необхідності 

додаткових досліджень та перевірок, адже внаслідок еволюційного підходу 

прийняте рішення неможливо буде відмінити, оскільки стан системи уже зазнав 

змін. Втручання компетентних осіб у процес формування рішення системою має 

позитивний результат лише в разі правильної оцінки складності ситуації і 

взаємозалежностей серед прийнятих й узгоджених між агентами рішень, що є 

надскладним завданням. У зв’язку з цим перспективною вважатимемо спільну 

роботу користувача і системи в інтерактивному доопрацюванні деяких рішень. 

Потрібно передбачити прямі та зворотні координаційні зв’язки між технологічним 

елементом та функціональними елементами АОС.  
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Врахування слабких місць підходу через інтерактивну взаємодію дасть 

можливість забезпечити потрібний ефект від використання переваг агентно-

орієнтованого підходу, що спроможний інтегрувати різні методи у межах однієї 

моделі, створити потужний інструмент для управління інформацією і знаннями, 

забезпечуючи цим підтримку проактивного механізму прийняття управлінських 

рішень. 

 

5.3 Агентна модель інтелектуальної системи проактивного 

управління 

 

Розвиток сучасних ІТ надає можливість повноцінно автоматизувати 

процедури, характерні для процесу прийняття проактивних рішень на всіх рівнях 

конфігурації «проект-процес-середовище». 

Образи проекту, процесу та середовища, поєднані в моделі СЕС, 

відображують інформаційну інтерпретацію реальних процесів життєдіяльності 

системи. Застосовуючи до цих образів спеціальні аналітичні процедури, серед 

яких чільне місце належить ІАД, можна не лише вчасно, а й наперед виявляти, 

фіксувати проблеми та пропонувати шляхи їх вирішення.  

Однак для повноцінної підтримки ПУ недостатньо лише підготувати 

необхідні аналітичні моделі, потрібно синтезувати ІСПУ, яка має підтримувати 

моніторинг та діагностику внутрішнього стану СЕС і зовнішнього середовища, 

формувати наперед та реалізовувати в реальному масштабі часу проактивні 

управлінські впливи. 

В ІСПУ рух від «сирих» даних до ефективних управлінських дій повинен 

підтримуватися наявними новітніми технологіями, поєднуючи в собі реалізацію 

дієвих і раціональних моделей підготовки інформації, виявлення знань, 

інтелектуальної підтримки прийняття рішень та організації управлінських 

впливів, у тому числі і автоматичних. Ключові системи і технології, здатні 

перетворювати дані в ефективні управлінські впливи представлені на рис. 5.7. 

Глибинна суть роботи ІСПУ полягає у видобуванні латентного змісту з 

даних у вигляді шаблонів образів СЕС, зважаючи на які можна ухвалювати 
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управлінські рішення, розподіляти сили та кошти, запускати нові позитивні 

процеси та зупиняти ті, що гальмують (як негативні, так і застарілі, неактуальні). 
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Рис. 5.7. Системи і технології, що реалізують переходи між 

інформаційним і управлінським контурами та їх рівнями в ІСПУ 

Джерело: створено автором. 

Робота зі знаходження шаблонів здійснюється як у консолідуючому, так і в 

креативному ключі. Не всі її аспекти піддаються формалізації. Тому ІСПУ має 

поєднувати підтримку прийняття рішень на верхніх рівнях управління, 

максимально забезпечуючи компетентних осіб необхідною інформацією, з 

автоматичним прийняттям великої кількості оперативних рішень. При цьому 

система має ефективно реалізовувати взаємодію між рівнями управління. 

Для ефективної взаємодії між рівнями управління при проектуванні ІСПУ 

може використовуватись концепція багаторівневих інтелектуальних систем [423]. 

Багаторівневий підхід реалізує модель взаємодії, в якій набір складових 

компонентів інтелектуальної системи взаємодіє і обмінюється знаннями в деякому 

внутрішньому представленні. 

За такого підходу доцільно виділити верхній рівень, що описує проектну 

підсистему СЕС, під ним розташувати більш детальні рівні, на яких відповідно 

реалізується опис процесної та середовищної підсистем (рис. 5.8).  
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Рис. 5.8. Багаторівневий підхід та зв’язки між підсистемами СЕС в ІСПУ 
Джерело: створено автором. 

Таким чином, виходить, що кожен рівень, що знаходиться нижче, 

забезпечує функціональність, яку використовує вище розміщений для 

забезпечення методів більш високого рівня. При цьому, хоча окремий рівень 

можна сприймати як єдине самодостатнє ціле, яке не залежить від наявності 

інших рівнів, модифікація більш високого рівня пов’язана з необхідністю 

внесення каскадних змін до нижчих рівнів. При переході з рівня на рівень 

модельовані сутності можуть піддаватися перетворенням з одного подання до 

іншого. Незважаючи на це, інкапсуляція нижчих функцій дозволяє досягти 

досить істотної переваги. 

Використовуючи такий багаторівневий підхід та фокусуючи увагу, перш за 

все, на проактивному формуванні шаблонів образів СЕС, можна запропонувати 

модель ІСПУ, яку формують база знань з прецедентами і правилами, база 

моделей ІАД, модулі пошуку рішень на основі правил і прецедентів, а також 

модулі пошуку шаблонів образів та рішень на основі моделей і методів ІАД 

(рис. 5.9). 

Загальний вигляд структурно-логічної моделі сутності функціонування 

ІСПУ наведено на рис. 5.10. 

Блок І – функціонування СЕС, представлене через всю різноманітність її 

ментальних, культурних, інституційних і когнітивних процесів, з усіма їх 

переплетіннями та взаємозалежностями, наповнене проблемними ситуаціями.  

Блок ІІ – інформація, що відтворює за допомогою різних інструментальних  

засобів  різні  аспекти  функціонування СЕС та в сукупності являє інформаційно- 
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Рис. 5.9. Концептуальна схема взаємодії складових ІСПУ в процесі пошуку 

рішень та навчання новим знанням 

Джерело: складено автором. 
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Рис. 5.10. Базова модель сутності роботи ІСПУ 
Джерело: складено автором. 
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віртуальний зліпок – образ СЕС. Такий зліпок завжди має відтінок суб’єктивності, 

адже частина інформації може передаватися у вербальному вигляді. 

Форми подання інформації включають бази даних, звіти, службові, 

аналітичні записки, накази, таблиці, графіки, передачі та публікації ЗМІ, 

розповіді очевидців, фото- та відеоматеріали, географічні карти тощо. 

Всі ці форми являють собою інформаційну інтерпретацію, теоретичну або 

предметно-практичну рефлексію реальних процесів життєдіяльності, що 

протікають в СЕС. 

Блок ІІІ – це латентна частина інформації, що виділяється за допомогою 

аналітичних процедур. Тут генеруються шаблони образів СЕС, що дають 

можливість проактивно визначити тенденції, послідовність та особливості 

перебігу подій, розвитку їх в часі та просторі. 

Блок IV – управлінські впливи, що формуються на основі управляючих 

сигналів (рішень) у масштабі реального часу, пов’язані з наперед визначеними 

шаблонами. 

У моделі ІСПУ виділяємо інформаційний та управлінський контури. 

Інформаційний контур включає збирання та систематизацію інформації, яка 

надходить у певні проміжки часу, а також суто аналітичні завдання, що 

формують розуміння на основі отриманої інформації загального контексту та 

внутрішньої структури СЕС, співвідношення всіх прихованих в них моментів. 

Управлінський контур регулює розподіл і рух інформації, контролює 

загальну ситуацію, запускає основні процеси в системі та керує ними.  

ІСПУ як ефективно функціонуючу управлінську структуру, можна подати у 

вигляді геометрично цілісного перетину замкнених контурів проекту, процесу та 

середовища, що включають контур вільного переходу. Такий підхід співзвучний 

до визначеного Ю. Курносовим у [138], де підкреслюється, що управління 

системою полягає в контролі над точками переходу від лінійності до параболи, від 

неефективності до ефекту, що у зв’язці з контрольними цифрами забезпечують 

надійну керованість системи. Це біфуркаційні точки в процесах та 

інституціональні елементи в системах. 
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Зважаючи на те, що в аналітиці синергетичний ефект (якісний приріст 

знання) може бути досягнутий через застосування різних наукових підходів на 

одному семантичному полі, в ІСПУ мають бути інтегровані різні аналітичні 

інструменти, тобто ІСПУ має бути гібридною інтелектуальною системою. 

В основу проектування ІСПУ як ГІС доцільно покласти проблемно-

структурну методологію, що дозволяє різко скоротити час на розробку, знизити 

трудовитрати на експлуатацію, підвищити якість управління та обробки інформації 

[52; 125–126]. 

Можливість адаптації проблемно-структурної методології до створення 

ІСПУ доведено попередніми дослідженнями (у п. 3.1 обґрунтовано вибір базової 

сукупності класів автономних методів для розробки моделей підтримки ПУ, у 

п. 3.2 доведено необхідність гібридного використання методів ІАД для побудови 

відповідних моделей, а у п. 5.1 обґрунтовано вибір базової сукупності технологій 

для накопичення і обробки даних з метою підтримки проактивних рішень). 

Зміст аналітичної роботи ІСПУ полягає в знаходженні шаблонів образів 

СЕС, що розкривають сутність явищ, та формуванні на їх основі правил та 

прецедентів – варіантів проектів, процесів та середовищ зі сценарієм реалізації 

рішення, представленого вектором параметрів управління. Причому система 

проактивно готує варіанти управління СЕС на основі економіко-математичних 

моделей, серед яких чільне місце посідають моделі інтелектуального аналізу. 

У зв’язку з цим при проектуванні ІСПУ найскладнішими проблемами є 

розробка загального алгоритму (1) збору та підготовки даних до аналізу, (2) 

визначення правил та прецедентів на основі аналізу інформаційних потоків та 

масивів даних, а також (3) підтримки прийняття рішень, що передбачає поєднання 

алгоритмів виводу на правилах і прецедентах з алгоритмами прийняття рішень на 

основі моделей і методів ІАД, що реалізуються у тому числі і у реальному часі. 

У процесі функціонування ІСПУ накопичує знання та використовує їх для 

підтримки прийняття рішень. 

На початковому етапі накопичення знань як модель подання знань 

виступають правила. Множина правил містить правила управління процесами 
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функціонування системи, правила прийняття рішень в проблемних ситуаціях, що 

виникають у процесі управління, та правила класифікації математичних моделей 

підтримки прийняття рішень. RB постійно поповнюється новими правилами, що 

видобуті за допомогою інструментів ІАД. Процес накопичення правил зображено 

на рис. 5.11. 
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Рис. 5.11. Процес поповнення бази правил в ІСПУ 

Джерело: складено автором. 

Паралельно триває накопичення прецедентів у CB. Процес еволюції KB 

здійснюється через обмін знаннями між модулем правил і модулем прецедентів. 

Аналіз, корекція й поповнення прецедентів реалізується на основі встановлення 

суперечностей між правилами та застарілими прецедентами. Адаптація та 

навчання СВ здійснюється за результатами інтелектуального аналізу правил та 

узагальнення виявлених стійких правил у формі нових прецедентів. 

Для пошуку рішень у базі знань ІСПУ може бути запропонований алгоритм 

підтримки прийняття рішень, що включає процедуру пошуку рішень у СВ, а 

також процедуру прийняття рішень для раніше невідомого стану системи з 

використанням RB та бази моделей (Models Base, MB). Алгоритм працює на всіх 

рівнях СЕС паралельно, одержані рішення проходять процедуру узгодження між 

собою, що полягає у встановленні вертикальних зв’язків через індексацію правил 

(рис. 5.12).  

Алгоритм полягає в тому, щоб за відомим образом СЕС ініціювати 

процедуру пошуку найближчого прецеденту, яка відповідно до відомої множини 
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ознак рекомендує певний варіант рішення або його модифікації. У разі, коли такий 

прецедент відсутній у СВ, викликаються процедури дослідження нового образу, 

які вивчають причинно-наслідкові зв’язки, визначають тенденції розвитку подій, 

дозволяють визначити правила для прийняття рішень за розглядуваним образом.  
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Рис. 5.12. Алгоритм підтримки прийняття рішень на основі прецедентів та 

правил в ІСПУ 
Джерело: складено автором. 

ІСПУ може сформувати рішення на основі рекомендації або адаптувати 

рішення відповідно до поточної ситуації, використовуючи додаткову інформацію 

від компетентних осіб. У такому разі прийняте рішення після оцінки його 

ефективності може бути використане для навчання КВ. Забезпечення виконання 
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процесу виведення на прецедентах обслуговують такі види структур знання, як 

індексація правил (визначення істотних вхідних особливостей образів), правила 

модифікації розв’язків (знання про те, які види факторів можуть бути замінені та 

як їх замінити), виправлення правил (правила, за допомогою яких визначаються 

дозволені зміни). 

Система може також сформувати рішення, використовуючи правила вибору 

математичних моделей і методів вирішення завдань управління. Визначення 

адекватної моделі для вирішення конкретного завдання управління є самостійним 

і складним завданням. Для підтримки цього процесу в технологіях аналітичного 

моделювання використовується банк моделей (база моделей (MB) та СУБМ), що 

являє собою кероване середовище для запису та управління моделями та 

засобами моделювання. Для аналітичних моделей важливою є можливість 

сумісної роботи, а також узгодженість версій та управління. У міру моделювання 

більш широкого діапазону проблем та розгляду компромісів між ними 

можливість сумісного використання елементів моделей або процесу створення 

моделей стає дедалі важливішою. 

Процес розроблення моделі ІАД представлено на рис. 5.13. Він складається 

з низки етапів, що включають підготовку даних, аналіз інформації та 

безпосередньо розробку і впровадження моделі. 
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Рис. 5.13. Процес аналітичного моделювання 

Джерело: складено автором. 
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Необхідна підготовка даних передбачає їх об’єднання з кількох джерел та 

наступне очищення інтегрованих даних для забезпечення послідовного 

використання кодів полів, точності в числових полях тощо. Пошук відповідних 

даних для розробки моделей та доступ до них, при якому така розробка 

підтримується, є інтерактивним процесом, що потребує розуміння аналітичних 

моделей. Для розуміння одержаного набору даних використовують 

профілювання та засоби дослідницького аналізу і візуалізації. При цьому можуть 

бути видобуті нові правила та набори правил з даних, що використовують для 

навчання КВ. Для розробки моделей використовують відповідні методи ІАД, цей 

процес потребує участі фахівця з аналітичного моделювання, що має досвід 

застосування відповідних методик, а також інтерпретації та подання результатів. 

Оцінка моделі полягає в застосуванні як якісних характеристик, статистичних 

параметрів, що визначають якість моделі, так і певних оцінок зиску від 

упровадження моделі. Впровадження моделі включає налаштування самої моделі 

та відповідних розрахункових показників з метою імплементації до 

функціонуючої системи. Цей процес може передбачати переведення результатів 

моделювання в правила, впровадження в середовище планування або створення 

програмного коду. Автоматичне та/або неперервне налаштування моделі дуже 

важливе для збереження її продуктивності. Налаштування може працювати 

постійно в автоматичному режимі, або проводитись періодично аналітиком. 

Можлива комбінація цих методів. 

При розробці ІСПУ використання даних, управління ними та створення 

аналітичних моделей виступають базою для виявлення латентного змісту 

інформації. Одержані знання доцільно зберігати в системі у формі прецедентів 

та використовувати їх (безпосередньо або після адаптації) для вирішення 

стратегічних та оперативних завдань. 

Для розробки прецедентів необхідним є об’єднання класичних та нових 

технологій. На рис. 5.14 зображено взаємодію елементів цих технологій 

управління.  
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Рис. 5.14. Середовище для розробки прецеденту в ІСПУ 
Джерело: складено автором. 

Джерелом структурованої інформації про поточний стан СЕС може бути 

оперативний склад даних (Operational Data Store, ODS), що поєднує інформацію з 

різних джерел та реалізує певне очищення даних. Такі структури створюються 

для зберігання спеціалізованої детальної інформації та можуть 

використовуватись для оперативного аналізу та звітів. Зазвичай інтеграція даних 

у них мінімальна, дані з різних джерел записані у різні вітрини даних і не 

об’єднані в єдині структури зберігання, як, скажімо, у СД. Обмеженим є і 

історичний горизонт даних ODS.  

Варто також відзначити, що сучасні підходи до побудови СД в залежності 

від мети та архітектури оперативних систем можуть бути не обов’язково 

реляційними. Так звані NoSQL БД (Hadoop, Cassandra, Redis та ін.) побудовані на 

принципово інших засадах щодо способів зберігання, підтримки цілісності даних 

і доступу до них. Відповідно при реалізації такого підходу можуть знадобитися 

інші інструменти взаємодії.  

Частина аналітичних завдань – сегментація БД великих об’ємів, 

оптимізація логістичних ланцюжків, швидкий пошук даних тощо – нині можуть 

бути ефективно вирішені завдяки технології In-Memory, тобто безпосередньо в 

оперативній пам’яті. В перспективі використання єдиної технологічної 
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платформи для створення додатків, що переважно працюють в оперативній 

пам’яті (типу SAP HANA), дасть можливість значно пришвидшити вирішення 

переважної більшості аналітичних завдань.  

Більша частина контекстних даних, що можуть бути використані в процесі 

прийняття рішень, повинна зберігатися в певній системі управління контентом. 

При розробці прецеденту, особливо для розуміння контексту або за відсутності 

історичної інформації, важливе значення мають як структуровані, так 

і неструктуровані документи, що зберігаються в такій системі. 

Хоча традиційні ВІ-платформи та ВРМ-системи не мають безпосереднього 

впливу на процеси аналітичного моделювання, вони є важливими при розробці 

прецедентів. Моніторинг більшої частини процесів здійснюється через 

індикатори, звіти та іншу інфраструктуру таких систем. Ці технології 

забезпечують спосіб створення зворотного зв’язку для моніторингу ефективності 

пропонованих рішень. Окрім того, більша частина засобів запитів та візуалізації, 

що є частиною типових програмних рішень бізнес-аналітики, корисні як для 

підтримки цілепокладаючих та стратегічних рішень, так і для розуміння даних 

перед побудовою аналітичних моделей. 

Підсистеми зберігання даних (оперативні БД, СД і т.д.) передбачають 

підтримку різних за актуальністю даних. Це співвідноситься із потребами в 

інформації трьох рівнів управління – проекту, процесу та середовища, кожне 

наступне з яких, починаючи із середовища, є все більшим рівнем абстракції та 

узагальнення і орієнтоване на аналіз значних обсягів історичних даних. Поточним 

даним буде відповідати інформація в оперативних системах. Вона 

використовується, в першу чергу, для управління середовищем, тому що може 

містити прямі загрози СЕС, які потрібно швидко нейтралізувати, а також зазвичай 

містить важливі бізнес-показники, що знаходять відображення в оперативних 

рішеннях. Рівень процесу оперує із інтегрованими даними (ODS, СД), які 

дозволяють проводити хоч і достатньо оперативну аналітику, але вже з 

використанням історичних даних для побудови релевантніших шаблонів. Рівень 

проекту зазвичай оперує значними обсягами універсальних даних, використовує 

СД для глибокого вивчення діяльності, визначення провідних тенденцій та 
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моделювання поведінки СЕС. Варто зазначити, що на практиці всі рівні тим чи 

іншим чином використовують усі підсистеми для збору інформації, але як основне 

джерело використовують ту систему, яка зберігає дані на такому рівні інтеграції та 

історичності, який відповідає сутності рівня управління. 

За У. Ешбі, для ефективного вирішення завдання управління необхідно, щоб 

інформаційна потужність системи управління (її інформаційна різноманітність) 

була не меншою за різноманітність об’єкта управління [59]. Проактивна розробка 

прецедентів ставить за мету створення потужного набору сценаріїв, що дозволяє 

збільшити керованість СЕС через збільшення різноманітності можливих 

управлінських впливів.  

Реалізація алгоритмів підтримки ПУ стосується всіх підсистем СЕС – 

проекту, процесу та середовища. При цьому відповідні операції мають 

виконуватись паралельно, передбачається розподіл рішень, переговори, управління 

знаннями. Це свідчить про те, що ІСПУ не буде ефективною, якщо їй будуть 

притаманні характеристики класичних ІС, що являють собою ієрархії великих 

програм: послідовне виконання операцій, інструкції зверху донизу, централізовані 

рішення, управління даними, стабільність, тотальний контроль, передбачуваність, 

бажання зменшувати складність. 

Відповідно до сучасних теорій СЕС, як самі системи, так і управлінські 

процеси, що перебігають у них, мають мережеву причинно-наслідкову структуру. 

В реальній ситуації управлінські процеси як мережі є нелінійними, а будь-який 

нелінійний процес веде до розгалуження, прийняття та реалізація рішення веде до 

вибору однієї з гілок. Керуючі впливи в мережах можуть підсилюватись та/або 

послаблюватись, в результаті незначний управлінський вплив може дати 

потужний синергетичний ефект, необґрунтоване управлінське рішення – 

призвести до хаосу. Мережа є найбільш адекватною формою для моделювання 

систем будь-якого рівня і реальності та дозволяє стверджувати, що моделлю при 

проектуванні ІСПУ найкраще обрати мережеву структуру – гібридну 

інтелектуальну АОС. Основні характеристики, що закладені в концепції ПУ СЕС: 

еволюція, створення умов для розвитку, бажання збільшувати складність, 

самоорганізація, – цілковито підтримуються в такій концепції.  
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Агентна ІСПУ розбивається на підсистеми, в кожній з яких у режимі 

реального часу взаємодіють множина простих і необов'язково інтелектуальних 

агентів. Виходячи з їхніх функцій, усіх агентів системи можна розділити на 

групи: агенти збирання даних, агенти моніторингу, агенти пошуку рішень, агенти 

моделювання, агенти впливів, агенти вивчення преференцій користувача та 

агенти презентацій. Схему взаємодії агентів в ІСПУ наведено на рис. 5.15. 

Призначення різних груп агентів дозволяє об’єднати їх в різні 

функціональні підсистеми ІСПУ.  

Підсистема [S1] відповідає за формування і аналіз образу СЕС. В 

середовищі цієї підсистеми взаємодіють між собою агенти збирання даних. Вони 

представляють собою програми, що здійснюють збір та консолідацію інформації 

для вирішення завдань ІСПУ. Можна виділити кілька видів агентів збору 

інформації, діяльність яких пов’язана з наповненням СД та оперативної БД. На 

рис. 5.16 відображено зону відповідальності різних груп таких агентів. Агенти 

груп [Ag1], [Ag2] та [Ag3] відповідають за збирання внутрішніх даних, [Ag4], 

[Ag5] та [Ag6] – зовнішніх. Під зовнішніми даними будемо розуміти інформацію, 

що отримується із зовнішніх джерел і відображає загальний стан розвитку 

світової економіки, галузей національної економіки, дані екосистеми тощо. 

Внутрішня інформація відтворює результати діяльності СЕС, її пошук 

здійснюється з внутрішніх оперативних джерел даних та на основі технології 

M2M та Інтернету речей. 

Процес коректної передачі даних від розглядуваних груп агентів до 

оперативної БД та СД відбувається із застосуванням процедур завантаження 

даних (ETL-процедур, що вирішують завдання вилучення даних з різнотипних 

джерел, їх перетворення до вигляду, придатного для зберігання в певній 

структурі, а також завантаження до відповідної БД, або ELT-процедур, що 

здійснюють трансформацію даних без її зберігання в транспортній області).  

Окреме завдання мають агенти [Ag7]. Вони відповідають за пошук 

зовнішніх джерел даних. Агенти [Ag8] та [Ag9] формують вітрини даних, що 

містять тематично об’єднані дані, для вирішення окремих аналітичних задач. 
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Рис. 5.15. Схема взаємодії програмних агентів в ІСПУ 

Джерело: створено автором. 
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Рис. 5.16. Взаємодія агентів збирання даних в ІСПУ зі сховищем даних 

та вітринами даних 
Джерело: складено автором. 

Агенти збирання даних найчастіше проектують як когнітивні. 

Використання інтелектуальних агентів при пошуку та зборі інформації має низку 

переваг [45, с. 354–355]. 

Вважаємо перспективною також взаємодію гібридних агентів або багатьох 

реактивних агентів збирання даних, якщо процедура пошуку є чітко 

формалізованою.  

Агенти моделювання, що взаємодіють в середовищі підсистеми 

моделювання рішень [S2], продемонструють високу результативність в своїй 

інтелектуальній реалізації. Вони навчаються на досвіді і можуть запропонувати 

найбільш придатну модель обчислень та аналізу, у тому числі й гібридну. 

Доцільно створити кілька видів інтелектуальних агентів моделювання, що 

відповідають різним завданням аналізу даних (рис. 5.17а). Зважаючи на 

складність розробки інтелектуальних агентів моделювання, доволі часто їх можна 

замінити гібридними структурами, тоді доцільно створювати кількох агентів для 

розв’язання однієї задачі з подальшим узагальненням їх результатів (рис. 5.17б).  

Ще одним варіантом реалізації агентів моделювання є реактивна структура. 

Агент-координатор може створювати багатьох реактивних агентів, що дає 

можливість одержати певний набір альтернатив, що у підсумку може бути 

узагальнений агентом аналізу результатів моделювання за алгоритмами, 

подібними до ансамблів моделей (рис. 5.17в).  
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Рис. 5.17. Варіанти реалізації агентів моделювання: а) когнітивні агенти; б) 

гібридні агенти; в) реактивні агенти 
Джерело: створено автором 

Агенти пошуку правил і прецедентів виступають як складові підсистеми 

пошуку рішень в базі знань [S3]. Вони можуть бути реактивними, створювати в 

процесі вирішення висунутих перед ними завдань ансамбль агентів; також 

можливі агенти з гібридною структурою. 

В більшості реактивні структури характерні і для агентів впливу, що 

функціонують в середовищі підсистеми формування і реалізації управлінських 
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впливів [S4] та агентів презентацій з інтерфейсної підсистеми [S5]. Вирішувані 

ними завдання можуть бути реалізовані незначною кількістю реактивних агентів 

або агентів з гібридною структурою. 

Агенти вивчення преференцій користувача мають бути когнітивними, лише 

в такій реалізації вони можуть виконати поставлені перед ними завдання. 

Накопичення та обробка знань таких агентів здійснюється на основі бази знань 

[KB], наприклад, із застосуванням онтологій. 

У межах ІСПУ-агентів може використовуватись такий допоміжний 

інструментарій як тригери (наприклад, активізуються до та після запуску агента 

та сприяють автоматичній інтеграції різних компонентів системи); фільтри 

(формують робочу вибірку даних); умовна метрика (активізує дії агента). 

Такий інструментарій може бути втілений у функціонал агента-

координатора, який повинен мати гібридну структуру. Такий мета-агент може 

самостійно розподіляти завдання між агентами-виконавцями або влаштовувати 

розподіл через змагання агентів, координуючи і контролюючи їх дії. До функцій 

мета-агента можна включити створення та знищення агентів певного виду. 

Обираючи структуру ІСПУ, в кожному конкретному випадку потрібно 

розуміти, 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.  

Автономні агенти можуть мати складну архітектуру, що представлена 

системою компонент (субагентів) та відображена на рис. 5.18. Компонент 

отримання даних функціонує у двох режимах – запит даних (проактивна 

складова) та прийняття даних (реактивна складова).  

В цілому ІСПУ як агентну систему можна подати у вигляді множини з 

трьох елементів [247, с. 287]: 

𝑀𝐴𝑆 = 〈𝐴𝐺, 𝑒𝑛𝑣, 𝑐𝑜𝑚〉, 

де 𝐴𝐺 = 〈𝑎𝑔1, 𝑎𝑔2, … , 𝑎𝑔𝑛〉 – агенти, 𝑒𝑛𝑣 – середовище, 𝑐𝑜𝑚 – зв’язки між 

середовищем та агентами. 
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Рис. 5.18. Загальна архітектура автономного агента 
Джерело: складено автором.  

Кожного агента 𝑎𝑔𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ , можна описати за допомогою чотирьох 

елементів: 

𝑎𝑔𝑖 = 〈𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝑖 , 𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 , 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖〉, 

де 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝑖 – множина змінних, що повністю визначають агента, 

𝑋𝑖 , 𝑌𝑖  – входи та виходи агента відповідно, підмножини 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝑖 , елементи 

яких пов’язані з 𝑒𝑛𝑣, 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖 – автономний метод, що виконує відповідні зміни над 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝑖. 

Середовище 𝑒𝑛𝑣 може бути подане через елементи:  

𝑒𝑛𝑣 = 〈𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝑒𝑛𝑣 , 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑣〉. 

Важливою особливістю такого подання середовища є те, що воно саме по 

собі активне, містить свій власний 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑣, котрий може змінювати 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝑒𝑛𝑣 

незалежно від агентів, що входять до цього 𝑒𝑛𝑣. 

Входи та виходи агентів пов’язані з елементами 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝑒𝑛𝑣, але середовище не 

відрізняє, які з елементів 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝑒𝑛𝑣 перебувають у залежності з ними. Відсутність 

входів та виходів у середовища означає, що воно, на відміну від агентів, є 

необмеженим. 

Характеристики автономних агентів, що можуть входити до основних груп 

агентів ІСПУ наведено в табл. 5.6. 

Розробка конфігурації ІСПУ, що створюється для вирішення завдань 

конкретної СЕС, є складним процесом, який передбачає глибоке дослідження як 

особливостей функціонування системи, так і особливостей реалізації управління 

нею. Обґрунтовані варіанти інструментальних та модельних конструкцій 
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формують базу інтелектуального інформаційного забезпечення ефективної 

діяльності економічних агентів. 

 

Таблиця 5.6 

Характеристики основних груп агентів ІСПУ 

Завдання 

агента 
Елементи стану 

Елементи 

входу 

Елементи 

виходу 
Процес 

Збирання  
даних 

Елементи 
користувацького 

інтерфейсу (КІ), збору 
та фільтрації даних, 

інструкцій 
користувача 

Набір 
запитуваних 

даних 
Сформовані дані 

Пошук інформації та 
розміщення в 
базі/сховищі 

Моніторинг  

Елементи КІ, множини 
ознак якості, 

індикатори якості, 
алгоритми порівняння 

та вибору 

Образ 
системи, 
модельні  

результати 

Рішення про 
доцільність змін 
цілей/стратегій/ 

моделей 

Відстеження значень 
ключових 

характеристик та 
вибір рішення 

Пошук 
рішень  
в базі  

прецедентів 

Елементи КІ, множини 
ознак, алгоритми 

визначення близькості 

Образ 
системи 

Найближчий 
прецедент або 

інформація про 
його відсутність 

Аналіз  
близькості 

Пошук 
рішень  

у базі правил 

Елементи КІ, 
ментальної моделі, 

алгоритми виведення 
на знаннях 

Образ 
системи 

Правило 
знаходження 

рішення 

Виведення на 
знаннях 

Моделювання 

Елементи КІ, 
алгоритми відбору 

даних, вибору моделі 
та розв’язання задачі 

Вхідні дані 
для моделі 

Виходи моделі 
Формування моделі, 
розв’язання задачі 

Презентація 

Елементи КІ, 
технологій 

інтерактивності, 
візуалізації 

Вхідні дані 
для 

презентації; 
запит 

користувача 
до системи 

Звіт (таблиці,  
схеми, 

рекомендації), 
інформація від 

системи 

Подання даних 

Управлінські 
впливи 

Елементи КІ, 
ментальної моделі 

Запит на 
прийняття 

рішень 

Автоматичне 
рішення 

Прийняття  
рішень 

Джерело: складено автором. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Розроблений модельний комплекс здатен забезпечити ефективну 

підтримку проактивного механізму прийняття рішень за умови його упровадження 

у вигляді методичного забезпечення ІСПУ, в основу синтезу якої запропоновано 

покласти комбінований підхід – повну автоматизацію прийняття рішень у 

стандартних ситуаціях та часткову автоматизацію в умовах подібних та нових 
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ситуацій, коли процес обґрунтування рішення супроводжується залученням знань і 

суджень фахівців. При цьому ІСПУ має ефективно реалізовувати взаємодію між 

рівнями управління. Така система, з одного боку, є функціонально неоднорідною, 

оскільки поєднує спадкові ознаки складних завдань, що випливають з певних 

проблем функціонування СЕС, а з іншого – інструментально неоднорідною, що 

пояснюється використанням для вирішення частин завдань різних методів і 

підходів. Це виступає обгрунтуванням необхідності використання гібридного 

підходу для ефективної реалізації проактивного механізму прийняття рішень в 

СЕС. Порівняння різних стратегій розробки ГІС дозволяє зробити висновок про 

відповідність інтегрованої моделі до завдань, що постають перед ІСПУ. В роботі 

показано, що ІСПУ 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 ГІС різними економічними агентами переконує у високій 

економічній ефективності підходу. Вибір ефективної структури ІСПУ в кожному 

конкретному впровадженні забезпечує використання проблемно-структурної 

методології, яка дає можливість створювати соціальні моделі, що 

самоорганізуються; експериментувати з великою кількістю методів, що 

адаптуються до неперервних змін у складі та структурі неоднорідних завдань 

управління СЕС. 

2. 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 СД. Проаналізовано переваги та недоліки 

різних систем накопичення і обробки даних, що дає можливість обґрунтувати 

вибір певної стратегії у кожному конкретному випадку. 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.  
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3. Необхідність поєднувати в одній моделі значну кількість інструментів 

збирання, підготовки і аналізу даних та забезпечувати при цьому паралельне 

виконання операцій, переговори, розподіл рішення, управління знаннями вимагає 

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

синтезу моделі ІСПУ запропоновано обрати мультиагентний підхід; 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 

агентних ГІС. У правильності вибору підходу переконує насамперед аналіз досвіду 

практичного використання МАС управління в СЕС, а також дослідження 

потенційних можливостей щодо інтеграції з ІАД. Зазначено, що разом з 

визначальними позитивними рисами МАС, вони мають низку недоліків 

(непрозорість процесу отримання рішення, можливість невдалого завершення 

функціонально правильної дії агентів тощо), для зменшення негативного впливу 

яких запропоновано координувати зв’язки між технологічними і функціональними 

елементами ІСПУ; передбачати можливість доопрацьовувати рішення через 

інтерактивні процедури.  

4. В роботі досліджено особливості МАС, властивості, форми 

соціальної поведінки, типи агентів та агентних структур, досвід проектування 

систем, що мають важливе значення при реалізації агентного підходу в процесі 

формування ІСПУ. 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. 

5. Основним завданням ІСПУ в роботі визначено повноцінну 

автоматизацію процедур прийняття проактивних рішень на всіх рівнях 

конфігурації «проект-процес-середовище». Глибинна суть роботи ІСПУ полягає у 

видобуванні латентного змісту з даних у вигляді шаблонів образів СЕС, що 

розкривають сутність явищ, та формуванні на їх основі правил та прецедентів – 

варіантів проектів, процесів та середовищ зі сценарієм реалізації рішення. 



340 

 
 

Причому у фокусі уваги знаходиться проактивна розробка прецедентів, що 

містять обґрунтовані варіанти рішень, здатні формувати успішне майбутнє СЕС. 

В роботі запропоновано модель ІСПУ, яку формують база знань з прецедентами і 

правилами, база моделей ІАД, модулі пошуку рішень на основі правил і 

прецедентів, а також модулі пошуку шаблонів образів та рішень на основі 

моделей і методів ІАД; представлено алгоритм підтримки прийняття рішень на 

основі прецедентів, правил, моделей ІАД; описано процедури поповнення бази 

знань та розробки аналітичних моделей, визначено джерела вхідних даних для 

моделювання.  

6. Поряд з визначенням гібридних методів і стратегій для ефективної 

підтримки проактивних рішень в роботі 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. 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. Локальні 

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

визначають її глобальну інтелектуальну поведінку. Реалізація синтезу ІСПУ в 

межах концепції агентно-орієнтованого підходу дозволяє дієво і раціонально 

інтегрувати різні види ПЗ управління СЕС.  
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РОЗДІЛ 6 

РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ПРОАКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ 

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

6.1. Розробка агентно-орієнтованої інтелектуальної системи управління 

транспортним підприємством 

 

В умовах глобалізації економіки, необхідності швидкої зміни політики 

діяльності економічних суб’єктів у відповідь на турбулентні зміни ринкової 

кон’юнктури, важливості врахування величезного обсягу інформації, що 

надходить з різних джерел, особливої актуальності набувають питання розробки 

адекватних інструментальних засобів підтримки прийняття рішень на 

підприємствах, як важливого фактору підвищення їх конкурентоспроможності у 

світовому економічному просторі.  

Одним з найважливіших напрямів економічної діяльності, що демонструє 

необхідність нагального оновлення механізмів управління, є надання 

транспортно-логістичних послуг. Зростання взаємозалежності між національним 

та міжнародними ринками перевезень призводить до невизначеності щодо змін 

попиту та пропозиції, коливання цін на енергоносії, витратні матеріали тощо, і 

це, насамкінець, формує ризики тарифної політики. Управлінські рішення 

потрібно приймати не просто з огляду на певну поточну ситуацію, необхідно 

розглядати їх під кутом багатьох критеріїв та обмежень, враховувати тенденції 

майбутніх змін.  

Усі ці фактори підсилюють динаміку прийняття рішень у процесі 

управління транспортною діяльністю. За статистикою, 23% всіх ухвалених 

рішень у цій сфері підлягають перегляду вже через годину після їх прийняття; 

понад три години залишаються актуальними лише 10% рішень [236]. 

Підвищується зв’язність процесів прийняття рішень, прийняття кожного 

окремого рішення викликає зміну залежних від нього рішень. 

Споживачі транспортно-логістичних послуг дедалі більше потребують 

індивідуального підходу, що викликає потребу в механізмах диференціації при 
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обслуговуванні замовлень, а також при формуванні ефективних маркетингових 

стратегій, спрямованих на конкретні категорії споживачів. 

Динамічні зміни, що відбуваються у зовнішньому та внутрішньому 

середовищах транспортних компаній, вимагають високої оперативності в 

прийнятті рішень. Виникає необхідність постійно балансувати між різними 

критеріями, розраховувати варіанти та змінювати політики динамічно, 

перебуваючи в постійній взаємодії з усіма стейкхолдерами. Всі ці особливості 

потребують нових методів та засобів для підтримки прийняття рішень в реальному 

часі. При цьому ухвалені рішення мають бути проактивними. 

Важливими завданнями ПУ у сфері надання логістичних послуг є: 

1) передбачення можливих змін ринкових цін на продукти та послуги, 

від яких залежать результати діяльності підприємства, та врахування пов’язаних з 

цим ризиків при формуванні тарифів; 

2) диференціація замовлень, що дозволяє оцінити ступінь зацікавленості 

компанії у виконанні певного кола замовлень та сформувати при цьому механізм 

гнучкої цінової політики;  

3) відстеження та стратифікація потенційних споживачів послуг, що 

надає компанія, для проведення проактивних маркетингових заходів; 

4) відстеження ринку логістичних та інших послуг на предмет пошуку 

нових вигідних партнерів; 

5) відстеження нових вигідних сполучень для проактивного формування 

маршрутів перевезень. 

Вирішення представлених завдань пов’язане з постійним моніторингом 

зовнішнього та внутрішнього середовища і передбачає перманенте збирання та 

аналіз інформації для підтримання конкурентних переваг підприємства. 

Сучасні транспортні компанії використовують для підтримки процесів 

управління потужні ІС, як операційні, так і аналітичні. Залежно від потужності 

компанії їх набір та функціональність можуть відрізнятися, але для досягнення 

максимальної лояльності клієнтів в умовах конкуренції на підприємстві має 

існувати певний варіант систем CRM та ВІ. 
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CRM обслуговує процес формування замовлення, обробляє та консолідує 

інформацію щодо замовлення та клієнта, контролює проходження всіх етапів 

перевезення вантажу та формує оперативну звітність. Як правило, такі системи з 

метою зберігання та аналізу інформації інтегруються з системами класу OLAP.  

Сучасні аналітичні системи містять інструменти аналітичної обробки та 

подання інформації – конструктори аналітичних панелей, звітів, стратегічних 

карт показників тощо [89]. Вони допомагають сформувати висновки про стан 

підприємства та ефективність його функціонування. Деякі з них мають 

інструменти моделювання і прогнозування та дозволяють будувати складні 

ієрархічні моделі для сценарних багатоваріантних розрахунків, включаючи 

багаторівневі, прогнозні та оптимізаційні задачі. 

Системи бізнес-аналітики можуть бути залучені до підтримки прийняття 

проактивних рішень, але при цьому вони мають бути спеціально налаштовані для 

вирішення специфічних управлінських завдань. До того ж більшість визначених 

завдань ПУ транспортними підприємствами потребують спеціальних інструментів 

для виявлення знань – інструментів ІАД. 

Тому корпоративні ІС можна розвивати за рахунок засобів інтелектуальної 

обробки інформації та створювати при цьому інтелектуальні СППР. Підтвердимо 

цей висновок на прикладі вирішення окремого блоку проблем управління 

транспортним підприємством, що стосуються етапу розгляду та прийняття 

замовлення. 

На підприємство в реальному часі надходять замовлення, які необхідно 

спланувати, враховуючи важливі ринкові тенденції, індивідуальні переваги та 

обмеження ресурсів. Процес прийняття рішень ускладнює той факт, що 

планування відбувається в реальному часі, щоденно надходить велика кількість 

замовлень. Виникає необхідність пошуку рішень, збалансованих за різними 

критеріями, та таких, що враховують індивідуальний підхід до клієнтів. Потрібно 

оперативно провести економічну оцінку варіантів у реальному часі, визначивши 

при цьому параметри раціонального варіанту перевезень, а саме, шлях 

перевезення, час та вартість перевезення. 
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Одним із важливих критеріїв якості розглядуваного процесу прийняття 

рішення є його швидкість. Враховуючи, що подані замовлення є в більшості своїй 

типовими, відповідно варіанти рішень також можуть бути типовими і зберігатися 

у готовому вигляді. При цьому доцільно скористатися інтелектуальною 

технологією CBR. З іншого боку, динамічні зміни у зовнішньому середовищі 

вимагають оперативного оновлення попередніх варіантів рішень. Вирішити таке 

завдання допомагає технологія правил. Крім цього, для врахування ключових 

економічних тенденцій та індивідуальних переваг необхідні спеціальні аналітичні 

інструменти та адекватні економіко-математичні моделі, що ґрунтуються на ІАД. 

Враховуючи те, що для вирішення окресленого кола проблем потрібно 

паралельно реалізовувати збирання інформації, моніторинг ключових показників, 

побудову економіко-математичних моделей, формування та зберігання готових 

рішень, доцільно скористатися при розробленні ІСПУ агентно-орієнтованим 

підхідом та створити АОС для розподіленого вирішення проблем у реальному 

часі. Така ІСПУ поєднує переваги систем, що грунтуються на прецедентах, та 

правило-орієнтованих систем, використовує для обґрунтування рішень 

економіко-математичне моделі, ІАД, мультиагентний підхід, що в цілому дає 

потужний синергетичний ефект.  

Потрібно зазначити, що у сфері управління логістикою напрацьовано 

достатній практичний досвід щодо створення МАС управління перевезеннями [5; 

124; 220; 236]. Проте ці системи переважно спрямовані на управління рухомим 

складом підприємств, на оптимізацію розкладів руху та узгодження маршрутів 

наявних транспортних засобів. 

Запропонована АОС, функціональну структуру якої показано на рис. 6.1, 

покликана вирішувати проблеми формування в реальному часі маршрутів 

перевезень, оптимальних за критерієм часу або вартості. При цьому тариф на 

перевезення має враховувати тенденції щодо цін та категорію замовлення. 

Знайдене рішення має бути вигідним як для самого транспортного підприємства, 

так і для споживача логістичних послуг. 
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Рис. 6.1. Функціональна структура системи управління маршрутом та ціною 

перевезень для транспортного підприємства 
Джерело: складено автором 

Розглядувану АОС можна подати у вигляді множини з трьох елементів: 

𝐴𝑂𝐶 = 〈𝐴𝐺, 𝑆𝐼𝑆, 𝐶𝑂𝑀〉, 

де 𝐴𝐺 = 〈𝑎𝑔1, 𝑎𝑔2, … , 𝑎𝑔15〉  – програмні агенти, 𝑆𝐼𝑆  – підсистеми 

корпоративної ІС, 𝐶𝑂𝑀 – зв’язки між цими підсистемами та агентами. 

𝑆𝐼𝑆 у цьому розгляді представлені корпоративними БД, СД, базою знань та 

базою моделей, а також такими операційними та аналітичними системами, як 

OLTP (ERP, CRM) та BI. 

Кожного агента типу 𝑖 – 𝑎𝑔𝑖 , 𝑖 = 1,15̅̅ ̅̅ ̅̅  , можна описати так: 

𝑎𝑔𝑖 = 〈𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 , 𝑃𝑅𝑖〉, 

де 𝑋𝑖 , 𝑌𝑖  – входи та виходи агента відповідно, підмножини змінних, що 

повністю визначають 𝑖 -го агента, елементи яких пов’язані з 𝑆𝐼𝑆  та іншими 

елементами середовища, 𝑃𝑅𝑖  – автономний метод, що виконує відповідні 

трансформації над множиною змінних, що визначає агента. 
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В системі передбачається функціонування агентів десяти типів, їх назву та 

призначення зазначено в табл. 6.1.  

Таблиця 6.1 

Розширений перелік агентів мережі управління маршрутом та ціною 

перевезень 

Назва агента Призначення 

Агент обробки 

транзакцій 

Фіксує контакт зі споживачем. 

Обслуговує процес формування замовлення на перевезення 

вантажу 

Агент збору внутрішньої 

інформації  

Здійснює збір та консолідацію внутрішніх вхідних даних. 

Формує внутрішні ключові показники для моніторингу 

Агент збору зовнішньої 

інформації  

Здійснює збір та консолідацію зовнішніх вхідних даних. 

формує зовнішні ключові показники для моніторингу 

Агент пошуку рішень в 

базі прецедентів 

Реалізує розпізнавання поточного замовлення 

Агент моніторингу 

ключових показників та 

якості моделювання 

Регулярно перевіряє значення показників.  Повідомляє про 

необхідність змін 

Агент пошуку правил 
Реалізує пошук правила для визначення моделей, якими 

варто скористатися для обґрунтування рішень 

Агент моделювання  Реалізує обслуговування модельних розрахунків 

Агент презентації  
Надає компетентній особі деталізовану інформацію для 

обґрунтування пропонованого рішення  

Агент формування 

рішень 

Формує варіант рішення або на основі прецеденту, або на 

основі модельних розрахунків, що сам ініціює.  

Формує на цій підставі нові прецеденти та передає їх до 

бази прецедентів. 

Формує звіти щодо розроблених рішень. Підтримує 

оновлення прецедентів  

Агент звітів Формує різнопланові звіти 

Джерело: складено автором 

Агент обробки транзакцій 𝑎𝑔1  в загальному вигляді може бути 

представлений так:  

𝑎𝑔1 = 〈𝑂𝑟𝑑, 𝐶_𝑂𝑟𝑑, 𝑂𝐿𝑇𝑃1〉, 

де 𝑂𝑟𝑑  включає інформацію про клієнта, товар та особливості доставки; 

𝐶_𝑂𝑟𝑑  містить консолідовану інформацію про замовлення, підготовану для 

передачі агенту збору внутрішньої інформації та агенту пошуку рішень у СВ; 

𝑂𝐿𝑇𝑃1  відповідають процеси обробки інформації, що надходить до CRM, та 

одержання в результаті ключових характеристик замовлення. Процес 

трансформації даних можна охарактеризувати як певну програмну компоненту 
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(процедуру), що відповідно до певного регламенту витягає дані із джерел і 

приводить їх до єдиного визначеного формату, відповідає за формальну логічну 

узгодженість, якість та інтеграцію даних із різних блоків CRM (такими блоками 

можуть бути дані про клієнта, дані про замовлення, кількісні характеристики та 

результати попередніх доставок клієнтові). Цей агент може бути складовою 

частиною CRM, він автоматично формує та передає визначений інформаційний 

масив для подальшого зберігання і аналізу. 

Агент збору внутрішньої інформації 𝑎𝑔2  фіксує дані про замовлення, 

одержані від агента обробки транзакцій 𝐶_𝑂𝑟𝑑, та передає її завдяки процесам 

𝑂𝐿𝑇𝑃2 (регламентоване поповнення даними) до оперативної БД, що містить дані 

лише за певний проміжок часу, та до СД у вигляді  𝐴𝐼_𝐷𝐵1: 

𝑎𝑔2 = 〈𝐶_𝑂𝑟𝑑, 𝐴𝐼_𝐷𝐵1, 𝑂𝐿𝑇𝑃2〉. 

Масиви внутрішньої інформації можуть поповнюватися не лише за рахунок 

комерційних даних, а також через використання технологій M2M (дані про клієнтів 

та співробітників в он-лайн режимі, наприклад, місцезнаходження) та Інтернету 

речей (дані датчиків, мобільних протоколів тощо). 

Основним завданням агента збору внутрішньої інформації 𝑎𝑔3  є 

формування відповідно до певного регламенту 𝑅𝑒𝑞1  та процесу 𝐹𝑂𝑅𝑀  набору 

ключових показників діяльності та якості моделювання 𝐾_𝐼𝑛𝑑1 та передачі їх до 

агента моніторингу 𝑎𝑔6.  Процес 𝐹𝑂𝑅𝑀  можна охарактеризувати як певну 

програмну процедуру, що відповідно до певного регламенту витягає дані із 

оперативної БД та СД. 

𝑎𝑔3 = 〈𝑅𝑒𝑞1, 𝐾_𝐼𝑛𝑑1, 𝐹𝑂𝑅𝑀〉 

Оскільки для реалізації ПУ підприємством надзвичайно важливо розуміти 

тенденції, що формує зовнішнє середовище, то розглядувана АОС активно 

залучає до моніторингу та моделювання зовнішню інформацію – ключові 

макроекономічні показники, дані про діяльність конкурентів тощо. Ця інформація 

отримується із зовнішніх джерел, здебільшого із загальних відкритих Інтернет-

ресурсів та ресурсів екосистеми. Для збору такої інформації призначені агенти 

𝑎𝑔4  та 𝑎𝑔5 . Структурно вони схожі на відповідних агентів збору внутрішньої 

інформації, але мають деякі відмінності. 
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Агент збору зовнішньої інформації 𝑎𝑔4 витягає із зовнішніх інформаційних 

джерел необхідні дані 𝐸𝑥_𝐷𝑎𝑡𝑎  та залучає процеси 𝐸𝑇𝐿  - вилучення даних з 

різнотипних джерел, їх перетворення до вигляду, придатного для зберігання в 

певній структурі, а також завантаження у відповідну БД або СД у вигляді 

 𝐴𝐼_𝐷𝐵2.  

𝑎𝑔4 = 〈𝐸𝑥_𝐷𝑎𝑡𝑎 , 𝐴𝐼_𝐷𝐵2, 𝐸𝑇𝐿 〉 

Основним завданням агента збору внутрішньої інформації 𝑎𝑔5  є 

формування відповідно до певного регламенту 𝑅𝑒𝑞2  та процесу 𝐹𝑂𝑅𝑀  набору 

ключових зовнішніх економічних показників 𝐾_𝐼𝑛𝑑2  та передачі їх до агента 

моніторингу 𝑎𝑔6.  

𝑎𝑔5 = 〈𝑅𝑒𝑞2, 𝐾_𝐼𝑛𝑑2, 𝐹𝑂𝑅𝑀〉 

Агент моніторингу ключових показників та якості моделювання 𝑎𝑔6  в 

загальному вигляді може бути представлений так:  

𝑎𝑔6 = 〈(𝐾_𝐼𝑛𝑑1, 𝐾_𝐼𝑛𝑑2), 𝐷𝑒𝑣, 𝑉𝑅𝐹𝐶〉, 

Його входами є внутрішні та зовнішні ключові показники, а виходом – 

відхилення 𝐷𝑒𝑣 , аналіз значень яких дозволить визначитися з необхідністю 

перерахунків за моделями. Процес 𝑉𝑅𝐹𝐶  передбачає процедуру виявлення 

відхилень від нормативних (попередніх) значень показників. 

З КВ системи найактивніше співпрацюють два агенти: агент пошуку рішень 

у СВ 𝑎𝑔7 та агент пошуку правил у RB 𝑎𝑔8. 

Агент пошуку рішень у СВ 𝑎𝑔7  здійснює порівняння набору 

консолідованих даних щодо замовлення з наявними в СВ та передає агенту 

формування рішень інформацію щодо існування відповідного до обраної міри 

близькості прецеденту або повідомляє про відсутність такого. 

𝑎𝑔7 = 〈𝐶_𝑂𝑟𝑑, 𝑉_𝐷𝑒𝑐, 𝐶𝑂𝑀𝑃〉, 

де 𝐶_𝑂𝑟𝑑  містить консолідовані дані про замовлення, підготовані агентом 

обробки транзакцій 𝑎𝑔1 для знаходження відповідного до них рішення 𝑉_𝐷𝑒𝑐 у 

СВ. Визначити наявність або відсутність відповідного прецеденту покликані 

процеси 𝐶𝑂𝑀𝑃, що базуються на порівнянні близькості. 

Іншим агентом, що працює з КВ системи, є 𝑎𝑔8 – агент пошуку правил у RB: 
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𝑎𝑔8 = 〈𝐷𝑒𝑣, 𝑅𝑢𝑙𝑒, 𝑆𝑅𝐶𝐻〉, 

де передані агентом моніторингу відхилення 𝐷𝑒𝑣  розглядаються для 

визначення правила 𝑅𝑢𝑙𝑒, яке ініціює активацію певної моделі або попереджає 

про необхідність її заміни. Процес 𝑆𝑅𝐶𝐻  передбачає процедуру пошуку 

відповідного правила.  

Результати пошуку відповідного прецеденту передаються у вигляді входів 

агенту формування рішень:  

𝑎𝑔9 = 〈(𝐶_𝑂𝑟𝑑, 𝑉_𝐷𝑒𝑐, 𝑅_𝑀𝑜𝑑, 𝐴𝑑𝑝𝑡), (𝐴_𝑀𝑜𝑑,𝑁_𝐶𝑎𝑠𝑒, 𝑅𝑒𝑝), 𝑆𝐿𝑉〉. 

Входи і виходи цього агента є складеними. На вхід подається або 

знайдений прецедент, що фактично має структуру (𝐶_𝑂𝑟𝑑, 𝑉_𝐷𝑒𝑐), або в якості 

𝑉_𝐷𝑒𝑐  інформація про його відсутність, тоді процес 𝑆𝐿𝑉  здійснює активацію 

моделювання 𝐴_𝑀𝑜𝑑. Результати розрахунків за моделями 𝑅_𝑀𝑜𝑑 повертаються 

агентові, після чого він формує новий прецедент 𝑁_𝐶𝑎𝑠𝑒 , передає звіт про 

результати 𝑅𝑒𝑝  агентові презентацій і в разі затвердження рішення 

уповноваженою особою розміщує 𝑁_𝐶𝑎𝑠𝑒  в базі прецедентів або передає до 

архіву. Вибір особи 𝐴𝑑𝑝𝑡  включає варіанти підтвердження, відхилення, або 

введення іншого варіанта. Підтримка розглядуваних процесів також входить до 

завдань 𝑆𝐿𝑉 . Також до агента формування рішень надходять результати 

модельних перерахунків, ініційованих агентом моніторингу, які 𝑎𝑔9 

використовує для оновлення бази прецедентів. 

Розглядувана АОС працює без безпосереднього втручання людини. При 

цьому потрібно передбачити можливість затвердження розробленого рішення 

компетентною особою. Такій особі потрібна не лише остаточна інформація у 

вигляді рішення, а й детальне обґрунтування його виваженості. Для підтримки 

цього процесу створено агента презентацій.  

Агент презентацій 𝑎𝑔10  отримує звіт про рішення 𝑅𝑒𝑝  від агента 

формування рішень та передає на розгляд особі, відповідальній за його ухвалення. 

На вимогу особи 𝑄𝑢𝑎𝑟  за допомогою процесів 𝑂𝐿𝐴𝑃  їй може бути надана 

найширша інформація з оперативної БД та СД щодо етапів обґрунтування 
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пропонованого рішення 𝑆_𝐼𝑛𝑓 , після чого компетентна особа може виправити, 

підтвердити або відхилити рішення, передаючи 𝐴𝑑𝑝𝑡 агентові формування рішень: 

𝑎𝑔10 = 〈(𝑅𝑒𝑝, 𝑄𝑢𝑎𝑟), (𝑆_𝐼𝑛𝑓, 𝐴𝑑𝑝𝑡), 𝑂𝐿𝐴𝑃〉. 

Потрібно зазначити, що всі агенти регулярно формують звіти про свою 

діяльність та передають їх до оперативної БД, де вони тимчасово зберігаються до 

остаточного ухвалення рішення, а потім переміщуються до СД або архіву. Отже, 

компетентна особа має можливість проконтролювати та проаналізувати кожен 

етап обґрунтування рішення системою, що робить процес підтримки прийняття 

рішення прозорим для користувача. 

Агент звітів 𝑎𝑔11 співпрацює з наявною в АОС ВІ-системою. Її спеціальні 

інструменти дають змогу створювати різноманітні звіти, аналіз яких 

компетентними особами дозволяє знайти шляхи удосконалення як роботи 

підприємства, так і роботи АОС.  

Після ухвалення рішення інформація про нього надходить до CRM та 

передається до модуля виконання. 

Центральне місце в розглядуваній АОС надається агентам моделювання 

𝑎𝑔𝑖 , 𝑖 = 12,15̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ . Діяльність агентів може набувати реактивної або когнітивної 

форми.  

У реактивному поданні за кожним з агентів закріплена певна модель 

визначення параметрів системи. 

𝑎𝑔𝑖 = 〈𝐼𝑛𝑖 , 𝑂𝑢𝑡𝑖 , 𝑀𝑇𝐻𝐷𝑖〉, 

де 𝐼𝑛𝑖 = (𝑋𝑖1, 𝑋𝑖2, … , 𝑋𝑖𝑛)  – входи 𝑖 -ої моделі, що містять індикатори 

активації та вхідні показники, необхідні для вирішення поставленого перед 

моделлю завдання; 𝑂𝑢𝑡𝑖 = (𝑌𝑖1, 𝑌𝑖2, … , 𝑌𝑖𝑚)  – виходи моделі, що включають 

розраховані параметри та звіти; 𝑀𝑇𝐻𝐷𝑖  – процеси, що підтримують реалізацію 

алгоритмів моделювання для 𝑖-ої моделі. 

Узагальнені показники входів та виходів агентів відображені в табл. 6.2. 

Вони не включають індикатори активації на вході та звіти на виході, оскільки ці 

елементи присутні в усіх агентах. 

Потрібно зауважити, що процеси 𝑀𝑇𝐻𝐷𝑖 , 𝑖 = 12,15̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  мають підтримувати 

реалізацію кількох завдань: запит до оперативної БД та СД на надання даних для 
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функціонування агента, перетворення даних для наступної адекватної обробки, 

перетворення вхідної інформації відповідно до цілей та завдань агента, 

формування результатів розв’язання та звітів, що висвітлюють кількісні та якісні 

результати роботи агента. 

Таблиця 6.2 

Узагальнені входи та виходи агентів моделювання системи управління 

маршрутом та ціною перевезень 

Агент 

моделювання 

та тип моделі 

Узагальнені вхідні показники 

моделей 

Узагальнені модельні 

виходи агента 

𝑎𝑔12 
 

Дерево рішень 

Характеристики вантажу (тип, вага, 

об’єм, грошова оцінка), характеристики 

клієнта (тип, місцезнаходження, 

кількість попередніх замовлень), місце 

завантаження, місце доставки, термін 

доставки, вид транспорту 

Номер класу замовлення 

𝑘𝑗 , 𝑗 = 1, 𝑠̅̅ ̅̅ . 

𝑎𝑔13 
 

Логістична 

регресія 

Вартість пального для кожного виду 

транспорту, ІСЦ, індекс вартості 

витратних матеріалів, курс валют, 

погодний фактор, поточні тарифи на 

перевезення компаніями-партнерами  

Ймовірність необхідності 

зміни тарифу на перевезення 

кожним видом транспорту 

𝑝𝑚, 𝑚 = 1,3.̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑎𝑔14 
 

Ансамбль 

дерев рішень 

Поточні тарифи на перевезення кожним 

видом транспорту, характеристики 

вантажу (тип, вага, об’єм, грошова 

оцінка), характеристики клієнта, місце 

завантаження, місце доставки, термін 

доставки, вид транспорту, клас 

замовлення, ймовірності необхідності 

зміни тарифу на перевезення кожним 

видом транспорту  

Раціональні тарифи на 

перевезення кожним видом 

транспорту для певного 

класу замовлення 𝑟𝑚𝑗 , 𝑚 =

1,3̅̅ ̅̅ , 𝑗 = 1, 𝑠̅̅ ̅̅  

𝑎𝑔15 
 

Графова 

модель 

Відстані між певними пунктами, 

можливість перевезень вантажу між 

пунктами певними видами транспорту, 

тарифи партнерів, доступні транспортні 

засоби в пунктах, витрати часу на 

перевезення залежно від виду 

транспорту, тарифи на перевезення 

вантажу кожним видом транспорту  

Оптимальний (за вартістю 

або часом) маршрут, вартість 

перевезення за маршрутом, 

час перевезення за 

маршрутом 𝐷, 𝐶, 𝑇. 

Джерело: складено автором. 

У когнітивному поданні процеси 𝑀𝑇𝐻𝐷𝑖  передбачають інтелектуальний 

вибір агентом певної моделі, виходячи з критеріїв їх якості. 

Підтримка прийняття рішень через розглядувану АОС здійснюється на 

основі реалізації системи взаємопов’язаних моделей, розрахунки за якою 
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дозволяють вирішити питання щодо ціноутворення та визначення раціональних 

шляхів перевезення.  

Схематично структуру зв’язків між запропонованими економіко-

математичними моделями представлено на рис. 6.2. З такою системою моделей 

можна інтегрувати низку моделей, що вирішують інші завдання з управління 

транспортним підприємством. 

 
 

Класифікація замовлень 

(дерево рішень для 

класифікації) 

Визначення ймовірності 

зміни тарифів (логістична 

регресія) 

Визначення оптимального 

шляху (пошук найкоротшого 

шляху в графі) 

Розрахунок оптимальних 

тарифів на перевезення 

(дерево рішень для регресії) 

Kj 

pm 

rmj 

D, C, T 

 

Рис. 6.2. Схема зв’язків між моделями в АОС 
Джерело: складено автором. 

Обґрунтування рішень щодо логістики базується, з одного боку, на 

визначенні ймовірності зміни ринкових цін і встановленні на цій основі 

раціональних тарифів на перевезення та, з іншого боку, такий тариф має 

враховувати особливості категорій споживачів логістичних послуг, що можуть 

бути відтворені через класи замовлень, визначені на основі їх рентабельності.  

Також важливим завданням є визначення раціонального маршруту 

перевезення, раціональної кількості відповідних транспортних засобів. Такі 

розрахунки дозволять сформувати обґрунтовані загальні витрати за кожним 

замовленням та, відповідно, працювати дієво і раціонально, реалізуючи політику, 

спрямовану на максимальне задоволення клієнта.  

Агент моделювання 𝑎𝑔12  відповідає за вирішення завдання класифікації 

замовлень, що дозволяє визначити належність розглядуваного замовлення до 

певної категорії, пов’язаної, перш за все, з рентабельністю. Розуміння подібної 
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приналежності дозволяє формувати певну цінову політику для кожної категорії, а 

також розробляти конкретні маркетингові стратегії для різних категорій замовлень 

та замовників. Цей агент активується завжди при надходженні замовлення, 

результати за яким відсутні в СВ. Відповідні входи та виходи агента моделювання 

𝑎𝑔12  відображені в табл. 6.2. При активації агента він отримує необхідні вхідні 

дані з СД чи оперативної БД та звертається до відповідної моделі, що зберігається 

в базі моделей. 

Адекватною моделлю в даній ситуації може бути дерево рішень, а як 

класифікаційний алгоритм запропоновано, наприклад, алгоритм CART [327]. 

Кожне замовлення має 𝑛 атрибутів – ознак, за якими буде здійснюватися перехід 

по вузлах у дереві рішень. Для навчання дерева використовуються актуальна БД 

минулих транзакцій. Замовлення перед початком навчання дерева розбиваються на 

кластери, відповідно, наприклад, до їх рентабельності.  

В результаті реалізації моделі агент 𝑎𝑔12  готує інформацію про клас 

замовлення, необхідну для агента моделювання 𝑎𝑔13: 

𝑜𝑢𝑡12 = (𝐾, 𝑅𝑒𝑝), 𝐾 ∈ {𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑠 }, 

де 𝐾𝑗, 𝑗 = 1, 𝑠̅̅ ̅̅  – назва або номер певного класу 𝑗. 

Паралельно з агентом 𝑎𝑔12  може працювати агент моделювання 𝑎𝑔13 , до 

завдань якого входить визначення ймовірності коливання (як правило, зростання) 

цін на енергоносії, витратні матеріали, змін ставок оподаткування тощо, що, 

природно, впливатиме на вартість перевезень. Проте тарифна політика компаній, 

котрі надають транспортні послуги, зазвичай змінюється поступово, а не 

динамічно. Використання відповідної моделі дозволяє передбачити зміни, які 

впливатимуть на вартість перевезення та в такий спосіб проактивно сформувати 

раціональний тариф. Агент 𝑎𝑔13  працює одночасно з трьома моделями, які 

визначають ймовірність змін для трьох основних видів транспорту – 

автомобільного, залізничного та авіаційного. 

Запропоновані моделі базуються на логістичній регресії. Тоді залежна 

змінна набуває значення від 0 до 1 та характеризує ймовірність зростання ціни. 

Агент 𝑎𝑔13  звертається до кожної з трьох логістичних регресій, пов’язаних з 
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видами транспорту (залізничний, авіаційний, автомобільний) та реалізує 

розрахунок ймовірності необхідності зміни тарифу на перевезення кожним видом 

транспорту, результати якого потрібні для роботи агенту моделювання 𝑎𝑔14. 

Для обчислення витрат за новим замовленням необхідно володіти 

інформацією щодо тарифів на перевезення кожним видом транспорту. Причому 

ці тарифи можуть різнитися залежно від класу замовлення (відповідно до 

програм лояльності). Тому важливо побудувати модель, що дозволить визначати 

обґрунтований тариф для конкретного перевезення, за якого ефективність 

функціонування транспортного підприємства буде високою. Базовою моделлю 

пропонується регресійне дерево рішень, що дозволяє спрогнозувати раціональну 

величину тарифу. 

У базі моделей розглядуваної АОС мають міститися набір моделей дерев 

рішень, що пройшли навчання на даних, які відповідають перевезенням з 

високою рентабельністю. Кожна з моделей пов’язана з одним із трьох 

розглядуваних видів транспорту. Агент моделювання 𝑎𝑔14, створений спеціально 

для обслуговування таких моделей, працює одночасно зі всіма моделями, 

здійснюючи розрахунок раціональних тарифів на перевезення кожним видом 

транспорту для певного класу замовлення.  

Наступним важливим кроком при прийнятті логістичних рішень виступає 

визначення оптимального шляху перевезень. Завдання оптимізації транспортних 

шляхів пов’язане з виправданням сподівань споживачів щодо часу та вартості 

доставки. 

Таким чином, виникає необхідність у функціонуванні ще одного агента 

моделювання 𝑎𝑔15,  який відповідатиме за розрахунок раціонального маршруту. 

Входами відповідної моделі є показники, що зберігаються в БД АОС, а саме: 

матриці відстаней між пунктами, через які проходить перевезення, матриці 

сполучень між пунктами кожним видом транспорту та матриці відповідних витрат 

часу; а також виходи моделей формування раціональних тарифів, що дають 

можливість розрахувати матриці витрат коштів при перевезенні певним видом 

транспорту. Маючи в наявності таку інформацію, агент 𝑎𝑔15  ініціює роботу 
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алгоритму пошуку найкоротшого шляху в графі, наприклад, алгоритм Деікстри, 

який на виході дає оптимальний (за вартістю або часом) маршрут та вартість 

перевезення за маршрутом [190]. 

Результати розрахунку за моделями 𝑅_𝑀𝑜𝑑, що включають раціональний 

маршрут, загальну вартість перевезення, загальний час на перевезення, 

повертаються агентові формування рішень 𝑎𝑔9  та на їх основі формується 

інформація для презентації компетентній особі. 

Результати, одержані за представленими моделями, можуть бути 

використані не лише для вирішення блоку проблем, пов’язаних із плануванням 

конкретного замовлення, а й для багатьох інших проблем, наприклад, визначення 

раціональної кількості транспортних засобів, обґрунтування маркетингових 

стратегій тощо. 

Використання моделей для розрахунку раціонального маршруту перевезення 

відбувається в реальному часі, самі моделі зберігаються в базі моделей. Розробкою 

моделей займаються аналітики, вони ж підтримують моделі в актуальному стані. 

Паралельно може розроблятися кілька моделей для вирішення кожного завдання. 

Тоді моделі ділять на «претендентів» та основну модель. Розрахунки 

запроваджуються за всіма моделями, результати роботи «претендентів» 

відстежуються, здійснюється моніторинг ефективності моделей, що може визначити 

перехід моделі з категорії «претендентів» на роль основної.  

Розроблена для АОС система моделей використовує такі інструменти ІАД 

як дерева рішень (у класифікаційному та регресійному варіантах) та логістичну 

регресію. 

Вибір технології дерев рішень пояснюється високою якістю результату, що 

досягається за рахунок самостійного визначення алгоритмом значущих факторів 

для побудови моделі, швидким процесом навчання, можливістю створювати 

прозорі для користувача класифікаційні правила та іншими перевагами підходу.  

Для створення початкового дерева рішень для класифікації замовлень 

потрібен актуальний блок даних за не менш як останні півроку роботи компанії, в 

якому зібрана широка інформація про замовлення (характеристики вантажу, 
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характеристики клієнта, місце завантаження, місце доставки, час доставки, вид 

транспорту, маршрут перевезення, вартість перевезення, рентабельність 

транзакції тощо) та проведене розбиття на кластери. Після навчання моделі вона 

використовується для класифікації нових замовлень. Модель доцільно 

оновлювати не частіше ніж раз на місяць, навіть за умов дуже активної діяльності 

транспортного підприємства. 

Для визначення раціональних тарифів на перевезення запропоновано 

побудувати ансамбль регресійних дерев рішень, реалізований за методом бегінгу. 

Вибір такого підходу до комбінування алгоритмів пояснюється простотою 

реалізації та ефективністю на малих вибірках. При цьому покращення точності 

результатів доходить до 40% у порівнянні з індивідуальними базовими моделями. 

Для побудови моделей ансамблю потрібні дані, що подають інформацію щодо 

зв’язків між характеристиками рентабельних транзакцій: вантажу, клієнтів, 

перевезення та інформацією щодо необхідності зміни тарифу, а також значень 

відповідних середніх тарифів на перевезення не менше ніж за 1,5–2 останні роки 

роботи компанії. Раціональний тариф максимізує зиск компанії з урахуванням 

ризиків та індивідуального підходу до споживачів послуг. Залежною змінною при 

навчанні моделі виступає значення тарифу за окремою транзакцією. Після 

проведення навчання моделей ансамбль використовується для прогнозування 

значень індивідуальних раціональних тарифів. Набір моделей доцільно 

оновлювати не частіше, ніж раз на 2 місяці, якщо він демонструє прийнятну 

якість результатів. Ансамбль потребує оновлення, якщо агент моніторингу 

виявив значні зміни в тарифах компаній-партнерів. 

Для визначення ймовірності необхідності зміни тарифу на перевезення 

кожним видом транспорту використовується логістична регресія, в якій залежна 

змінна набуває значення від 0 до 1. Для побудови такої регресії потрібні дані, що 

характеризують основні фактори впливу на зміну тарифів (ціни на енергоносії, 

витратні матеріали, індекс споживчих цін, курс валют, погодний фактор тощо) та 

величини тарифів на перевезення (власних або провідних компаній на ринку) не 

менше ніж за 1,5–2 останні роки. Фактори впливу різняться для різних видів 

транспорту, наприклад, індекс вартості розхідних матеріалів та частин 
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актуальний лише для автомобільного транспорту, а погодний фактор можна не 

розглядати для залізничного транспорту. Оскільки зміни в тарифній політиці 

автомобільних перевезень відбуваються більш динамічно, оновлення моделі для 

автомобільного транспорту може проходити раз на два тижні, тоді як для інших 

видів транспорту – не частіше раз на місяць. 

Для формалізації та впорядкування знань, що накопичуються агентами в 

розробленій АОС, використовується КВ, що представлена СВ та RB. 

Входи та результати транзакцій зберігаються у вигляді прецедентів 𝐶𝑎𝑠𝑒 =

〈𝐶_𝑂𝑟𝑑, 𝑉_𝐷𝑒𝑐, 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠〉 . Використання прецедентів дозволяє аналізувати на 

предмет аналогії кожну нову транзакцію, і, залежно від ступеня схожості та 

результативності аналога, обирати певну тактику управління. На початкових 

етапах функціонування АОС, передбачається, що СВ буде незначною і 

управлінські рішення ухвалюватимуться переважно на основі результатів 

моделювання, затверджених компетентними особами. СВ поповнюватиметься не 

лише за рахунок накопичення виробничого досвіду, а й за рахунок пошуку 

шаблонів (за умови наявних обсягів історичних даних, що включають не лише 

історію транзакцій, а й інші ретроспективні внутрішні та зовнішні дані), а також 

завдяки регулярній розробці проактивних рішень – нових сценаріїв дій у 

потенційно можливих або перспективних ситуаціях (рис. 6.3).  

Пошук шаблонів та реалізацію сценарного аналізу можуть забезпечити 

моделі ІАД. Підтримувати актуальність прецедентів, наявних в базі, в умовах 

швидких економічних змін дозволяє постійно діючий механізм моніторингу 

ключових показників, що ініціює регулярне оновлення варіантів рішень у 

прецедентах. Враховуючи те, що СВ міститиме як увесь досвід СЕС, так і 

проактивно розроблені сценарії, рішення ухвалюватимуться не лише оперативно, 

але будуть заздалегідь проаналізовані та обґрунтовані. Оптимізація самої СВ 

передбачає використання методів індексації та групування прецедентів за 

напрямами. 

RB представленої АОС містить логічні конструкції типу if-then, де умова 

характеризує величини відхилень значень ключових показників. Як дії можуть 

передбачатися запуск процесів модельних перерахунків за певними конкретними 
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моделями або визнання певних моделей неефективними, про що створюється 

відповідне повідомлення. Якщо система передбачатиме паралельну розробку та 

тестування моделей-претендентів, найкращі з них можуть бути автоматично 

обрані як діючі. 

 

 

База 

прецедентів Унікальні випадки, 

введені до системи 

користувачами 

Прецеденти, 

розроблені на основі 

пошуку шаблонів 

Реальні транзакції, рішення 

за якими обґрунтовані 

модельними розрахунками 

Прогнозовані транзакції, 

рішення за якими 

обґрунтовані на основі 

моделей ІАД 

 

Рис. 6.3. Джерела поповнення бази прецедентів 
Джерело: складено автором. 

Запропоновану АОС було апробовано на даних однієї транспортно-

логістичної компанії [299]. Ця компанія є частиною міжнародного логістичного 

холдингу і діє на українському ринку вже понад 10 років, надаючи окремо та в 

комплексі послуги з перевезень, зберігання, митного оформлення та страхування 

вантажів. Офіси холдингу працюють в 11 країнах Європи та Азії, компанія має 

більше 100 автомобілів власного парку, що відповідають екологічним стандартам 

Євро-4 та Євро-5. В 2012 р. було здійснено 75 000 перевезень за 800 маршрутами. 

Загальний обсяг перевезень становив 1,5 млн т, було здійснено 2000 перевезень 

цистернами, 1200 перевезень великовагових та негабаритних вантажів. Оборот 

компанії в 2012 р. вимірюється 200 млн євро. Майже половину перевезень 

становлять товари народного споживання (FMCG), серед ключових галузей також 

хімічна продукція, гумові та пластмасові вироби, машини та обладнання, 

металургія тощо. Важливим напрямом діяльності компанії є послуги з перевезення 

різних видів вантажу (комплектного, збірного та невеликими партіями, 

негабаритного та важковагового, насипного та наливного, рефрижераторного, 

небезпечного, контейнерного, генерального, та спеціалізованого) всіма основними 

видами транспорту (автомобільним, авіатранспортом, морським та річковим, 

http://asstra.com.ua/ukr/full-loads/
http://asstra.com.ua/ukr/groupage-cargo/
http://asstra.com.ua/ukr/heavy-and-bulky-cargo/
http://asstra.com.ua/ukr/liquid-and-bulked-cargo
http://asstra.com.ua/ukr/refrigerated-cargo/
http://asstra.com.ua/ukr/dangerous-cargo/
http://asstra.com.ua/ukr/containers-delivery-by-land/
http://asstra.com.ua/ukr/general-cargo/
http://asstra.com.ua/ukr/specialized-cargo-transportation/
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залізничним) по всьому світу. Можливі види перевезень – одним видом 

транспорту та мультимодальні (комбіновані) перевезення. 

У 2011 р. в компанії було завершено процес реструктуризації та 

впровадження новітніх IT-рішень у галузі логістики. Завдяки цьому холдингу 

вдалося значно покращити якість бізнес-процесів і досягти нових звершень у 

питаннях ефективності ведення бізнесу, що стало вагомою конкурентною 

перевагою в роботі з транснаціональними компаніями. Обробка замовлень 

реалізується на основі сучасних ІТ, а саме, ERP Oracle. За солідний час, який 

компанія перебуває на ринку логістичних послуг, вона накопичила значні обсяги 

даних, на основі яких можна будувати та реалізовувати моделі ІАД. 

Саме тому виникла можливість адаптувати запропоновану систему 

управління маршрутом та ціною перевезень до умов діяльності компанії, 

інтегруючи її з існуючою ІТ-інфраструктурою. Базовою платформою для 

створення АОС стала JADE, це забезпечило масштабованість, надійність, 

стійкість, конфіденційність, гарну візуалізацію, десктоп та web-інтерфейс. 

Дослідження з моделювання зосередились на створенні моделей ІАД: дерев 

рішень для класифікації та регресії, логістичних регресій та ШНМ. 

Для навчання моделей були використані дані діяльності компанії за 2009-

2011 рр., на даних 2012 р. були проведені лабораторні експерименти, які 

дозволили порівняти ефективність реальної діяльності та ефективність 

діяльності, яку забезпечила би запропонована АОС (табл. 6.9). 

Необхідні для створення моделей та подальших експериментів з АОС 

внутрішні та зовнішні дані були попередньо зібрані та впорядковані у СД.  

Оскільки компанія надає не лише транспортно-логістичні, а й страхові 

послуги, до описаної системи моделей (рис. 6.2) було включено гібридну модель 

визначення розміру страхування.  

Запропоновано створити власну систему розрахунку величини страховки на 

основі ретроспективних даних про перевезення вантажу та значення Value-at-Risk 

(VaR) [37]. Як модель для підрахунку розміру страхування використовується 

ШНМ, на вхід якої для навчання подаються дані про тариф перевезень, відстань, 
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вид транспорту, характеристики вантажу (тип, вага, об’єм, вид тари, грошова 

оцінка), наявність спеціального супроводу. Модель фактично являє собою 

мережу-перцептрон зі зворотним зв’язком, тобто вона дає на виході величину 

капіталу, яку отримає компанія за страхування перевезень і порівнює її з 

величиною VaR на предмет їхньої близькості. Величина VaR знаходиться як 

більша з двох наступних величин: величини VaR_1 із деяким рівнем надійності α 

для наявної бази про величини збитків у минулому та величини VaR_2 із деяким 

рівнем надійності α для всіх передбачених на випадок настання страхового 

випадку сум на поточний період. У результаті визначаються ваги вихідного шару 

ШНМ, на основі яких формується актуальна формула для розрахунку вартості 

страховки відповідно до параметрів перевезення. Рекомендується оновлювати 

таку модель раз на тиждень. 

Для навчання моделей було використано базу транзакцій, що містила дані 

про 185 000 перевезень за 2009–2011 рр. Деякі характеристики створених 

моделей та їхньої якості наведені в табл. 6.3. 

Побудова дерева рішень для класифікації замовлень передбачала 

попередній аналіз 67 000 замовлень, зроблених 6123 клієнтами в 2011 р.   

Всі замовлення були розбиті на 15 категорій, зважаючи на рентабельність 

надання послуг. Початкова модель показувала високу точність класифікації 

протягом 3-х місяців, після чого була оновлена. Загальна кількість оновлень (на 

даних 2012 р.) – 5. 

Для побудови чотирьох моделей визначення ймовірності необхідності зміни 

тарифів відповідно за кожним із чотирьох видів транспорту використані внутрішні 

та зовнішні дані за 2009–2011 рр. Необхідність в оновленні моделі автомобільного 

транспорту виникала 9 разів протягом 2012 р., моделей залізничного та 

авіатранспорту – 3 рази, морського – 2 рази відповідно. 

Для побудови дерев рішень, що дають змогу визначати раціональні тарифи 

на перевезення кожним видом транспорту для кожної категорії замовлення, 

використовувались переважно внутрішні дані щодо рентабельних перевезень за 

2009–2011 р. Було створено чотири ансамблі відповідно до кожного виду  
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Таблиця 6.3 

Загальна інформація по моделях, побудованих для транспортного підприємства 

Призначення 
моделі 

Загальна характеристика моделі та її результативність 

Класифікація 
замовлень 

Бінарне дерево рішень. 
Кількість входів: 11; кількість виходів: 1. 
Побудову дерева здійснено за алгоритмом CART.  
Точність класифікації: 93% 

Визначення 
ймовірності 

зміни тарифів 

Множинна логістична регресія. 
Автотранспорт: кількість входів: 10; виходів: 1; підтвердження прогнозованих тенденцій – 87%.  
Залізничний транспорт: кількість входів: 5; виходів: 1; підтвердження прогнозованих тенденцій: 96%. 
Авіаційний транспорт: кількість входів: 6; виходів: 1; підтвердження прогнозованих тенденцій: 93%. 
Морський/річний транспорт: кількість входів: 6; виходів: 1; підтвердження прогнозованих тенденцій: 94% 

Розрахунок 
раціональних 

тарифів на 
перевезення 

Бінарні дерева рішень. Кількість дерев – 3. 
Кількість входів: 14; кількість виходів: 1. 
Побудову дерев здійснено за алгоритмом CART. 
Зростання рентабельності за рік +5% 

Визначення 
розміру 

страхування 

Штучна нейронна мережа з прямим розповсюдженням сигналу.  
Кількість входів варіювалась від 9 до 12, кількість виходів: 1; кількість прихованих нейронів варіювалась від 2 до 5. 
Моделювання нейрону реалізоване з використанням сигмоїдальної активаційної функції. Навчання запроваджене 
за алгоритмом зворотного розповсюдження помилки.  
Зростання чистого прибутку +7% 

Пошук правил 
для формування 

прецедентів 

Індукція правил. 
Кількість об’єктів в наборі: 15; кількість транзакцій: 60000. 
Пошук правил через комбінацію алгоритмів обмеженого перебору та AprioriTid. 
Достовірність правил: 0,7 – 0,9 

Проактивне 
формування 
прецедентів 

Штучна нейронна мережа з прямим розповсюдженням сигналу. 
Кількість входів варіювалось від 11 до 20, кількість виходів: 3; кількість прихованих нейронів –  від 2 до 5. 
Математичне моделювання нейрону реалізоване з використанням сигмоїдальної активаційної функції. Навчання 
запроваджене за алгоритмом зворотного розповсюдження помилки.  
В середньому підтверджено 12% 

Джерело: складено автором 
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транспорту. Моделі для автомобільного транспорту підлягали оновленню 10 разів 

протягом 2012 р., авіаційного транспорту – 4 рази, залізничного – 3 та морського 

– 2 відповідно.  

Також потрібно зважити на те, що побудовані маршрути перевезень 

незначно відрізнялись від розрахованих налаштованою в компанії системою. Це 

пояснюється тим, що підприємство з 2011 р. використовує новітнє логістичне IT-

рішення на базі Oracle. До того ж, оскільки експерименти проводились на даних 

минулих періодів, відсутніми є ряд можливостей, що дозволили би визначити 

шляхи підвищення ефективності функціонування компанії, а саме: неможливо 

проаналізувати варіанти співпраці з іншими перспективними партнерами, що дало 

би змогу запропонувати клієнтові конкурентоспроможніші маршрути та схеми 

постачання. Тому зростання ефективності можна відстежувати в основному за 

рахунок покращення тарифної політики. 

Для імітації роботи АОС в реальному часі було створено агента 

моніторингу, на вхід якого регулярно подавались такі дані з СД: щоденно 

поновлювані – вартість пального для кожного виду транспорту, тарифи на 

перевезення компаніями-партнерами, варіанти нових маршрутів, курс валют; 

щомісячно поновлювані – ІСЦ, індекс вартості витратних матеріалів, 

рентабельність компанії, точність моделей. 

Також було створено RB, що містила 844 продукційних правила, 

спрямованих на активацію певної моделі або на попередження про її заміну. 

З метою початкового наповнення СВ у базі транзакцій за 2011 р. було 

організовано пошук правил, що дало змогу визначити близько 5000 правил, які 

переважно описували типові перевезення, та на їх основі створити відповідні 

прецеденти. Окрім цього, використовуючи інструменти прогнозування ситуацій, в 

т.ч. і за рахунок застосування ШНМ, було створено 1000 прецедентів, які 

відтворювали рішення щодо потенційно можливих та перспективних транзакцій. 

Кожного дня СВ поповнювалась новими виробничими ситуаціями, що дозволило 

за 2012 р. накопичити близько 50000 прецедентів (рис. 6.4). Прогнозовані 

транзакції дали змогу створити ще 70000 прецедентів, з яких 12% знайшли 

використання при формуванні рішень. 
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Рис. 6.4. Наповнення бази прецедентів реальними транзакціями у 2012 р.  
Джерело: побудовано автором на основі експериментальних розрахунків. 

Проведена апробація продемонструвала перспективність запропонованого 

підходу, тому вже сьогодні можна говорити про можливість впровадження 

системи в експлуатацію. 

Проте запропонована АОС має кілька слабких місць. Перш за все, це 

стосується модуля збору даних. Якщо включити до вхідних потоків системи крім 

ринкових даних та даних щодо транзакцій потужності технології M2M, 

соціальних мереж, Інтернету речей, то відразу з’являться проблеми з 

накопиченням та обробкою відповідних даних. Іншою проблемою є підтримка 

швидко зростаючої СВ в актуальному стані, а також організація ефективного 

доступу до прецедентів. 

Вирішенням цих проблем, пов’язаних з величезними потоками даних, може 

стати залучення технологій Map Reduce та Hadoop, управління потоками подій, 

використання СУБД з вертикальним зберіганням даних, NoSQL СУБД та Іn-

Memory СУБД. Крім зручного зберігання даних, наведені підходи забезпечують 

аналітику на рівні СУБД, беручи в такий спосіб на себе частину завдань модуля 

моделювання. Один із варіантів поєднання гнучких інформаційно-аналітичних 

інструментів в процесі прийняття рішення представлений на рис. 6.5.  

В такій архітектурі АОС агенти пошуку інформації розміщують її не лише 

в оперативній базі даних та сховищі (Ag1), а можуть передавати на попередню 

обробку в Hadoop (Ag2) або системи потокової обробки ESP (Ag3). Відповідні 
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агенти реалізують підготовку інформації для наступної обробки в СУБД Іn-

Memory (Ag4, Ag5). Така СУБД має розширені аналітичні функції та можливості 

реалізовувати обчислення в оперативній пам’яті та в БД. Тому доцільним може 

бути створення агентів повнотекстового пошуку (Ag6), обробки текстів (Ag7), 

підтримки правил (Ag8), графічного виводу (Ag9), просторової обробки (Ag10) та 

агентів прогнозного аналізу і R- сценаріїв (Ag11). Ці агенти здійснюють підготовку 

даних до наступної інтеграції, інтелектуального аналізу або презентації ОПР, а 

також підтримують певні стандартні моделі ІАД, що реалізуються в системі 

автоматично. Мета-агент Ag0 співпрацює з відповідними агентами та підтримує 

середовище АОС. 

Запропонована структура АОС є адекватною для вирішення завдань, що 

висуває перед транспортними компаніями розвиток інформаційного суспільства 

та виклики майбутнього. Впровадження такої АОС є доцільним, перш за все, на 

підприємствах з розвинутою ІТ-інфраструктурою. 

 

6.2. Інтелектуальна система діагностики стану фармацевтичного 

підприємства 

 

Фармацевтична галузь будь-якої країни належить до числа найбільш 

динамічних і рентабельних, але водночас вона виступає як особливий сегмент 

ринку, що регулюється державними органами влади, а також контролюється 

страховою медициною.  

Виробництво фармацевтичних препаратів має багато особливостей. 

Тривалість виробничого циклу виготовлення того чи іншого медичного 

препарату є величиною змінною і може становити від декількох годин до 

декількох тижнів. Необхідність контролю якості призводить до збільшення 

періоду між надходженням матеріалів на склад і передачею їх у виробництво. 

Серед інших важливих особливостей варто зазначити сильну залежність від умов 

транспортування і зберігання, необхідність проактивно розповсюджувати свою 

продукцію по регіонах епідемій тощо. Все це робить використання готових 

алгоритмів управління, розроблених для інших галузей промисловості, 

неефективним. 
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Рис. 6.5. Організація підсистеми підготовки даних АОС транспортного підприємства на основі гібридного підходу 

до накопичення, обробки і аналізу даних 

Джерело: розроблено автором 
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Залежність фармацевтичної галузі від попиту на препарати, що пов’язаний з 

динамікою захворюваності та насиченістю ринку, від державного регулювання в 

ціноутворенні, появи нових технологій та продуктів викликає необхідність 

розробки специфічних алгоритмів для підтримки прийняття управлінських рішень. 

Головним об’єктом аналітики та джерелом для розробки ефективних 

варіантів дій тут виступає зовнішнє середовище, саме зовнішні дані щодо 

захворюваності населення, стану фармацевтичного ринку, забезпеченості 

медичних закладів, регуляторних механізмів з боку держави дозволяють 

обґрунтувати як продуктовий набір фармацевтичного підприємства, так і 

раціональні обсяги виробництва кожного препарату. 

Серед основних завдань управління фармацевтичним підприємством можна 

назвати такі: успішна комерційна діяльність у складному конкурентному 

середовищі; налагодження ефективного управління виробництвом; ефективна 

співпраця між виробником, дистриб’юторами та постачальниками матеріалів. 

Особливістю перебігу управлінських процесів при цьому виступає 

необхідність у регулярному прийнятті локальних стратегічних рішень, реалізація 

яких відбувається за рахунок оперативних управлінських впливів. Отже, 

підтримка прийняття управлінських рішень має передбачати тісний зв'язок між 

стратегічним та оперативним рівнями управління. З іншого боку, необхідність 

постійного моніторингу законодавчих змін, появи нових технологій та 

препаратів, ринкових тенденцій тощо потребує інтелектуальних технологій 

пошуку даних та їхнього аналізу. Тому запровадження ІСПУ в цій галузі наразі є 

актуальним та перспективним. 

У зв’язку з цим запропоновано АОС для підтримки прийняття 

управлінських рішень на фармацевтичному підприємстві у вигляді багаторівневої 

системи, в якій взаємодіють рівні проекту, процесу та середовища (рис. 6.6).  

За аналогією з системою управління маршрутами перевезень таку АОС 

можна подати так: 

𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆 = 〈𝐴𝐺, 𝑆𝐼𝑆, 𝐶𝑂𝑀〉, 

де 𝐴𝐺  – програмні агенти, 𝑆𝐼𝑆  – підсистеми корпоративної ІС, 𝐶𝑂𝑀  – 

зв’язки між цими підсистемами та агентами. 
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Рис. 6.6. Багаторівнева структура АОС для фармацевтичного підприємства 
Джерело: складено автором  

𝑆𝐼𝑆  можуть бути представлені корпоративними БД, СД, базою знань та 

базою моделей, транзакційними та аналітичними системами, такими як ERP та 

BI, поштовими серверами, системами документообігу тощо. 

Особливістю запропонованої 𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆 є те, що вона умовно розбита на три 

рівні – проект, процес, середовище, кожен з яких відповідає за прийняття 

цілепокладаючих, стратегічних та оперативних рішень відповідно. 

Програмних агентів такої системи 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),  𝑘 = 1,4̅̅ ̅̅ , які обслуговують об’єкт (систему) в цілому; 

𝐴𝐺𝑖𝑗  – агенти призначення 𝑗  (мета-агент, агент збору даних, агент моніторингу, 
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агент моделювання), 𝑗 = 0,3̅̅ ̅̅ , що пов’язані з рівнем СЕС 𝑖  (проект, процес, 

середовище), 𝑖 = 1,3̅̅ ̅̅ . Призначення агентів більш детально відображено у табл. 6.4. 

 

Таблиця 6.4 

Призначення агентів 𝑨𝑶𝑫𝑺𝑺 

Тип 
Назва 

агента 
Призначення 

Мета-агент 

𝐴𝐺10 Координація агентів, координація між рівнями, консолідація 

отриманих даних, презентації користувачеві, оновлення бази 

знань  
𝐴𝐺20 

𝐴𝐺30 

Агент збору 

даних 

𝐴𝐺01 Збір та консолідація внутрішніх вхідних даних підприємства 

𝐴𝐺02 Збір та консолідація зовнішніх вхідних даних  

𝐴𝐺11 Запит даних для діагностики проекту  

𝐴𝐺21 
Запит даних для діагностики процесу та моделювання 

стратегічних показників  

𝐴𝐺31 
Запит даних для діагностики середовища та моделювання 

операційних показників 

Агент 

моніторингу 

𝐴𝐺12 Регулярна перевірка показників стану проекту, процесу, 

середовища та повідомлення про необхідність управлінських 

впливів 
𝐴𝐺22 

𝐴𝐺32 

Агент 

моделювання 

𝐴𝐺13 Обслуговування моделей підтримки цілепокладання 

𝐴𝐺23 
Обслуговування моделей інноваційного розвитку 

підприємства та ціноутворення 

𝐴𝐺33 
Обслуговування моделей виробничого циклу, замовлень і 

запасів, логістики 

Агент пошуку 

правил 
𝐴𝐺03 Пошук правила для визначення моделей  

Агент звітності 𝐴𝐺04 Збір та консолідація даних звітності агентів 

Джерело: складено автором. 

Зв’язки 𝐶𝑂𝑀  також можна конкретизувати за типами: зв’язки між 

підсистемами корпоративної ІС та агентами рівнів, зв’язки між агентами рівнів та 

відповідними мета-агентами, зв’язки між мета-агентами рівнів. Зв’язки між 

агентами АОС можна описати через їх входи та виходи (табл. 6.5). 

Запропонована АОС є системою з координацією, роль координаторів 

відіграють мета-агенти відповідних рівнів. Вони узгоджують діяльність агентів 

свого рівня, 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 
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процеси, що відбуваються в 𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆, та удосконалювати рішення, які перебувають 

у процесі розробки.  

 

Таблиця 6.5 

Входи та виходи агентів 𝑨𝑶𝑫𝑺𝑺 

Назва 

агента 
Входи агента Виходи агента 

1 2 3 

𝐴𝐺10 

 запити від агентів 𝐴𝐺12, 𝐴𝐺13 на 

отримання даних;  

 дані щодо запитуваної інформації 

від 𝐴𝐺11, результатів моніторингу 

від 𝐴𝐺12 та моделювання від 𝐴𝐺13; 
 запит та дані від мета-агента 

𝐴𝐺20;  

 правило вибору моделі 

 запитувані агентами AG12, AG13 
дані;  

 запит до агенту моделювання AG13; 
 сформовані прецеденти та правила; 

 інформація для презентацій;  

 консолідовані дані для агента 

звітності AG04;  

 дані для мета-агента AG20;  

 запит правила до бази знань 

𝐴𝐺20 

 запити від агентів AG22, AG23 на 

отримання даних;  

 дані щодо запитуваної інформації 

від AG21, результатів моніторингу 

від AG22 та моделювання від AG23;  

 запит та дані від мета-агента 

AG30;  

 значення цільових показників від 

AG10;  
 правило вибору моделі 

 запитувані агентами AG22, AG23 

дані;  

 запит до агенту моделювання AG23; 

 сформовані прецеденти та правила; 

 інформація для презентацій;  

 консолідовані дані для агента 

звітності AG04; 

 запит та дані для мета-агента AG10; 
 дані для мета-агента AG30; 

 запит правила до бази знань 

𝐴𝐺30 

 запити від агентів 𝐴𝐺32, 𝐴𝐺33 на 

отримання даних; 

 дані щодо запитуваної інформації 

від 𝐴𝐺31, результатів моніторингу 

від 𝐴𝐺32 та моделювання від 𝐴𝐺33; 

 значення ключових показників 

від 𝐴𝐺20; 

  правило вибору моделі 

 запитувані агентами AG32, AG33 

дані; 

 запит до агенту моделювання AG33; 

 сформовані прецеденти та правила; 

 інформація для презентацій; 

 консолідовані дані для агента 

звітності AG04; 

 запит та дані для мета-агента AG20; 

 запит правила до бази знань 

𝐴𝐺01 
визначені дані з внутрішніх 

інформаційних джерел 

внутрішні дані, придатні для 

завантаження до СД або оперативної БД 

𝐴𝐺02 
визначені дані із зовнішніх 

інформаційних джерел 

зовнішні дані, придатні для 

завантаження до СД або оперативної БД 

𝐴𝐺11 

 запит на отримання даних від 

мета-агента AG10; 
 запитувані дані зі сховища або 

оперативної бази 

 запит даних зі  СД або оперативної 

БД; 

 дані, запитувані мета-агентом AG10 

𝐴𝐺21 

 запит на отримання даних від 

мета-агента AG20; 

 запитувані дані зі сховища або 

оперативної бази 

 запит даних зі СД або оперативної 

БД; 

 дані, запитувані мета-агентом AG20 
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Продовження табл. 6.5 

1 2 3 

𝐴𝐺31 

 запит на отримання даних від 

мета-агента AG30; 

 запитувані дані зі сховища або 

оперативної бази 

 запит даних зі сховища або 

оперативної бази; 

 дані, запитувані мета-агентом AG30 

𝐴𝐺12 

 необхідні для моніторингу 

проекту дані; 

 дані про наявність / відсутність 

відповідного прецеденту 

 запит до бази знань; 

 дані щодо результатів моніторингу 

для мета-агента AG10 

𝐴𝐺22 

 необхідні для моніторингу 

процесу дані; 

 дані про наявність / відсутність 

відповідного прецеденту 

 запит до бази знань; 

 дані щодо результатів моніторингу 

для мета-агента AG20 

𝐴𝐺32 

 необхідні для моніторингу 

середовища дані; 

 дані про наявність / відсутність 

відповідного прецеденту 

 запит до бази знань; 

 дані щодо результатів моніторингу 

для мета-агента 𝐴𝐺30 

𝐴𝐺13 

 необхідні для певної моделі 

проекту дані; 

 детальні результати модельних 

розрахунків 

 запит до бази моделей; 

 узагальнені результати модельних 

розрахунків для мета агента AG10 

𝐴𝐺23 

 необхідні для певної моделі 

процесу дані; 

 детальні результати модельних 

розрахунків 

 запит до бази моделей; 

 узагальнені результати модельних 

розрахунків для мета агента AG20 

𝐴𝐺33 

 необхідні для певної моделі 

середовища дані; 

 детальні результати модельних 

розрахунків 

 запит до бази моделей; 

 узагальнені результати модельних 

розрахунків для мета агента AG30 

𝐴𝐺03 
запит правил від мета-агентів AG10, 

AG20, AG30 
правило вибору моделі 

𝐴𝐺04 
консолідовані дані звітів від мета- 

агентів AG10, AG20, AG30 

дані звітності, придатні для 

завантаження до сховища даних або 

оперативної БД 

Джерело: складено автором. 

Основною метою розробленої АОС є діагностика стану підприємства, 

результатом виступає варіант управлінського рішення – цілепокладаючого, 

стратегічного, оперативного, яке, в кінцевому випадку, реалізується через 

оперативні управлінські впливи. 

Запровадження підходу передбачає відстеження значень ключових 

показників за кожним рівнем системи (образів проекту, процесу та середовища) 

та їх регулярне порівняння з цільовими значеннями. Процес відстеження триває 

паралельно на кожному рівні. Сформовані образи ідентифікуються в КВ, після 
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чого пропонується певний варіант перебігу управлінських процесів, який може 

бути затверджений або доопрацьований компетентною особою. Ідентифікація 

образів здійснюється через їх порівняння з наявними прецедентами з СВ. Якщо 

образ задовольняє умові близькості, то відповідний прецедент дає можливість 

вибудувати ланцюжок зв’язків між цілями, стратегіями та оперативними діями та 

запропонувати актуальні значення основних операційних параметрів.  

Передбачається, що СВ 𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆 сегментована за рівнями проекту, процесу 

та середовища. Кожен конкретний прецедент відтворює варіант проекту, процесу 

або середовища, сформований на основі минулого досвіду або проактивно 

розроблений. Основні потужності 𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆  спрямовані саме на розробку 

проактивних управлінських рішень. У СВ прецеденти представлені як поєднання 

набору параметрів з конкретними значеннями ключових показників та варіанта 

рішення, що супроводжується певними коментарями:  

𝐶𝑠 = 〈𝑋, 𝑋′, 𝑅, 𝐸 〉, 

де 𝑋 – набір значень ключових показників, 𝑋′ – набір цільових значень показників 

моніторингу, 𝑅 – варіант рішення, 𝐸 – коментарі щодо прецеденту. 

Варіант рішення 𝑅 у прецеденті, що стосується проекту, містить посилання 

на правило вибору процесу; в прецеденті щодо проекту міститься посилання на 

правило вибору середовища; у варіанті рішення рівня середовища визначаються 

основні операційні параметри підприємства, що дозволяють реалізувати 

управлінське рішення будь-якого рівня через оперативні впливи. 

У разі відсутності шуканого прецеденту в СВ запускається процес 

знаходження управлінського рішення, підтримуваний відповідними 

інструментами моделювання (див. рис. 4.3).  

Розроблення нових варіантів функціонування системи реалізовується в 

𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆  як окреме завдання, вирішення якого підпорядковане наповненню СВ 

варіантами проактивних рішень.  

Підтримка процесів прийняття поточних та проактивних рішень в 𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆 

відбувається із залученням широкого інструментарію економіко-математичного 

моделювання. Визначення адекватної моделі для вирішення конкретного 

завдання управління є самостійним і складним завданням. Для підтримки цього 

процесу використовується банк моделей. Набір моделей системи має 
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обслуговувати моделювання як на рівні поточної ситуації, так і бути придатним 

для аналізу минулого та майбутнього станів проекту, процесу та середовища. 

Як модельні інструменти підтримки процесів управління на рівні 

цілепокладання можуть бути запропоновані моделі візуального аналізу ключових 

показників та OLAP-моделі, що всебічно представляють процеси функціонування 

підприємства; 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-математичних моделей, які активно поєднують апарат 

ІАД та дослідження операцій для визначення основних операційних параметрів 

діяльності підприємства. 

Запропонований підхід до побудови АОС було імплементовано на одному з 

потужних вітчизняних підприємств фармацевтичної галузі, що займає 5% 

українського фармацевтичного ринку (ПАТ «Фармак»). Підприємство забезпечує 

18% виробництва лікарських засобів в Україні та є одним з лідерів експорту ліків 

– 16,4% його продукції йде на експорт в більше ніж 20 країн світу. 

Наразі всі бізнес-процеси на підприємстві є упорядкованими та 

автоматизованими, а також мають потужну аналітичну підтримку завдяки 

використанню продуктів компанії SAP: SAP ERP та SAP BusinessObjects (SAP 

BO). Тому раціональним варіантом упровадження 𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆  стала її інтеграція з 

існуючою розвиненою ІТ-інфраструктурою. Як нові компоненти системи 

автоматизованого управління підприємством виступили база знань з правилами 

та прецедентами, база моделей, що включає п’ять типів моделей, а також 

програмні модулі – агенти з визначеною в попередньому дослідженні 

функціональністю. 

Основним завданням 𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆 є своєчасна діагностика стану підприємства та 

впровадження проактивно розроблених рішень з метою підвищення його 

конкурентоспроможності. 

Для проведення моніторингу було запропоновано відстежувати значення 

таких ключових показників (наведено узагальнену інформацію). 

1. На рівні проекту (вимірювання значень відбувається щоквартально): 
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a) фінансові показники (виручка від реалізації готової продукції; витрати, 

що включаються до собівартості; витрати на реалізацію та збут; загальні та 

адміністративні витрати; витрати на дослідження та розробки, прибуток до 

оподаткування; EBITDA); 

b) частка ринку; 

c) кількість акцій; 

d) рівень ефективності праці; 

e)  рівень якості продукції (відповідно до стандарту ISO 13485 та ISO 9001); 

f) рівень екологічного впливу на навколишнє середовище (відповідно до 

стандарту ISO 14001); 

g) захворюваність на основні види хвороб (серцево-судинні, ендокринної 

системи, неврологічні, офтальмологічні, органів травлення, опорно-рухового 

апарату, дерматологічні, гінекологічні, застудні); 

h) кількість прямих конкурентів; 

i) поява нових технологій та препаратів. 

2. На рівні процесу (вимірювання значень відбувається щомісячно): 

a) виручка (від реалізації готової продукції, товарів на перепродаж, інше); 

b) інші показники фінансової звітності (короткострокові та довгострокові 

зобов’язання, основні засоби, запаси, інше); 

c) витрати, що включаються до собівартості реалізації (сировина і 

матеріали, пакувальні матеріали, витрати на персонал, послуги з ремонту та 

експлуатації обладнання, витрати на електроенергію, воду, інші комунальні 

послуги, інше); 

d) витрати на реалізацію та збут (транспортні послуги, витрати на рекламу, 

витрати на персонал, амортизація, представницькі витрати, інше); 

e) загальні та адміністративні витрати (витрати на персонал, консультаційні 

та інші послуги, обслуговування основних засобів, податки (крім податку на 

прибуток), послуги зв'язку, інше); 

f) показники, пов’язані з виробництвом (структура у розрізі типу продукту 

(ліцензоване виробництво, генерики, виробництво оригінальних препаратів), 

лікарських форм, продуктових портфелів; рівень показників якості продуктів; 
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рівень екологічного впливу на навколишнє середовище, структура персоналу, 

показники ефективності праці, обсяги, запаси (готова продукція, сировина, 

пакувальні матеріали, незавершене виробництво, товари на перепродаж), інше); 

g) показники, пов’язані з реалізацією та збутом (кількість клієнтів і регіонів 

присутності, структура продаж по різних категоріях, структура асортименту, 

структура виручки, інше). 

3. На рівні середовища – на прикладі виробництва та збуту препаратів у 

вигляді таблеток (вимірювання значень відбувається щоденно):  

a) наявність сировини і матеріалів (діюча речовина, тальк, крохмаль, 

глюкоза, гліцерин, консерванти, стабілізатори, пластини для фасування, коробки 

для роздрібної торгівлі, листи-вкладиші, ящики для партії, бланки для заповнення 

документації, інше); 

b) характеристики роботи обладнання (наявні потужності, кількість 

вимушених зупинок роботи, час вимушених зупинок, інше); 

c) характеристики персоналу (наявна кількість у розрізі кваліфікації, графік 

роботи, інше); 

d) обсяги виробництва препарату. 

e) обсяги реалізації препарату. 

Фармацевтичне підприємство характеризується наявністю широкого 

спектра бізнес-процесів, кожний з яких потребує специфічних підходів до 

управління. Впровадження AODSS  стосувалось в основному процесів 

виробництва, заготівлі та збуту. В межах цих бізнес-процесів головну увагу було 

приділено кільком основним фармацевтичним препаратам у формі таблеток. 

Передбачається, що математична підтримка прийняття рішень здійснюється 

через реалізацію системи моделей, зв’язки в якій відображено на рис. 6.7.  

Рішення, ухвалені на рівні проекту, встановлюють певні обмеження, які 

мають бути враховані при розробці стратегії реалізації мети. В даному 

конкретному випадку це можуть бути доцільні обсяги витрат на виробництво 

певних препаратів, що обмежують потенційні можливості їх пропозиції. 

Рішення, ухвалені на локальному стратегічному рівні, задають рамки 

виробничому процесу, який, у свою чергу, висуває умови до управління запасами 
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ресурсів. Інформація щодо збуту продукції у формі зворотного зв’язку впливає на 

прогнозування попиту, а, отже, на визначення раціональних обсягів виробництва.  

Зв’язки між моделями у формі їх входів та виходів відображені в табл. 6.6. 
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Рис. 6.7. Зв'язки в системі моделей АОС фармацевтичного підприємства 

(виробництво таблеток) 
Джерело: складено автором. 

Потрібно зазначити, що кожна запропонована модель рівня процесу чи 

середовища стосується окремого препарату, тому управління виробництвом та 

збутом в цілому пов’язане з реалізацією систем моделей.  

Автоматизований моніторинг стану проекту дозволяє завчасно повідомити 

керівників про нагальну необхідність звернути увагу на розробку глобальних 

стратегічних рішень, адже статистика стверджує, що 85% топ-менеджерів 

приділяє питанням стратегії менше години на місяць [321].  
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Таблиця 6.6 

Опис моделей 𝑨𝑶𝑫𝑺𝑺 через їх входи та виходи 

Модель Вхід Вихід 

OLAP-модель 
Дані щодо ознак інформаційних об’єктів 

проекту 

Детальні звіти, 

пов’язані з 

обґрунтуванням 

фактичних значень 

ключових показників  

Інтерактивна 

панель керівника 

Фактичні, ретроспективні та бажані значення 

ключових показників 

Сценарії розвитку 

системи, цільові 

значення ключових 

показників 

Модель 

моніторингу 

тенденцій щодо 

змін ринкової 

ціни 

Обсяг споживання, максимальна націнка на 

роздрібний продаж, індекс інфляції (ІСЦ), 

величина мінімальної пенсії/ мінімальної 

заробітної плати, кількість національних 

виробників, кількість іноземних виробників, що 

поставляють препарат в Україну, кількість 

аналогів 

Ймовірність зміни ціни 

на препарат 

Модель 

прогнозування 

попиту на 

препарат 

Рівень захворюваності на відповідну хворобу, 

кількість національних виробників, кількість 

іноземних виробників, що поставляють 

препарат в Україну, кількість аналогів, 

роздрібна ціна на препарат, середня роздрібна 

ціна на аналог 

Прогнозований обсяг 

попиту на препарат 

Модель 

визначення 

рівноважного 

попиту на 

препарат 

Поточна ринкова ціна, ринкова ціна без 

регулювання, обсяг попиту за період, обсяг 

пропозиції за період, поточний попит, поточна 

пропозиція 

Рівень ціни та попит на 

препарат, що 

відповідають 

рівноважному стану  

Модель процесу 

виробництва 

препарату 

Питомі витрати ресурсів, обсяги виробництва, 

технологічні показники 

Необхідні обсяги 

ресурсів (сировини, 

часу роботи 

обладнання, персоналу), 

календар виробничого 

процесу 

Модель 

управління 

запасами 

Рівень запасів на складі, необхідний обсяг 

запасів, інтенсивність поповнення запасів, 

календар використання ресурсів у виробничому 

процесі, календар замовлень, витрати на 

зберігання запасів, витрати внаслідок дефіциту  

Раціональний рівень 

запасів, графік 

поповнення запасів 

Джерело: складено автором. 

Для підтримки цілепокладаючих рішень запропоновано скористатися 

інструментами, що пропонує SAP BO. На основі цієї аналітичної платформи 

розроблено низку варіантів звітів, що стосуються кожного ключового показника 

проекту (інструмент Crystal reports), OLAP-моделі (інструменти WebIntelligence, 

Voyager), а також побудовано інтерактивні інформаційні панелі для керівників, на 
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основі яких можна реалізовувати сценарії «що буде, якщо» (інструмент Xcelsius). 

Для покращення якості колегіального прийняття рішень в документи спільного 

користування, пов’язані з вирішенням глобальних стратегічних завдань, було 

додано оновлювані ВІ-об’єкти (звіти, графічні об’єкти тощо). Такі документи, що 

містять актуальну інформацію, оперативно розповсюджуються серед менеджерів 

вищої ланки в тому числі і через мобільні пристрої, це значно підвищує якість 

ухваленого рішення та скорочує цикл його прийняття (інструмент Live Office). 

Запропоновані підходи до підтримки цілепокладаючих рішень можуть бути 

застосовані не лише для реактивного реагування на проблеми, що виникли, а, перш 

за все, використовуватись для проактивної розробки і обґрунтування нових 

варіантів проектів. 

При розробці альтернативних проектів, власне, як і при підтримці 

актуальних проектів, надзвичайно корисним є SAP BO Strategy Management. Цей 

інструмент підтримує аналіз можливостей ефективної реалізації проекту, а саме, 

дозволяє створювати варіанти стратегій, узгоджувати їх з діяльністю 

підприємства, планувати необхідні заходи та операції, а також здійснювати їх 

моніторинг, оцінку та адаптацію. Він допомагає формалізувати ключові 

показники діяльності підприємства для відстеження реалізації стратегії, створити 

заходи для досягнення цілей, каскадувати їх на окремі підрозділи підприємства, 

розв’язати питання, пов’язані з бюджетуванням (через інтеграцію з BPC), а також 

простежити за його виконанням.  

У створеній 𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆  цей інструмент відіграє важливу роль, а саме: він 

дозволяє створювати сценарії для різних проектів, на основі яких можуть бути 

розроблені та збережені прецеденти процесів як можливі ефективні варіанти дій. 

При виборі певного варіанта процесу він дає можливість всебічно підтримувати 

прийняття рішень на всіх етапах його реалізації – від планування операцій до 

моніторингу і оцінки виконання. 

Для підтримки локальних стратегічних рішень запропоновано кілька 

економіко-математичних моделей, які пройшли апробацію на даних щодо низки 

препаратів. Серед них моделі ІАД, які використовуються для прогнозування змін 
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ціни на препарат та попиту на нього, та CGE-модель визначення рівноважного 

попиту на препарат.  

Модель моніторингу тенденцій щодо змін ринкової ціни на препарат 

реалізовано у вигляді логістичної регресії, вона дозволяє оцінити ймовірність 

зміни ціни. Оскільки розвиток фармацевтичної галузі регулюється державою, то 

швидка реакція на зміни у відповідному законодавстві (щодо рівня максимально 

допустимих цін на лікарські засоби, мінімальної заробітної плати тощо) формує 

конкурентні переваги підприємства.  

Модель прогнозування попиту на препарат базується на регресії – AR, 

ARMA або ARIMA модель, що обирається за найкращою прогностичною 

здатністю. Модель пов’язана з моделлю управління запасами продукції, що дає 

змогу поєднати прогнозування попиту з програмою зі збуту продукції. 

Для побудови всіх типів регресійних моделей був використаний інструмент 

SAP BO Predictive Analysis. 

Прогнозовані параметри попиту та ціни на препарат відіграють важливу 

роль при дослідженні моделі визначення рівноважного попиту в її сценарному 

варіанті. 

Адаптація CGE-підходу для рівня процесу дає можливість визначити набір 

параметрів, що характеризують рівноважний стан системи (ціна, попит, 

пропозиція), тобто дозволяє обґрунтувати раціональну програму виробництва 

препарату, а також допомагає сформувати ефективну цінову політику з 

урахуванням різних сценаріїв [2; 152]. Програмна реалізація такої моделі 

передбачає використання системи імітаційного моделювання. Такою системою 

було обрано Powersim Studio, яка цілковито інтегрується як з SAP, так і з MS Excel. 

Параметри раціональної виробничої програми надходять на рівень 

середовища, де відбувається моделювання виробничого процесу. На підприємстві 

такі моделі розробляються з використанням SAP NetWeaver BPM, в якому 

реалізується імітація виробництва та в результаті визначаються необхідні обсяги 

ресурсів та календар робочого процесу. Імітаційна модель процесу виробництва 

дозволяє проводити експерименти, як зміна технології впливає на 
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результативність виробництва, реалізуючи в такий спосіб оптимізацію 

виробничого процесу. Завдяки інтеграції бізнес-процесів в системі SAP модель 

також дозволяє розрахувати календар поставок ресурсів з урахуванням 

інтенсивності їх використання та залишку на складі.  

Як модифікацію використовуваної імітаційної моделі було запропоновано 

скомбінувати її з часовою мережею Петрі для виготовлення таблеток. Така 

модифікація дає додаткові можливості для аналізу впливу окремих подій на 

тривалість виробничого циклу, це дозволяє удосконалити процес через зміну 

певних його стадій. Для аналізу динамічних властивостей процесу можна 

використати нечіткі часові мережі Петрі [38].  

Ефективне функціонування підприємства забезпечує планування 

бездефіцитного виробництва продукції, що дозволяє позбутися загрози як 

надлишкової кількості запасів, так і їх дефіциту. Нестача матеріальних ресурсів 

може призвести до значних збитків через зупинки виробництва, невиконання 

замовлень тощо. З іншого боку, наявність зайвих запасів є невигідною через 

заморожування обігових коштів у запасах. Саме тому було запропоновано до 

використання моделі управління запасами, де під запасами розуміють як ресурси, 

необхідні для виробництва, так і готову продукцію на складі підприємства. 

Як було зазначено вище, завдання оптимізації поставок ресурсів можуть 

бути вирішені в межах бізнес-процесу «Закупки» системи SAP ERP. Методична 

база розрахунків при цьому обмежена, в основному, двома варіантами – 

плануванням за точкою замовлення або на основі часу замовлення. Те саме 

стосується оптимізації збуту продукції (бізнес-процес «Збут»). Але прийняття 

рішень при управлінні запасами ускладнюється стохастичними процесами в 

системі (випадковий характер попиту, обсягів поставок тощо), тому за умов 

моделювання багатономенклатурного запасу перетворюється на 

багатопараметричну оптимізаційну задачу великої розмірності, розв’язання якої 

базується на використанні гібридних моделей і методів, наприклад, на 

використанні імітаційного моделювання у поєднанні з оптимізаційними 

процедурами, як запропоновано у роботі [81] (рис. 6.8).  



380 

 
 

 

Визначення характеристик споживання ресурсу 

АВС/XYZ аналіз для 

вибору системи 

постачання 

Нейронна мережа для 

прогнозування 

коефіцієнта варіації 

Імітаційна модель для 

визначення графіку 

постачання 

Генетичний алгоритм 

для оптимізації 

витрат 

Сховище 

даних 

Оперативний 

банк даних 

Визначення залишків 

ресурсу на складі 

Зміна параметрів 

моделі 

Графік 

постачання 

 

Рис. 6.8. Гібридна модель бездефіцитного управління запасами ресурсів 
Джерело: складено автором. 

При цьому підході на основі статистичних даних про обсяги поставок, 

заявок, що зберігаються в БД, можна розрахувати статистичні характеристики, що 

дозволяють спрогнозувати коефіцієнт варіації споживання матеріальних ресурсів 

підрозділами підприємства. Значення коефіцієнта варіації лежить в основі 

визначення норм поточного та страхового запасів. Для вибору системи управління 

поставками можна використати перехресний ABC/XYZ аналіз. Згідно з вибраною 

системою імітаційна модель згенерує набір можливих варіантів точок замовлень та 

обсягів поставок, з яких за допомогою генетичного алгоритму може бути обраний 

оптимальний, такий що забезпечить мінімум витрат на управління запасами. 

Схожий підхід може бути використаний для управління запасами 

продукції. На основі статистичних даних про обсяги виробництва та замовлень на 

продукцію можна розрахувати коефіцієнт варіації попиту на препарат. 

Використання відповідної імітаційної моделі у сукупності з оптимізаційними 

процедурами дасть змогу одержати мінімум витрат на управління запасами 

продукції на складах підприємства. 

Систему моделей, пов’язаних з бездефіцитним управлінням запасами, 

можна розширити моделями вибору постачальників та дистриб’юторів, що 

грунтуються як на АВС-аналізі, так і на кластеризаційних та класифікаційних 

алгоритмах.  



381 

 
 

Запропоноване алгоритмічне та математичне забезпечення 𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆  

фармацевтичного підприємства було реалізоване у вигляді програмного 

комплексу, який складається з окремих функціональних модулів (рис. 6.9). 

 𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆 включає низку інтелектуальних модулів, що взаємодіють між собою та 

виконують спеціальні функції підтримки прийняття рішень: сервер агентів та 

сервер баз знань і моделей.  
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Рис. 6.9. Розміщення компонент 𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆 в апаратно-програмному комплексі 

Джерело: складено автором 

𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆  виступає важливою ланкою інтегрованого середовища управління, 

що виконує функції підтримки прийняття рішень на основі баз знань. В основу 

інтеграції модулів системи та формування єдиного середовища покладена відкрита 

web-платформа SAP NetWeaver (SAP NW), що дозволяє інтегрувати діяльність 

співробітників, інформацію та бізнес-процеси, долаючи корпоративні та 

технологічні бар’єри (рис. 6.10). Важливо, що така технологічна платформа здатна 

поєднувати інформацію та додатки із самих різних джерел.  

До роботи з правилами залучався SAP NW Business Rules Management (SAP 

NW BRM). Моделювання процесів всередині системи відбувалось за підтримки 

SAP NW Business Process Management (SAP NW BPM). 
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Рис. 6.10. Інтеграція компонент 𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆 на основі SAP NetWeaver 
Джерело: складено автором. 

Програмні агенти створювались на агентній платформі JADE, при цьому 

використовувались стандартні бібліотеки. Структура програмного коду системи 

багаторівнева і відповідає ідеї, представленій на рис. 5.6. Приклади реалізації 

запуску системи (запуску агентів) у середовищі виконання, використання базових 

сервісів, шаблонів поведінки та приклад програмування конкретного агенту з 

використанням загальних поведінкових структур (виклик шаблонів поведінки із 

специфічними для агента параметрами) представлені у Додатку Е.  

Взаємодія 𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆  з компетентними особами реалізується через SAP NW 

Portal – портал підприємства, який надає центральну точку доступу до 

інформації, додатків та сервісів компанії. Доступ до даних і знань через портал 

підприємства є важливою умовою ефективного інформаційного забезпечення та 

співпраці просторово розподілених користувачів. Всі системи SAP та зовнішні 

системи, СД, документи робочого стола, web-контент та web-сервіси об’єднані в 

єдиному інтерфейсі користувача, що являє собою раціональний варіант 

організації співпраці та підтримки управлінських процесів. 

Консолідацію та аналіз даних в системі управління підприємством 

підтримують SAP BO та SAP NW Business Warehouse. Єдина технологічна 

платформа надає можливість переносити результати аналітики на портал, де 
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забезпечується виконання функцій управління знаннями, такими як рейтинги, 

зворотний зв'язок, коментарі тощо. Інтеграція всіх інструментів підтримки 

прийняття рішень дає потужний синергетичний ефект. 

Передбачаючи зростаючі потоки даних, що будуть надходити до системи, 

можна запропонувати модель системи, що передбачає їх ефективне збирання та 

ґрунтується на зберіганні та обробці даних в оперативній пам’яті. Такий підхід 

дозволяє уникнути ефекту затримок вводу/виводу, забезпечуючи зростання 

якості рішень через миттєве отримання даних та моделювання в режимі 

реального часу. Якщо використовувати продукти компанії SAP, то запропоноване 

їх поєднання забезпечить підвищення швидкості і точності рішень (рис. 6.11). 

 

6.3. Оцінка ефективності проактивного механізму прийняття 

управлінських рішень на підприємстві 

 

Конкурентоспроможність підприємства, підвищення ефективності його 

діяльності тісно пов’язані з розвитком інформаційного забезпечення управління. 

Сучасний розвиток підприємств реалізується за умов підвищення їх здатності до 

адекватного оцінювання динамічних змін у зовнішньому середовищі та 

можливості не просто швидко адаптуватися до змін, а передбачати їх та завчасно 

реагувати, або навіть самим створювати прецеденти для змін. Реалізація таких 

завдань потребує адекватного інформаційного забезпечення та удосконалення 

методів і власне технології управління, що має знайти відображення у 

впровадженні на підприємствах механізму ПУ, що надасть можливість, 

насамперед, мати повну і точну картину поточного стану підприємства, а також 

розглядати і пропонувати варіанти майбутніх перспективних станів. Використання 

новітніх інструментів підтримки рішень сприяє економії робочого часу 

менеджерів, підвищенню якості рішень, ефективному застосуванню людських 

ресурсів на підприємстві, скороченню вартості здійснення транзакцій тощо.  
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Рис. 6.11. Використання рішень SAP для ефективної реалізації аналізу великих інформаційних масивів в АОС 

фармацевтичного підприємства 
Джерело: розроблено автором 
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Вигоди від впровадження механізму ПУ цілком реальні. До первинних 

зисків можна віднести підвищення інформованості керівництва; зниження витрат 

праці на планування та прогнозування; підвищення точності та оперативності 

процедур управління. Вторинними зисками є підвищення керованості 

підприємством, зміцнення позицій на ринку; зниження втрат від помилкових 

управлінських рішень; поліпшення взаємодії з партнерами; зменшення ризиків. У 

довгостроковій перспективі інвестиції в новий механізм управління знижують 

дисконт на потік готівки від операційної діяльності підприємства, сприяючи 

зростанню ринкової капіталізації, а також знижують ставку банківського відсотка 

за рахунок зменшення ризикованості бізнесу. Складність полягає в економічному 

вимірюванні відповідних зисків. 

Якщо розглядати впровадження нових механізмів управління як 

інноваційний проект, то потрібно зазначити, що універсальними методиками 

оцінювання ефективності проектів неможливо скористатися, оскільки результати 

реалізації проактивної моделі в непрямий спосіб пов’язані зі зростанням доходів 

підприємства (на відміну від результатів промислових інноваційних проектів). Ці 

результати в більшості пов’язані з економією коштів, часу, передбачають 

запобігання втратам. 

Аналіз наукових та практичних досліджень з оцінювання ефективності 

механізмів прийняття управлінських рішень переконує, що практично відсутні 

конструктивні та формалізовані інструменти визначення такої оцінки [98; 144; 237]. 

Особливість реалізації проактивного механізму прийняття управлінських 

рішень полягає в обов’язковій інструментальній підтримці з боку постійно 

функціонуючої ІСПУ, тому процедура оцінювання ефективності відповідного 

механізму нерозривно пов’язана з оцінюванням ефективності інформатизації 

підприємства. 

Виходячи з цього, для оцінювання ефективності проактивного механізму 

прийняття рішень можна скористатися підходом, що розвинув П. Страсман [463]. 

А саме йдеться про розгляд ефективності через вплив інформатизації на такі 

основні фінансові складові як обсяг продаж, оборотних коштів, собівартість 



386 

 
 

виробів, частка на ринку тощо. Показник, що відповідає поняттю «віддача від 

менеджменту», за П. Страсманом, розраховується як різниця між акціонерною 

вартістю підприємства і вартістю його чистих активів; його величина може 

використовуватись як оцінка ефективності всього механізму прийняття 

управлінських рішень. 

Детальний аналіз, проведений П. Страсманом, демонструє, що успішне 

використання ІСУ призводить до локального зниження SG&A – витрат на 

управління і адміністрування, просування і підтримку продаж [463]. Виходячи з 

цього, він запропонував розраховувати показник інформаційної продуктивності – 

Information Productivity (IP), що відтворює реальну ефективність вкладень в 

інформатизацію [462; 463]: 

𝐼𝑃 =
𝐸𝑉𝐴

SG&𝐴
, 

де 𝐸𝑉𝐴 – економічна додана вартість (Economic Value Add). 

Оскільки SG&A є параметром, чутливим до зміни механізмів управління, а 

EVA відтворює корисний вихід менеджменту, то IP демонструє, наскільки зміни в 

управлінні конкретним підприємством через витрати на управління і 

адміністрування здатні вплинути на результат діяльності. При цьому IP дозволяє 

лише виміряти підсумкову ефективність та порівняти її з іншими 

підприємствами. Даний підхід не пояснює дію конкретних складових 

ефективності, тому показник ІР можна використовувати як інструмент 

порівняльного аналізу ефективності механізму прийняття управлінських рішень 

на різних підприємствах. 

Відповідні регулярні дослідження, результати яких публікуються в [222], 

демонструють, що переважна більшість потужних світових компаній з позитивним 

EVA мають значення IP менше одиниці. Це свідчить, що нині лише небагатьом 

вдається забезпечити за допомогою ІТ підтримку своїх конкурентних переваг ( IP 

> 2). Причому зазначені результати характерні для всіх сегментів будь-яких ринків 

і не залежать ні від галузі, ні від розміру підприємства, ні від обсягу продаж, ні від 

ринкової вартості. Аналіз результатів досліджень П. Страсмана переконує у 

необхідності удосконалення інформаційного забезпечення і власне самої 
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технології управління, що має виходити з проактивності та базуватися на 

максимальному використанні інформаційних ресурсів.  

Високе значення IP визначає здатність підприємства до створення 

конкурентних переваг, що повністю залежить від організації менеджменту на 

конкретному підприємстві. Тому відстеження позитивної динаміки значень 

показника ІР до впровадження ІСПУ та після введення її до експлуатації 

свідчитиме про ефективність нових інструментів управління підприємством. 

Успішність проактивного механізму прийняття управлінських рішень буде 

підтверджена значенням ІР > 1.  

Показник ІР дає можливість кількісно виміряти цінність для функціонування 

підприємства його нематеріальних активів – інформації, знань і компетентності 

персоналу управління, корпоративної культури щодо організації прийняття рішень, 

проте не дає можливості обґрунтувати ефективність впровадження нового 

механізму прийняття управлінських рішень. 

Для розуміння конкретних складових ефективності проактивного механізму 

доцільно провести оцінювання якості моделі діагностики стану СЕС, 

запропонованої в цьому дослідженні. Результативність механізму управління при 

цьому визначається через вимірювання внеску обґрунтованих за цією моделлю 

рішень та управлінських дій у досягнення бажаної відповідності між виходами 

системи та висунутими цілями. 

Оскільки ефективність управління підприємством може визначатись на 

основі аналізу характеристик досягнення відповідності між фактичними 

значеннями параметрів стану системи та їх обґрунтованими цільовими 

значеннями, оцінювати результативність проактивного механізму прийняття 

рішень можна через вимірювання відхилень цільових значень показників від 

фактичних значень за всіма напрямами відстеження станів системи [144].  

Паралельно має оцінюватись внесок кожного напряму та точки контролю в 

досягнення цілей та реалізацію стратегії. Додаткові можливості для оцінювання 

дає поділ підприємства на рівні «проект – процес – середовище» в межах моделі 

діагностики. Це дає змогу оцінити результативність кожного рівня управління.  
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Відповідний підхід передбачає детальне оцінювання кожного елементу 

моделі діагностики і дозволяє виявити дієвість проактивного механізму щодо 

вирішення проблем. Оцінка ефективності проактивного механізму прийняття 

рішень проводиться на основі динамічного аналізу значень характеристик, точок 

контролю та напрямів відстеження, що визначені у моделі діагностики.  

Нехай маємо певний показник моделі діагностики 𝐼 : 𝐼 ∈ {〈𝑋〉 ⊂ 〈𝐶𝑃〉 ⊂

𝐷𝑅𝑗} . Для відстеження результативності управління потрібно реалізовувати 

постійне формування динамічного ряду фактичних значень показника 𝐼𝑡
𝑟𝑒𝑎𝑙 , 𝑡 ∈

𝑇𝑟𝑝𝑡 , де 𝑇𝑟𝑝𝑡  – певний звітний період. Тоді оцінку результативності за звітний 

період можна проводити на основі таких розрахункових показників: 

∆1
𝑡= 𝐼𝑡

𝑝𝑙𝑛
− 𝐼𝑡

𝑟𝑒𝑎𝑙 , 

∆2
𝑡= 𝐼𝑡

𝑡𝑟𝑔
− 𝐼𝑡

𝑟𝑒𝑎𝑙 , 

∆3
𝑡= 𝐼𝑡

𝑡𝑟𝑔
− 𝐼𝑡

𝑝𝑙𝑛
, 

де значення 𝐼𝑡
𝑡𝑟𝑔

 відтворюють планову траєкторію за умов реалізації 

рішень, отриманих на основі проактивного підходу, а 𝐼𝑡
𝑝𝑙𝑛

 – за умов використання 

інших механізмів підтримки рішень. 

∆1
𝑡  показує різницю між фактичним та запланованим значенням показника в 

час 𝑡 звітного періоду; ∆2
𝑡  відображає різницю між фактичним значенням в час 𝑡 

звітного періоду та значенням, запропонованим за умов впровадження ПУ. 

∆3
𝑡  демонструє сподіваний ефект від реалізації рішень, підготованих на 

основі проактивного механізму в час 𝑡  звітного періоду у порівнянні з 

розробленими за іншими підходами. 

Нехай значення ∆1, ∆2, ∆3  відповідають статичному зрізу фактичних і 

планових значень певного інтегрованого показника в кінці звітного періоду 

( 𝑡 = 𝑇𝑟𝑝𝑡 ). Будемо вважати, що високе значення цього показника відповідає 

позитивним тенденціям в діяльності підприємства. 

В залежності від знаків розрахованих показників можуть виникати різні 

управлінські ситуації, які визначають ефективність проактивного механізму. 

1. ∆1< 0, ∆2< 0, ∆3> 0  – в системі спостерігається самоорганізація, 

механізм підтримки рішень на підприємстві недосконалий, проте використання 
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проактивних інструментів демонструє результати, кращі за інші підходи. Звідси 

випливає потреба у вдосконаленні моделі діагностики.  

2. ∆1< 0, ∆2< 0, ∆3< 0  – в системі спостерігається самоорганізація, 

механізм ПУ неефективний, ситуацію може покращити лише повний перегляд 

моделі діагностики. 

3. ∆1> 0, ∆2< 0, ∆3< 0  – механізм ПУ неефективний, потрібен або 

повний перегляд моделі діагностики, або відмова від використання інструментів 

ПУ. 

4. ∆1> 0, ∆2> 0, ∆3> 0  – використання проактивного підходу висуває 

до системи вимоги, вищі, ніж пропонують інші інструменти планування; при 

цьому реальні значення показників нижчі за бажані. Потрібно доповнити новими 

джерелами моделі розпізнавання образів та підтримки рішень. 

5. ∆1> 0, ∆2> 0, ∆3< 0  – необхідно підвищити об’єктивність 

управлінських рішень на підприємстві через ширше залучення інструментів 

проактивного механізму підтримки рішень. 

6. ∆1< 0, ∆2> 0, ∆3> 0  (рис. 6.12) – система ПУ демонструє високі 

результати, проте потрібно удосконалити інструменти впровадження 

обґрунтованих управлінських рішень, проаналізувати можливі затримки щодо 

реалізації рішень. 

 

 

Рис. 6.12. Графічна інтерпретація аналізу динаміки показника для 

оцінювання ефективності механізму управління 
Джерело: побудовано автором 
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Статичний зріз відтворює стан підприємства в певний момент часу, проте 

протягом періоду стан може змінюватися, а значення відповідних показників 

коливатися. Тому при визначенні корисності застосування проактивного 

механізму необхідно зважати на затримки в реалізації прийнятих рішень, 

переважання заходів, спрямованих на тривалий економічний ефект, необхідність 

перегляду стратегій протягом звітного періоду тощо. Тому об’єктивнішу картину 

ефективності проактивного механізму прийняття управлінських рішень можна 

отримати через обчислення інтервальних величин.  

Порівняльну оцінку планових і фактичних станів системи за певний 

проміжок часу можна проводити на основі співставлення таких величин: 

D1(t) = ∫ 𝐼𝑡
𝑝𝑙𝑛
𝑑𝑡

𝑡𝜏

t0

,     D2(t) = ∫ 𝐼𝑡
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑑𝑡

𝑡𝜏

t0

, D3(t) = ∫ 𝐼𝑡
𝑡𝑟𝑔
𝑑𝑡

𝑡𝜏

t0

, 𝑡 ∈ 𝑇𝑟𝑝𝑡 . 

Відповідний аналіз потрібно проводити систематично і здійснювати 

динамічну оцінку ефективності реалізації проактивного механізму прийняття 

управлінських рішень з урахуванням управлінських впливів на основі детального 

динамічного підходу до загального оцінювання ефективності, враховуючи зміни 

в точках контролю та регулювання 𝑡𝜏 (рис. 6.13).  

 

 

Рис. 6.13. Графічна інтерпретація детального динамічного підходу до 

загального оцінювання ефективності механізму управління 
Джерело: побудовано автором 
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Динаміка кожного показника моделі діагностики відтворює 

результативність проактивного механізму в межах того об’єкту, який він 

представляє. Оцінити загальну ефективність проактивного механізму можна, 

якщо скористатись ваговими коефіцієнтами кожної характеристики точки 

контролю та напряму відстеження. Зважена сума відхилень продемонструє 

ступінь близькості значень фактичних показників до цільових. 

До того ж модель діагностики побудовано так, що загальну ефективність 

можна оцінити через дослідження відхилень фактичних характеристик рівня 

«проект» від визначених за методикою ПУ, оскільки характеристики цього рівня 

є інтегральними показниками, що відповідають досягненню цілей всієї системи.  

Оцінити ефективність проактивного механізму підтримки прийняття 

рішень можна також на основі аналізу показників якості розроблення рішень та 

доведення їх до практичної реалізації. Серед таких показників – відношення: 

кількості правильно розпізнаних образів до загальної кількості розпізнаних 

образів, кількості проактивно розроблених прецедентів, що знайшли 

використання при формуванні рішень, до загальної кількості розроблених 

прецедентів, кількості усунених проблем до загальної кількості виявлених 

проблемних станів тощо.  

Обґрунтовані рішення на етапі реалізації можна розглядати як певні заходи. 

Тоді при оцінці ефективності проактивного механізму вимірюванню 

підлягатимуть ключові показники успішності цих заходів: кількість реалізованих 

рішень, з них результативно; кількість нереалізованих та відхилених рішень в 

розрізі виявлених причин; кількість автоматично реалізованих рішень та ін. 

Важливим показником ефективності є швидкість: швидкість внутрішніх 

процесів, швидкість реакції на виклики зовнішнього середовища та, насамперед, 

швидкість прийняття рішень. Тому важливим етапом в оцінці ефективності 

проактивного механізму є визначення середнього часу на прийняття рішень, 

тобто середня тривалість всього циклу реалізації механізму прийняття 

управлінських рішень. Використання проактивного механізму є недоцільним, 

коли цей цикл перевищує інтервал часу між змінами станів системи хоча б за 

одним з напрямів відстеження. 
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Потрібно зазначити, що ні дослідження динаміки показника ІР, ні 

динамічний аналіз значень характеристик точок контролю та напрямів 

відстеження, визначених у моделі діагностики, не дають можливості 

обґрунтувати ефективність впровадження нового механізму прийняття 

управлінських рішень. Потрібні методи для обґрунтування доцільності вкладення 

коштів у зміну механізму управління. 

Відповідний підхід до оцінювання ефективності проактивного механізму 

полягає у визначенні продуктивності точок контролю, що відтворює витрати на 

підтримання основних прийнятних або бажаних значень відповідних 

характеристик. Тут вимірюванню піддаються ефекти від впровадження і 

підтримки в актуальному стані механізму управління. Такий підхід знаходить 

втілення як в кількісному, так і якісному поданні. 

Застосовуючи якісне оцінювання, можна провести визначення показників 

доходності рішень (Decision Yield Scorecard), що вперше запропонував Ф. Роде 

[449]. Підхід передбачає формування широкої системи оцінок, які демонструють 

якість наявних рішень і процесів прийняття рішень, та сприяє плануванню, 

обґрунтовуванню та кількісному вимірюванню покращення в механізмах 

підтримки рішень. При цьому оцінювання доходності рішень включає п’ять 

аспектів ефективності для визначення комплексної оцінки оперативного рішення: 

точність, послідовність, гнучкість, швидкість, витрати. Графічно поточний стан 

цих напрямів визначають на діаграмі, де для порівняння також зазначається 

найкращий результат та середнє конкурентоспроможне значення [253].  

Доходність рішень доцільно вимірювати за завданнями, що вирішуються на 

рівні процесів ПУ – прогнозування, ПНА, прийняття рішень, а також за 

розв’язанням задач – розпізнавання образу, проактивного формування 

прецедентів тощо. 

Процес оцінювання складається з визначення критеріїв, шкали 

вимірювання, визначення індивідуальних експертних оцінок та розрахунку 

загальної сумарної оцінки за напрямом. Експертами можуть бути менеджери 

середньої та старшої ланки з підрозділів, функції яких пов’язані з прийняттям 



393 

 
 

відповідного рішення. Критеріям можна призначати ваги, виходячи з критичності 

категорії для конкурентного стану підприємства.  

В такий спосіб отримують оцінку поточного стану рішення. Крім цього 

можна розрахувати оцінки майбутнього стану (виходячи з сподіваних результатів), 

середнього рівня конкурентів (оцінки дає вище керівництво з позиції типового 

конкурента) та найкращого рівня в галузі (оцінки з позиції лідера галузі). Якщо 

доходність рішень перевищує результати середнього конкурента, визнають, що 

наявною є конкурентна перевага. Оцінювання доходності рішень рекомендують 

проводити регулярно та відстежувати динаміку показників. 

Головним недоліком зазначеного підходу є суб’єктивний характер 

оцінювання та спрямування лише на автоматизовані оперативні рішення, тому 

він не може бути рекомендований як базовий, проте його ідеї можуть бути 

конструктивно використані при оцінюванні результатів від реалізації 

проактивного механізму прийняття автоматизованих оперативних рішень. 

Виходячи з основних принципів планування, організації управління та 

контролю, модель загальної оцінки ефективності проактивного механізму 

прийняття управлінських рішень має ґрунтуватися на трьох складових: 

результативності, визначенні економічного та соціального ефекту та економії. 

Таким чином, оцінюванню підлягає не лише ефективність реалізації механізму, а й 

ефективність його впровадження. При визначенні оцінки ефектів потрібно 

дотримуватись принципів простоти, наочності, обґрунтованості, періодичності та 

інформативності.  

Ефективність впровадження проактивного механізму прийняття 

управлінських рішень можна розглядати як економічну категорію, що 

характеризує відношення матеріальних і нематеріальних вигод, отриманих 

підприємством, до витрат на його впровадження. Оцінювання ефективності 

впровадження, на нашу думку, має поєднувати: 

1. Оцінювання діяльності підприємства в цілому. Інтелектуалізація 

інформаційного простору, поліпшення інформаційної взаємодії сприяє 

вдосконаленню процесів управління підприємством, що знаходить своє 

відображення у показниках ефективності діяльності підприємства; 
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2. Вимірювання ефекту, який дає активізація проактивної розробки 

рішень та правильне розпізнавання станів системи. Поєднання цих двох 

складових при оцінюванні ефективності є фундаментом для розробки нових 

концепцій в управлінні та підтримці рішень.  

3. Оцінювання організаційної та інформаційної інфраструктури, що 

забезпечує відповідну підтримку прийняття рішень. 

Під впливом проактивного механізму забезпечується капіталізація 

прибутку підприємства. Вартісною базою оцінювання ефективності 

впровадження проактивного механізму є : 

 реальний вклад результатів проактивного механізму в приріст 

прибутку та зниження витрат підприємства, 

 потенційний ефект від подальшого використання проактивного 

механізму в практиці управління, що має позитивний вплив на прибуток 

підприємства та зниження витрат; 

 витрати на виявлення та класифікацію образів,  

 витрати на вироблення проактивних управлінських рішень, 

 витрати на доведення до практичної реалізації проактивних 

управлінських рішень,  

 оцінка потенційних збитків, що може зазнати підприємство в 

результаті впровадження нових інструментів управління; 

 оцінка втрачених можливостей через неправильне розпізнавання 

образів або через реалізацію запропонованих неадекватних рішень. 

Впровадження проактивного механізму прийняття управлінських рішень на 

підприємстві пов’язано зі змінами в процесі підтримки рішень, йдеться про 

технологічний аспект впровадження, а також зі змінами в організації управління, 

це відтворює організаційний аспект впровадження. 

Щодо технологічного аспекту, він знаходить відображення у створенні на 

підприємстві ІСПУ, тому питання оцінювання ефективності будуть 

безпосередньо пов’язані зі змінами в ІТ-інфраструктурі.  
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Розробка ІСПУ складає суттєву статтю витрат підприємства, тому в 

управлінській діяльності виникає завдання проведення ретельного аналізу 

показників ефективності вкладання коштів у такий захід. 

Усі підходи і методи оцінювання ефективності впровадження та 

використання ІСУ, що на сьогоднішній день широко використовуються на 

практиці, реалізують принцип економічності і пропонують визначати ефективність 

як відношення результату від експлуатації системи до витрат на її придбання, 

впровадження і супровід впродовж життєвого циклу, виражені у грошових 

одиницях. Характер зміни показника «ефект-витрати» при порівнянні нових 

технологій з наявними відображує динаміку ефективності впровадження і 

використання нових продуктів та фактори, що її визначають: розвиток 

альтернативних моделей впровадження новітніх технологій; вдосконалення 

технологій інформаційного менеджменту, поєднання, взаємовплив, спільний 

розвиток аналітичних технологій, мобільних рішень, соціальних мереж та 

Інтернету речей.  

Найбільшу питому вагу у структурі витрат на технічну підтримку і 

супровід ІС стандартно становлять витрати на підтримку ПЗ. Згідно з 

дослідженнями, представленими в роботі [160], їх частка сягає 77%, тоді як 

вартість ПЗ складає 15%, витрати на створення та налаштування мережі 

оцінюються 2%, а вартість апаратного забезпечення – 6%. 

Сучасні хмарові технології дозволяють по-іншому оцінювати вплив цієї 

компоненти витрат на впровадження ІСУ, з’являється можливість мати якісний 

продукт із залученням мінімуму ресурсів: менше апаратного та ПЗ, менше витрат 

на обслуговування інфраструктури систем.  

З точки зору збільшення ефекту, а саме швидкості, точності, послідовності, 

гнучкості рішень, нині ІТ-ринок пропонує новітні системи, здатні обробляти 

великі обсяги неструктурованих даних, реалізовувати аналітику в оперативній 

пам’яті, тобто фактично у реальному часі.  

Очікувані результати від впровадження ІСПУ на підприємстві можна 

поділити на дві групи: тактичні (пов’язані зі скороченням прямих і непрямих 

витрат) та стратегічні (передбачають поліпшення якості управління). Це 
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обумовлює структуру процедури оцінювання системи, що передбачає виділення 

матеріальних і нематеріальних зисків, які може отримати підприємство. Ефект від 

використання корисно визначати в кількісному вигляді на основі певних 

критеріїв. Кількісні критерії є наочними показниками ефективності, вони 

відображають матеріальні вигоди, проте не повністю відтворюють всі переваги. 

Тому поряд з кількісними мають використовуватись також і якісні критерії, що 

враховують нематеріальні вигоди або якісні позитивні зміни. 

Методи оцінювання ефективності ІСУ, представлені у науковій літературі, 

можна розбити на три групи – класичні (традиційні кількісні методи оцінювання 

інвестиційних проектів, що базуються на визначенні чистого приведеного доходу 

(NPV), внутрішньої норми прибутковості (IRR), терміну окупності (PP), 

економічної доданої вартості (EVA) тощо), витратні (сукупна вартість володіння 

(TCO), реальна вартість володіння (RCO), загальний економічний ефект (TEI) та 

ін.) та якісні методи оцінювання ефективності (BSC тощо) [237]. 

Жоден із запропонованих класичних підходів не дає універсальної 

методики з оцінювання фінансового результату від впровадження ІСПУ. 

Витратні методи оцінювання передбачають визначення порівняльної 

ефективності, тобто оцінюють витрати на різні варіанти систем за умов 

однакових результатів від їх функціонування. Різні конфігурації ІСПУ 

відрізняються за якістю рішень та швидкістю прийняття рішень, тобто мають 

різну результативність. Якісні методи оцінювання ефективності не приділяють 

достатньої уваги кількісній оцінці витрат.  

Тому оцінка економічної ефективності ІСПУ передбачає дослідницьку 

роботу з розробки системи показників, що дозволяють врахувати вплив 

кількісних і якісних факторів. 

Пропонуємо для оцінювання ефективності впровадження ІСПУ 

використовувати параметричний метод, що передбачає формування системи 

кількісних показників та якісних характеристик, які можуть розглядатися як 

критерії ефективності. При цьому процес оцінювання складається з чотирьох 

основних етапів: 

Етап І. Визначення початкових 𝐵  та експлуатаційних 𝑅  витрат на 

впровадження ІСПУ та її функціонування на всіх етапах життєвого циклу. 
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𝐵 = ∑ 𝐵𝑘
4
𝑘=1 ;    𝑅 = ∑ 𝑅𝑝

6
𝑝=1 , 

де 𝐵1  – обсяг витрат на розробку концепції ІСПУ; 𝐵2  – обсяг витрат на 

проектування ІСПУ; 𝐵3 – обсяг витрат на конструювання ІСПУ; 𝐵4 – обсяг витрат 

на розгортання ІСПУ; 𝑅1  – витрати на супровід ІСПУ, у т.ч. забезпечення 

інформацією; 𝑅2  – витрати на адміністрування; 𝑅3  – витрати на модернізацію 

обладнання; 𝑅4  – витрати на модернізацію ПЗ; 𝑅5  – витрати на підвищення 

кваліфікації користувачів; 𝑅6 – втрати від простоїв користувачів. 

Етап ІІ. Оцінювання потенційних збитків 𝐶 від експлуатації ІСПУ. 

𝐶 = ∑ 𝑝𝑖𝐶𝑖
𝑚
𝑖=1 , 

де 𝐶𝑖  – величина потенційних збитків підприємства від 𝑖 -го результату 

експлуатації ІСПУ, 𝑖 = 1,𝑚 ; 𝑝𝑖  – ймовірність виникнення -го результату 

експлуатації ІСПУ, 𝑖 = 1,𝑚. 

Етап ІІІ. Формування та оцінювання параметрів, що відображають 

позитивні результати 𝑆 від експлуатації ІСПУ. 

Етап IV. Визначення взаємозв’язку між результатами та витратами на 

впровадження та експлуатацію ІСПУ, що відтворюється в показнику 

ефективності 𝐸. 

Для визначення прямих і непрямих витрат на впровадження ІСПУ доцільним 

є використання моделі сукупної вартості володіння (СВВ). Під СВВ  розуміють 

«повністю враховані щорічні витрати підприємства, пов'язані з придбанням і 

використанням ІТ в бізнесі» [453]. Робота з моделлю СВВ зосереджена на оцінці 

витрат, в цьому напрямі досягнуто суттєвих результатів за класифікацією витрат, 

методами їх вимірювання, визначенням їхньої структури.  

При розрахунку непрямих витрат розглядають ризики експлуатації 

системи, насамперед, технічні – втрати від простоїв тощо. Врахування інших 

ризиків пропонуємо включити до розрахунку потенційних збитків, що може 

зазнати підприємство під час впровадження та експлуатації системи.  

Найважливішу групу ризиків при реалізації ПУ представляють 

інформаційні ризики, що формуються під впливом об’єктивного і суб’єктивного 

спотворення інформації, результатом чого стає прийняття неадекватних 

управлінських рішень на різних рівнях управління підприємством. Строгий 
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ймовірнісний аналіз таких ризиків практично неможливий. Пропонуємо два 

шляхи: експертна оцінка ризику або класифікація ситуацій за ступенем ризику і 

визначення поправки на ризик у відповідності до групи ризику, що відповідає 

рішенню. Для здійснення об’єктивної оцінки ступеня впливу ризикових ситуацій 

необхідно визначити, на яких етапах обміну інформацією між її виробниками і 

споживачами (ОПР та агентами) існує найбільша ймовірність виникнення 

інформаційного ризику, після чого визначаються джерела небезпеки, види 

діяльності, правові умови виникнення ризику та ступінь сприйняття ризику. До 

показників, що відображають ризики, слід віднести: середню кількість помилок, 

допущених одним фахівцем / програмним агентом; відношення кількості 

неправильно розпізнаних образів до загальної кількості розпізнаних образів; 

відношення кількості некоректно визначених шаблонів до загальної кількості 

створених прецедентів; потенційні збитки від реалізованого рішення та ін. 

Найскладнішим завданням при оцінюванні ефективності є визначення 

реального вкладу результатів впровадження ІСПУ в приріст прибутку 

підприємства. Для адекватної кількісної оцінки результатів від впровадження 

ІСПУ підприємству необхідно самостійно розробити власну детальну систему 

показників і впровадити її в усіх підрозділах по всьому ланцюжку створення 

додаткової вартості. Потрібно розуміти, що таке оцінювання є окремим складним 

та витратним завданням. Спосіб отримання оцінок досить трудомісткий, він 

також потребує виваженого методичного забезпечення. Його недоліком також є 

фактор впливу суб’єктивної думки на вибір показників. До фахівців, зайнятих 

розробкою системи оцінювання результатів висуваються особливі вимоги: вони 

повинні володіти високим рівнем знань в області інноваційного менеджменту та 

мати досвід роботи у сфері ІТ. Оцінка економічної ефективності ІТ-проекту, за 

підрахунками фахівців, може становити від 1 до 2% від його вартості [453]. 

Кількісні результати від експлуатації ІСПУ можна розрахувати за 

формулою: 

𝑆 = ∑ 𝑆𝑟
3
𝑟=1 , 

де 𝑆1  – оцінка ефекту від економії коштів; 𝑆2  – оцінка ефектів часу та 

продуктивності праці; 𝑆3 – оцінка специфічних для даного підприємства ефектів. 
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Якщо удається оцінити ефекти від впровадження у вартісному вигляді (в 

прямий спосіб або через обчислення вивільнених через використання ІСПУ 

коштів за всіма напрямами діяльності підприємства), то ефективность може бути 

розрахована як показник окупності інвестицій ROI за визначений період або рік: 

𝐸 =
𝑆

𝐵+𝑅+𝐶
∙ 100%. 

Такий підхід до оцінювання, по-перше, має проблеми в практичній 

реалізації, а по-друге, ігнорує синергетичний ефект, що виникає при зростанні 

загального прибутку підприємства при впровадженні нових інструментів 

управління. 

Оцінювання результатів може представляти собою процес змістовного 

виявлення позитивних результатів від впровадження ІСПУ, що вимірюються 

певними якісними показниками. Тоді, маючи експертні оцінки, можна визначити 

загальні результати за критеріями доходності рішень: 

𝑆 = ∑ 𝑆𝑟
4
𝑟=1 , 

де S1  – оцінка точності рішень; S2  – оцінка послідовності рішень; S3  – 

оцінка гнучкості рішень; S4 – оцінка швидкості рішень. 

Вагомим аргументом на користь застосування якісних методів оцінювання 

є те, що рішення про ведення відповідного ІТ-проекту на підприємстві 

насамперед є політичним і підпорядковується більше стратегічним планам 

розвитку, ніж меті якнайшвидшого отримання фінансової вигоди. 

Крім цього можна застосовувати паліативні підходи, поєднуючи якісні 

шкали вимірювання та кількісне визначення результатів. Наприклад, 

безпосереднє вимірювання реалізується в якісних величинах, потім за допомогою 

заданої функції належності змістовні оцінки перетворюються у кількісні 

показники. 

Не визначати кількісні результати від впровадження та експлуатації ІСПУ 

дозволяє показник економічної ефективності, запропонований в [98, с. 244]: 

𝐸 =
𝑃𝑟1−𝐵−𝑅−𝐶

𝑃𝑟0
∙ 100%, 

де 𝑃𝑟0 та 𝑃𝑟1 – прибуток підприємства відповідно до та після впровадження 

і запуску в експлуатацію ІСПУ. 
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Використання такого підходу має суттєвий недолік – загальне зростання 

прибутку може відбуватися не лише за рахунок впровадження нових 

інструментів управління, тобто значення показника ефективності може бути 

завищеним.  

Особливості агентної моделі ІСПУ, запропонованої в цій роботі, дозволяють 

досягти високого рівня результативності інформаційної підтримки управління, 

виходячи з існуючого технічного та технологічного забезпечення, та відповідають 

ключовим аспектам ефективності рішень (табл. 6.7). 

Таблиця 6.7 

Зв'язок між характеристиками моделі ІСПУ та ефективністю рішень 
Характеристики моделі ІСПУ Аспекти ефективності рішень 

Мультиагентність Гнучкість; швидкість; послідовність  

Трирівнева структура (проект – процес – 

середовище) 
Послідовність, гнучкість 

Використання правил Гнучкість; швидкість; послідовність 

Використання прецедентів Швидкість; послідовність 

Використання інтелектуальних аналітичних 

інструментів, у т.ч. в реальному часі 
Точність; швидкість 

Використання процесного підходу при 

розробці проактивних рішень 
Точність; послідовність 

Джерело: створено автором 

Пропонована ІСПУ є мультиагентною та працює в реальному часі. Завдяки 

цьому багато процесів реалізуються в ній паралельно – збирання даних та їх 

підготовка до аналізу, моніторинг у режимі реального часу, розробка та 

налаштування моделей, оновлення бази прецедентів. Все це дає можливість мати 

значну економію часу на обґрунтування рішень. Проблеми щодо управління 

даними полягають не лише в затримці їх отримання (часі, за який відкривається 

доступ до даних для аналізу). Суттєвими є також затримки аналізу (час аналізу 

даних) та затримки рішення (час на ухвалення відповідно до результатів аналізу). 

Підтримка процесів управління в ІСПУ реалізується в режимі реального часу, а це 

означає, що оптимізація планування і моделювання відбуваються без затримок, 

якість рішень зростає завдяки миттєвому отриманню даних. Агенти постійно 

здійснюють пошук та накопичення даних, необхідних для прийняття рішень, та 

перетворюють їх в знання. Частина аналітичних завдань може вирішуватись прямо 

в оперативній пам’яті, тобто результати моделей та звітні дані надходять миттєво. 
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Для вирішення численних комплексних аналітичних завдань в системі підготовані 

актуальні моделі ІАД. Час на ухвалення рішень відповідно до результатів аналізу 

зменшується за рахунок багатьох автоматичних процедур та пришвидшення 

доставки необхідної інформації ОПР. 

Відповідні ефекти часу і продуктивності праці за рахунок більш швидкого 

виконання співробітниками своїх функцій, що створюються за рахунок 

функціонування ІСПУ, вимірюються через економію робочого часу менеджерів. 

У підсумку цей ефект трансформується в тисячі трудоднів, які мають об'єктивну і 

значну вартість. 

Пропонована ІСПУ є інтелектуальною та реалізує гібридні підходи для 

прийняття рішень. Присутність в ній бази знань дає можливість фіксувати та 

надалі використовувати знання у вигляді прецедентів та правил і це дає 

можливість економити кошти на залучення відповідних експертів і фахівців. Ефект 

економії коштів також виникає за рахунок виключення певних видів діяльності; 

зниження помилок, викликаних людським фактором; уникнення штрафів у 

регульованих галузях; запобігання шахрайству та ін. Всі ці фактори можуть мати 

цілком обґрунтовану вартісну оцінку. 

Найсуттєвішим ефектом, що спостерігається при використанні ІСПУ, є 

зниження витрат, які стосуються втрачених можливостей. Система дозволяє не 

лише заздалегідь готуватися до змін в зовнішньому середовищі, видобуваючи 

шаблони та розробляючи прецеденти, а й ефективно змінювати рішення, 

дотримуючись при цьому синхронізації стратегічних і оперативних впливів. При 

цьому важливою є така характеристика якості рішень як їх точність, тобто 

близькість до цільових або оптимальних значень. 

Потенційний ефект від тривалого використання ІСПУ, яке позитивно 

впливатиме на прибуток підприємства і зниження витрат, з’являється в трьох 

основних напрямах: ширшого використання інформації як ресурсу, імітаційного 

моделювання та оптимізаційних методів. Ефективність застосування даних 

зростає зі збільшенням кількості моделей. Розвиток процесів їх розробки знижує 

вартість моделей; можливість створювати широкий спектр моделей дає 

прискорене зростання ефективності при однакових витратах на аналітичний 
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персонал та ІТ-інфраструктуру. Витрати на підтримку експериментальної бази 

моделювання спадатимуть при використанні імітаційних підходів, оскільки 

будуть створені передумови для детального опрацювання різних сценаріїв перед 

впровадженням моделі в промислову експлуатацію. Це також сприятиме 

зниженню інформаційного ризику. Ширше використання оптимізаційних 

моделей, спрямоване на досягнення найкращих результатів діяльності 

підприємства, дає змогу збільшити ефективність ІСПУ. Негативний вплив 

організаційних змін на ефективність роботи підприємства, помітний під час 

впровадження нового механізму управління, при подальшому його використанні 

буде зменшуватися, при цьому зростатиме культура управління. 

Високу ефективність мультиагентного підходу, що закладений в концепцію 

ІСПУ, підтверджують результати впровадження низки МАС для управління в 

реальному часі. Наприклад, МАС для управління таксі для компанії Addison Lee 

(Велика Британія) повністю окупила себе за 6 місяців від впровадження в штатну 

експлуатацію. При цьому кількість оброблених замовлень збільшилась на 7% при 

тій же кількості машин; кількість втрат замовлень скоротилась вдвічі, пустий 

пробіг – на 22,5%; прибутковість зросла на 4,8%, при цьому доходи водіїв зросли 

на 9% [236]. Прибуток транспортної компанії GIST (Велика Британія), за рахунок 

впровадження МАС для управління вантажівками зріс втричі; за рахунок 

переходу до прийняття рішень в реальному часі з’явилась можливість скоротити 

кількість вантажівок, необхідних для вирішення завдань. Впровадження МАС для 

оперативного управління інструментальним цехом ВАТ «Іжевський мотозавод 

«Аксіон-холдинг» дало можливість підвищити обсяг валової продукції цеха на 5-

10% та зекономити не менше 1163 нормо-годин в місяць, що оцінюється у 3,4 

млн руб. за рік [219]. 

Впровадження в практику підтримки управління аналітичних компонент та 

систем, здатних реалізовувати ІАД, також демонструє низку позитивних ефектів, 

про які висловлюються потужні світові компанії (табл. 6.8). При цьому особливі 

вимоги до кваліфікації управлінського персоналу, викликані використанням 

новітніх аналітичних систем, висуваються лише до 4% користувачів системи, з 
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яких менше 1% – фахівці, що мають володіти знанням технології ІАД, та 

приблизно 3% – фахівці з бізнес-аналітики [440]. Тобто переваги від 

впровадження нових інструментів підтримки управління мають всі учасники, а 

витрати на залучення нового персоналу та навчання наявного є не критичними.  

 

Таблиця 6.8 

Ефекти від використання систем прогнозної аналітики,  

що базуються на ІАД 
Назва компанії, країна, сфера 

діяльності 

Ефект від використання системи прогнозної 

аналітики SAP Predictive Analytics 

CIR Food, Італія, продукти 

харчування 

300% ROI за перший рік,  

30% обороту за рахунок зниження відходів 

PT XL Axiata Tbk, Індонезія, 

телекомунікації 
20% скорочення відтоку соціального інтелекту 

Belgacom Group, Бельгія, 

телекомунікації 
400% зростання показника частоти відгуків 

Tipp24, Німеччина, торгівля 300% підняття точності таргетування 

Allegro, Польща, електронна 

комерція 
500% збільшення рейтингу звернень 

Barclays, Велика Британія, фінанси  30-разове підвищення частоти відгуків 

Cox Comunications, США, 

телекомунікації 
260% збільшення кількості угод кампанії 

UniCredit Group, Італія, фінанси Збільшення доходів 50 млн євро на чверть 

Эльдорадо, Росія, торгівля Підвищення точності прогнозу 10% 

Finansbank, Туреччина, фінанси Активовано 50% неактивних рахунків за 4 місяці 

EU, митна служба ЄС 85% випадків шахрайств визначені з 30% вантажів 

Джерело: [440] 

Таким чином, позитивний ефект та переваги ПУ для більшості суб’єктів 

господарювання є очевидними. Проактивний підхід, що ґрунтується на новітньому 

інструментальному забезпеченні, є одним з основних напрямів підвищення 

ефективності управління у складних і нестабільних умовах сьогодення. 

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. 

Під час апробації АОС на реальних даних транспортно-логістичної компанії 

(лабораторні експерименти) було визначено такі рівні зисків від упровадження 

системи управління маршрутом та ціною перевезень: зниження експлуатаційних 
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витрат, зростання доходів та досягнення стратегічних переваг (у табл. 6.9 наведено 

деякі показники, що характеризують економічний ефект від впровадження). На 

жаль, лабораторні експерименти не дозволяють враховувати можливість 

співпраці з іншими перспективними партнерами, а також відчути прямий ефект 

від гнучкої тарифної політики, що відтворюється через збільшення попиту на 

послуги компанії. Проте можна передбачити, що таке збільшення обов’язково 

мало б місце, принаймні значна кількість клієнтів були б задоволені зменшенням 

власних витрат. З іншого боку, вдале передбачення тенденцій ринку дозволило б 

одержати більші доходи, якби компанія вчасно прореагувала на сигнали ринку та 

підвищила тарифи для деяких категорій замовлень.  

Таблиця 6.9 

Результати експериментальних розрахунків для транспортної компанії 

Назва показника 
Реальне 

значення 

Розрахункове 

значення 
Зміни, % 

Середній прибуток від перевезень в 

день, євро 
14000 14570 + 4,07 

Середня кількість оброблених 

замовлень в день, шт. 
250 280 + 12,02 

Середня собівартість перевезення в 

розрахунку на одного клієнта, євро 
10500 10400 – 0,96 

Середній час побудови маршрутів на 

одне замовлення, хв. 
2 1,8 – 10,34 

Річний оборот компанії, млн євро 200 207 + 3,5 

Джерело: складено автором 

Для формування визначених зисків компанія повинна здійснити цілу низку 

витрат. Оскільки підприємство використовує CRM та BІ, має БД і СУБД; СД, то 

для розробки і функціонування АОС необхідні додаткові програмно-апаратні 

ресурси для функціонування бази знань та бази моделей; середовище для 

розробки моделей ІАД та платформа для створення агентів. Крім того, потрібні 

витрати на навчання персоналу, на купівлю даних, на створення робочих місць 

аналітиків тощо. 

Оскільки результативність АОС значно залежить від можливості 

забезпечення аналітики на рівні СУБД та використання мобільних додатків, нами 

був проведений розрахунок СВВ як для варіанту системи з класичною СУБД та 

СД (1), так і для варіанту з наявною СУБД In-Memory, що використовується як 
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сервіс (2), та розширенням останнього варіанту мобільними додатками (3). 

Структура витрат за кожним варіантом наведена в табл. Ж.1. 

Використання СУБД In-Memory та мобільних додатків призводить до 

збільшення частки ПЗ у структурі СВВ, незначно зростають витрати на 

комунікації та ризики спотворення інформації. При цьому зменшується вага 

апаратного забезпечення, простоїв та впливу людського фактору. Кожен 

наступний варіант приблизно на 20% дорожчий за попередній. 

Проте зазнають суттєвого збільшення і зиски. Використання СУБД In-

Memory забезпечує зростання не лише швидкості транзакцій, а також їх точності, 

оскільки система оперує актуальними варіантами маршрутів, а розрахунок за 

більшістю моделей (визначення ймовірності зміни тарифів, розрахунок 

раціональних тарифів) може здійснюватися фактично в режимі реального часу. 

Середній прибуток від перевезень в день зростає, зрозуміло, що 

збільшуватиметься і оборот компанії. 

Проведена апробація продемонструвала перспективність впровадження 

АОС. Вибір моделі цілком залежить від стратегічного мислення керівництва 

компанії, а також можливостей з фінансування такого ІТ-проекту. 

Аналіз ефективності впровадження інтелектуальної системи діагностики 

стану фармацевтичного підприємства (𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆 ) також дозволяє зробити низку 

висновків щодо позитивного впливу нових інструментів управління на 

результати діяльності підприємства. 

Використання 𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆  дозволяє підприємству одержати конкурентні 

переваги за рахунок підтримки рішень усієї управлінської вертикалі. Джерелом 

підвищення швидкості та якості управлінських рішень виступає систематична 

проактивна розробка перспективних стратегій діяльності з варіантами їх 

оперативного впровадження. 

𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆  дозволяє підвищити якість управлінських рішень – точність, 

послідовність, гнучкість, які разом зі швидкістю формують основні напрями 

обґрунтування ефективності рішення. Важливим елементом дослідження 

ефективності системи підтримки рішень є витрати на їх прийняття. 

Розроблення і впровадження запропонованої АОС в умовах такої 

розвиненої ІТ-інфраструктури підприємства не потребує значних матеріальних 



406 

 
 

витрат і може бути реалізована за кілька місяців. Проте потрібно розуміти, що час 

від розробки системи до введення її в промислову експлуатації не може бути 

меншим за 1 рік, оскільки інтелектуальні системи потребують значного періоду 

дослідної експлуатації, що передбачає навчання, доопрацювання, звикання. 

Розрахунки за матеріальними витратами при впровадженні на 

розглядуваному фармацевтичному підприємстві продемонстрували, що 40% йде 

на дослідження, проектування, аналітику, 25% – на розробку і впровадження, 

35% складають тестування, навчання і експлуатація. Приблизне співвідношення 

витрат праці (людино-місяців) за основними фазами проекту таке: проектування 

– 5, розробка – 30, тестування – 10, впровадження – 20. 

𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆  потребує забезпечення потужними серверами з великою 

пропускною спроможністю мережі; забезпечення програмного середовища для 

розроблення аналітичних, імітаційних та інших економіко-математичних 

моделей; забезпечення кваліфікованими аналітиками для підтримки моделей в 

актуальному стані. Також мають бути передбачені витрати на доступ до 

достовірних зовнішніх інформаційних джерел. Проте витрати на експлуатацію 

системи з часом будуть зменшуватись за рахунок зниження вартості розробки 

моделей, збільшення кількості розроблених аналітичних моделей сприятиме 

підвищенню ефективності використання даних. 

Система пройшла тестування протягом року, показала при цьому цілком 

задовільні значення показників ефективності (табл. 6.10). 

Таблиця 6.10 

Результати тестування 𝑨𝑶𝑫𝑺𝑺 

Назва показника Значення 

Кількість правильно розпізнаних образів,  

% від загальної кількості розпізнаних образів  
97 

Кількість використаних проактивно розроблених прецедентів,  

% від загальної кількості розроблених прецедентів 
16 

Кількість автоматично реалізованих оперативних впливів,  

% від загальної кількості реалізованих впливів 
57 

Середній час на прийняття оперативного рішення, хвилин 2 

Джерело: складено автором 

Дослідження зисків підприємства від упровадження SAP ERP переконує, 

що щорічний приріст доходу за рахунок автоматизації бізнес-процесів, становить 

2%. Приблизно 10% такого зростання дає аналітична компонента. Відповідно до 
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цього, можна прогнозувати, що впровадження 𝐴𝑂𝐷𝑆𝑆 забезпечить підприємству 

щонайменше 0,4 млн євро додаткового річного доходу, і вже в першому році 

промислової експлуатації дозволить повністю покрити витрати на її розробку. Це 

ще раз переконує в тому, що підприємствам з розвиненою ІТ-інфраструктурою 

дуже вигідно впроваджувати інтелектуальні системи ПУ. 

Використання запропонованих АОС дозволяє підприємствам одержувати 

конкурентні переваги за рахунок підвищення точності рішень, швидкості їх 

прийняття та гнучкості, тобто спроможності вчасно передбачати та 

використовувати зміни умов економічної діяльності. Потрібно зазначити, що 

розглянуті впровадження об’єднує те, що вони були реалізовані на 

підприємствах, де використовували корпоративне ПЗ провідних виробників – 

SAP, IBM, Oracle та мали сформовані масиви внутрішніх даних, зібраних, 

інтегрованих, структурованих за роки використання транзакційних та 

аналітичних систем. Тому можна зауважити, 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.  

 

Висновки до розділу 6 

 

1. Одним з найважливіших напрямів економічної діяльності, що 

демонструє необхідність нагального оновлення механізмів управління в зв’язку із 

необхідністю враховувати при прийнятті рішень важливі ринкові тенденції, 

індивідуальні переваги та обмеження ресурсів, є надання транспортно-логістичних 

послуг. Для оперативного проведення економічної оцінки варіантів перевезень 

транспортним підприємствам потрібно паралельно реалізовувати збирання 

інформації, моніторинг ключових показників, побудову економіко-математичних 

моделей, формування та зберігання готових рішень, тому в роботі запропоновано 

при розробленні інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень скористатися 

агентно-орієнтованим підходом. 
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2. Розроблена АОС спрямована на вирішення проблем формування в 

реальному часі маршрутів перевезень, оптимальних за критерієм часу або вартості. 

В ній діють 15 агентів десяти типів: обробки транзакцій, збору внутрішньої та 

зовнішньої інформації, пошуку рішень в базі знань, діагностики, моделювання, 

презентації, формування рішень і звітів. Діяльність агентів моделювання має 

реактивний характер, кожен з них розв’язує свою задачу, реалізуючи певну модель 

ІАД: дерева рішень, логістичну регресію, графову модель. Створену АОС було 

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.  

3. Необхідність розробки специфічних алгоритмів для підтримки 

прийняття управлінських рішень спостерігається у фармацевтичній галузі. Це 

пояснюється залежністю від попиту на препарати, пов’язаною з динамікою 

захворюваності та насиченістю ринку, державним регулюванням в ціноутворенні 

тощо. Крім того необхідність у регулярному прийнятті локальних стратегічних 

рішень, реалізація яких відбувається за рахунок оперативних управлінських 

впливів, висуває потребу у підтримці тісного зв’язку між стратегічним та 

оперативним рівнями управління. В роботі розроблено АОС для діагностики стану 

фармацевтичного підприємства як багаторівневу систему, в якій взаємодіють рівні 

проекту, процесу та середовища. Відносини між рівнями, а також між окремими 

агентами збору даних, діагностики, моделювання, пошуку правил та звітності 

регулюють 3 мета-агенти. Модельну підтримку процесів управління на рівні 

цілепокладання надають моделі візуального аналізу ключових показників та 

OLAP-моделі, що всебічно описують процеси функціонування підприємства; 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-

математичних моделей, які активно поєднують апарат ІАД та дослідження 
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операцій для визначення основних операційних параметрів діяльності 

підприємства.  

4. Запропонований підхід до побудови АОС було імплементовано на 

одному з потужних вітчизняних підприємств фармацевтичної галузі, при цьому її 

компоненти були інтегровані в ІТ-інфраструктуру підприємства на основі SAP 

NetWeaver. Розрахунки продемонстрували, що впровадження АОС забезпечить 

підприємству 0,4 млн євро додаткового річного доходу, і вже в першому році 

промислової експлуатації дозволить повністю покрити витрати на її розробку. 

Запропоновано також модель системи, яка передбачає ефективне збирання даних 

та ґрунтується на їх зберіганні та обробці в оперативній пам’яті, що забезпечує 

підвищення швидкості і точності рішень. 

5. Впровадження проактивного механізму прийняття управлінських 

рішень на підприємстві дає низку цілком реальних зисків, пов’язаних з можливістю, 

насамперед, мати повну картину поточного стану підприємства, а також розглядати 

і пропонувати варіанти майбутніх перспективних станів. В роботі зазначено, що 

процедура оцінювання ефективності відповідного механізму нерозривно пов’язана з 

оцінюванням ефективності інформатизації підприємства. Тому для визначення 

успішності проактивного механізму запропоновано використовувати показник 

інформаційної продуктивності IP. 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, визначених у 

моделі діагностики. 

6. Для оцінювання ефективності проактивного механізму запропоновано 

в якісний та кількісний спосіб оцінити ефекти від його впровадження і 

підтримання в актуальному стані. Якісне оцінювання дозволяє визначити низку 

показників доходності рішень, проте таке оцінювання в силу свого суб’єктивного 

характеру може застосовуватись на рівні автоматизованих оперативних рішень. 
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Щодо кількісного підходу, обґрунтовано, що він має поєднувати оцінювання 

діяльності підприємства в цілому, вимірювання ефекту, що дає активізація 

проактивної розробки рішень, та оцінювання необхідної ІТ-інфраструктури. В 

роботі описано зміст етапів оцінювання ефектів, витрат та потенційних збитків від 

експлуатації ІСПУ; здійснено порівняння різних підходів до оцінювання 

ефективності впровадження проактивного механізму підтримки прийняття 

управлінських рішень. Запропоновано використовувати параметричний метод, що 

передбачає формування системи кількісних показників та якісних характеристик, 

які можуть розглядатися як критерії ефективності при оцінюванні ефективності 

впровадження ІСПУ. 

7. Показано, що особливості запропонованої агентної моделі ІСПУ 

дозволяють досягти найвищого рівня результативності інформаційної підтримки 

управління, зважаючи на існуюче технічне та технологічне 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. 
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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 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 
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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 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 
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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 мережевої 

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 
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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. 

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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Додаток А 

 

Показники інтеграції економіки України у світову економіку 

 

Таблиця А.1 

 

Динаміка значень індексів глобалізації України у 2005-2014 рр.  

 

Роки 

KOF Index of Globalization DHL Global Connectedness Index 

Оцінка  

(0-100) 

Рейтинг /  

207 країн 

Оцінка  

(0-100) 

Рейтинг /  

140 країн 

2005 64,07 51 31 99 

2006 62,88 61 31 104 

2007 64,78 58 34 95 

2008 65,71 53 40 82 

2009 69,3 47 38 86 

2010 67,78 47 39 87 

2011 68,85 46 40 81 

2012 68,48 44  43 79 

2013 67,74 47 44 67 

2014 68,85 44   

Джерело: складено автором на основі [356; 498]. 

 

 

Таблиця А.2 

 

Порівняння значень індексу глобалізації DHL Global  

Connectedness Index (DHL GCI) та його складових у 2013 р.  

 

Показник 

Оцінка 

Північна 

Америка 
Європа Україна 

DHL GCI (0 – 100) 53 60 44 

Розріз «глибина» (0 – 50) 22 33 28 

Розріз «широта» (0 – 50) 33 26 16 

Складова торгівлі (0 – 100) 42 57 60 

Складова капіталу (0 – 100) 70 59 31 

Складова інформації (0 – 100) 75 68 43 

Складова населення (0 – 100) 59 71 52 

Джерело: складено автором на основі [356]. 
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Додаток Б 

 

Показники розвитку інформаційної економіки країн світу  

та його регіонів у 2012 р. 

Таблиця Б.1 

Показники розвитку інформаційної економіки країн світу  

та його регіонів у 2012 р. 
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1 0 Швеція 9,43 9,38 9,58 9,74 8,92 9,49 

2 6 Фінляндія 9,33 9,22 9,65 9,66 8,77 9,22 

3 0 Данія 9,16 9,00 9,63 9,49 8,63 8,88 

4 -2 Нідерланди 9,11 9,22 8,79 9,46 8,75 9,45 

5 2 Норвегія 9,11 8,99 9,47 9,01 9,43 8,53 

6 3 Нова Зеландія 8,97 8,93 9,09 8,66 9,81 8,30 

7 3 Канада 8,92 8,72 9,09 8,66 9,81 8,30 

8 7 Германія 8,90 8,83 9,10 9,11 8,20 9,17 

9 -3 Австралія 8,88 8,98 8,56 8,92 9,71 8,32 

10 -5 Швейцарія 8,87 8,65 9,54 9,86 6,90 9,20 

11 0 Ірландія 8,86 8,73 9,26 9,11 8,87 8,21 

12 -8 США 8,77 8,89 8,41 9,46 8,70 8,51 

13 3 Тайвань, Китай 8,77 9,10 7,77 9,38 8,87 9,06 

14 -2 Велика Британія 8,76 8,61 9,20 9,12 7,27 9,45 

15 -1 Бельгія 8,71 8,68 8,79 9,06 8,57 8,42 

16 3 Ісландія 8,62 8,54 8,86 8,00 8,91 8,72 

17 -4 Австрія 8,61 8,39 9,26 8,87 7,33 8,97 

18 7 Гонконг, Китай 8,52 8,17 9,57 9,10 6,38 9,04 

19 7 Естонія 8,40 8,26 8,81 7,75 8,60 8,44 

20 2 Люксембург 8,37 8,01 9,45 8,94 5,61 9,47 

55 9 Російська Федерація 5,78 6,96 2,23 6,93 6,79 7,16 

56 -2 Україна 5,73 6,33 3,95 5,76 8,26 4,96 

59 +11 Білорусь 5,59 6,62 2,50 5,70 7,37 6,79 

68 +7 Грузія 5,19 4,49 7,28 5,15 4,61 3,72 

73 +5 Казахстан 5,04 5,40 3,96 3,97 6,91 5,32 

 
-2 Світ 5,12 5,01 5,45 7,72 3,72 3,58 

1 0 Північна Америка  8,80 8,70 9,11 9,45 8,13 8,51 

2 0 
Європа і Центральна 

Азія  
7,47 7,64 6,95 8,28 7,13 7,50 

3 +1 Східна Азія та Океанія  5,32 5,17 5,75 7,43 3,94 4,14 

4 +1 Латинська Америка  5,15 5,31 4,66 5,80 5,11 5,02 

5 0 
Близький Схід та 

Північна Африка  
4,74 4,51 5,41 6,14 3,48 3,92 

6 +1 Південна Азія  2,84 2,77 3,05 4,23 2,17 1,90 

7 -1 Африка 2,55 2,43 2,91 3,95 1,44 1,90 

Джерело: складено автором на основі [407] 
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Додаток В 

 

Значення основних індикаторів розвитку інформаційного суспільства в Україні і світі 

 

Таблиця В.1 

 

Значення індикатора розвитку інформаційного суспільства в Україні – індексу мережевої готовності  

та його складових у 2012-2014 рр. 

Показник 

2012 2013 2014 

Місце в 

рейтингу 

(з 142 

країн) 

Оцінка 

Місце в 

рейтингу 

(з 144 

країн) 

Оцінка 

Місце в 

рейтингу 

(з 148 

країн) 

Оцінка 

Індекс мережевої готовності (NRI) 75 3,8 73 3,9 81 3,9 

1. Субіндекс зовнішнього оточення 117 3,3 105 3,5 114 3,5 

1.1. Політичне та правове оточення 125 2,9 124 3,0 130 2,9 
1.1.1. Ефективність законотворчих органів 137 2,1 132 2,3 138 2,4 
1.1.2. Закони, що стосуються ІКТ 98 3,5 101 3,5 107 3,3 
1.1.3. Незалежність суддів 134 2,1 124 2,5 139 2,2 
1.1.4. Ефективність правової системи при вирішенні спорів 138 2,3 141 2,4 144 2,3 
1.1.5. Ефективність правової системи в складних ситуаціях 135 2,4 139 2,4 146 2,2 
1.1.6. Захист інтелектуальної власності 117 2,6 120 2,7 133 2,5 
1.1.7. Рівень піратства, % від встановленого ПЗ 97 86 94 84 95 84 
1.1.8. Кількість процедур для забезпечення виконання контракту 18 30 18 30 18 30 
1.1.9. Кількість днів для забезпечення виконання контракту 19 343 17 343 23 378 

1.2. Бізнес-оточення та інноваційний клімат 98 3,7 78 4,1 84 4,1 
1.2.1. Наявність новітніх технологій  96 4,6 80 4,8 106 4,3 
1.2.2. Наявність венчурного капіталу 114 2,1 106 2,2 120 2,1 
1.2.3. Загальна ставка податку,% від прибутку  118 57,1 123 55,4 127 54,9 
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1.2.4. Кількість днів, щоб почати бізнес  90 24 93 22 98 21 
1.2.5. Кількість процедур, щоб почати бізнес  97 9 74 7 58 6 
1.2.6. Інтенсивність конкуренції на місцевому рівні  120 4,0 104 4,3 106 4,5 
1.2.7. Валовий коефіцієнт охоплення вищою освітою, %  9 79,5 9 81,7 12 79,7 
1.2.8. Якість шкіл менеджменту  116 3,4 117 3,4 115 3,6 
1.2.9. Державні закупівлі передових технологій 112 3,1 97 3,2 118 3,0 

2. Субіндекс готовності 33 5,3 29 5,3 34 5,5 

2.1. Стан розвитку цифрових технологій та інфраструктури 74 3,8 74 3,8 74 4,1 
2.1.1. Виробництво електроенергії, кВтг / люд  51 4184,6 57 3767,0 54 4265,2 
2.1.2. Покриття мобільної мережі,% населення 25 99,9 28 99,9 33 99,9 
2.1.3. Міжнародний інтернет-трафік, кб / с на одного користувача  95 5,9 85 9,8 87 14,1 
2.1.4. Захищені Інтернет сервери/ млн населення 83 13,2 81 17,7 76 23,5 
2.1.5. Доступність цифрового контента  60 5,1 44 5,4 43 5,5 

2.2. Доступність мережевих технологій 2 6,8 2 6,9 3 6,9 
2.2.1. Стільникові тарифи, PPP дол / хв  9 0,07 2 0,01 6 0,04 
2.2.2. Фіксовані тарифи ШСД в Інтернет, PPP дол / місяць  9 16,74 6 15,10 6 14,17 
2.2.3. Конкуренція Інтернет і телефонії, 0-2 (краще)  76 1,78 71 1,86 74 1,86 

2.3. Електронна грамотність 39 5,5 35 5,3 37 5,5 
2.3.1. Якість системи освіти  62 3,8 70 3,6 79 3,6 
2.3.2. Якість математичної та природничої освіти  36 4,6 34 4,6 28 4,8 
2.3.3. Валовий коефіцієнт охоплення середньою освітою, %  45 95,6 55 94,0 44 97,8 
2.3.4. Рівень грамотності дорослого населення, % 5 99,7 5 99,7 6 99,7 

3. Субіндекс використання 84 3,3 95 3,3 101 3,3 

3.1.  Використання ІКТ індивідуальними користувачами 72 3,2 74 3,2 75 3,5 
3.1.1. Мобільний телефон, передплатників/ 100 нас  44 118,6 44 123,0 34 130,3 
3.1.2. Особи, які використовують Інтернет,%  55 45,0 89 30,6 92 33,7 
3.1.3. Домогосподарства , що використовують ПК,%  73 30,7 80 25,2 72 40,5 
3.1.4. Домогосподарства, що мають доступ в Інтернет,%  74 20,7 75 22,2 73 36,5 
3.1.5. Фіксований ШСД в Інтернет, передплатників/ 100 нас  63 6,5 69 7,0 71 8,0 
3.1.6. Мобільний ШСД в Інтернет, передплатників/ 100 нас 96 0,6 87 4,4 101 5,4 
3.1.7. Використання віртуальних соціальних мереж 116 4,4 92 5,2 93 5,3 

3.2.  Використання ІКТ в бізнесі 76 3,5 84 3,3 93 3,4 
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3.2.1. Освоєння технологій фірмами  82 4,6 69 4,8 100 4,3 
3.2.2. Потужність для інновацій  42 3,4 58 3,3 100 3,2 
3.2.3. Патенти в РСТ, заявок / млн населення 50 2,1 51 2,8 52 3,2 
3.2.4. Використання Інтернет В4В    80 4,8 87 4,7 
3.2.5. Використання Інтернет В4С   68 4,6 59 4,7 
3.2.6. Ступінь підготовки кадрів  117 3,3 106 3,6 103 3,7 

3.3.  Використання ІКТ органами державного регулювання 111 3,3 121 3,3 129 3,1 
3.3.1. Важливість ІКТ з точки зору державних органів  122 3,0 130 2,9 142 2,6 
3.3.2. Індекс Government Online Service, 0-1 60 0,35 87 0,42 88 0,42 
3.3.3. Успіх державних органів у просуванні ІКТ  118 3,8 122 3,4 135 3,2 

4. Субіндекс впливу 75 3,4 81 3,3 98 3,3 

4.1. Вплив економічних факторів 66 3,3 74 3,2 79 3,1 
4.1.1. Вплив ІКТ на нові послуги та продукти  96 4,1 103 3,9 125 3,6 
4.1.2. ІКТ-патенти в РСТ, заявок / млн населення 49 0,4 49 0,6 47 0,8 
4.1.3. Вплив ІКТ на нові організаційні моделі   91 3,8 104 3,6 127 3,3 
4.1.4. Наукомісткі робочі місця,% від робочої сили  38 32,1 38 32,1 36 33,9 

4.2. Вплив соціальних факторів 80 3,6 87 3,4 102 3,2 
4.2.1. Вплив ІКТ на доступ до основних послуг  96 4,0 91 3,9 121 3,4 
4.2.2. Доступ до Інтернет в школах  70 4,1 62 4,4 70 4,3 
4.2.3. Ефективність державного регулювання і використання ІКТ  107 3,6 116 3,5 128 3,2 
4.2.4. Індекс E-Participation, 0-1  47 0,26 76 0,16 77 0,16 

Джерело: складено автором на основі [471–472] 
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Додаток В 

 

Таблиця В.2 

 

Порівняння значень індикатора розвитку інформаційного суспільства – 

індексу розвитку ІКТ та його складових для України та низки інших країн 

світу у 2012-2013 рр. 

К
р

а
їн

а
 

Показник 

2012 2013 

Місце в 

рейтингу (з 

166 країн) 

Оцінка 

Місце в 

рейтингу (з 

166 країн) 

Оцінка 

Д
ан

ія
 Індекс розвитку ІКТ (IDI) 2 8,78 1 8,86 

Субіндекс доступності 11 8,83 11 8,80 

Субіндекс використання 1 8,47 1 8,71 

Субіндекс грамотності 12 9,28 12 9,28 

В
ел

и
к
а 

Б
р
и

та
н

ія
 Індекс розвитку ІКТ (IDI) 7 8,28 5 8,50 

Субіндекс доступності 5 9,7 6 9,18 

Субіндекс використання 9 7,39 6 7,88 

Субіндекс грамотності 43 8.41 43 8,41 

С
Ш

А
 Індекс розвитку ІКТ (IDI) 14 7,90 14 8,02 

Субіндекс доступності 29 7,75 31 7,78 

Субіндекс використання 11 7,21 10 7,50 

Субіндекс грамотності 5 9,56 5 9,56 

Б
іл

о
р
у
сь

 Індекс розвитку ІКТ (IDI) 43 6,45 38 6,89 

Субіндекс доступності 42 7,12 38 7,39 

Субіндекс використання 48 4,16 41 4,99 

Субіндекс грамотності 4 9,69 4 9,69 

Р
о
сі

й
сь

к
а 

Ф
ед

ер
ац

ія
 

Індекс розвитку ІКТ (IDI) 41 6,48 42 6,70 

Субіндекс доступності 48 7,01 44 7,25 

Субіндекс використання 42 4,69 42 4,97 

Субіндекс грамотності 18 9,03 18 9,03 

К
аз

ах
ст

ан
 

Індекс розвитку ІКТ (IDI) 53 5,8 53 6,08 

Субіндекс доступності 54 6,73 56 6,84 

Субіндекс використання 55 3,73 56 4,33 

Субіндекс грамотності 56 8,06 56 8,06 

У
к

р
а
їн

а
 Індекс розвитку ІКТ 

(IDI) 
71 4,97 73 5,15 

Субіндекс доступності 71 6,01 70 6,16 

Субіндекс використання 101 1,80 100 2,11 

Субіндекс грамотності 12 9,23 13 9,23 

Джерело: складено автором на основі [422] 

 

 

  



465 

 
 

Додаток В 

 

Таблиця В.3 

 

Порівняння значень індикатора розвитку інформаційного суспільства – 

індексу розвитку електронного урядування та його складових для України, 

низки інших країн світу та його регіонів у 2014 р. 

Країна,  

регіон 

Місце в 

рейтингу 

(зі 126 

країн) 

Значення 

EGDI 

Субіндекс он-

лайн сервісів 

(OSI) 

Субіндекс 

телекомунікаційної 

інфраструктури 

(TII) 

Субіндекс 

людського 

капіталу 

(HCI) 

ПівнічнаКорея 1 0,9462 0,9764 0,9350 0,9273 

Австралія 2 0,9103 0,9291 0,8041 0,9978 

Сінгапур 3 0.9076 0,9921 0,8793 0,8515 

Франція 4 0,8938 1,0000 0,8003 0,8812 

Нідерланди 5 0,8897 0,9291 0,8175 0,9224 

Японія 6 0,8874 0,9449 0,8553 0,8621 

США 7 0,8748 0,9449 0,7406 0,9390 

Велика 

Британія 

8 0,8695 0,8976 0,8534 0,8574 

Нова Зеландія 9 0,8644 0,8425 0,7506 1,0000 

Фінляндія 10 0,8449 0,7717 0,8594 0,9037 

Естонія  15 0,8180 0,7717 0,7934 0,8889 

Італія  23 0,7593 0,7480 0,6747 0,8552 

Російська 

Федерація 

27 0,7296 0,7087 0,6413 0,8388 

Швейцарія  30 0,7267 0,5039 0,8199 0,8562 

Польща  42 0,6482 0,5433 0,5618 0,8396 

Білорусь  55 0,6053 0,3228 0,6069 0,8861 

Молдова  66 0,5571 0,5276 0,4236 0,7201 

Україна  87 0,5032 0,2677 0,3802 0,8616 

Світ  0,4712 0,3919 0,3650 0,6566 

Європа  0,6936 0,5695 0,6678 0,8434 

Джерело: складено автором на основі [481] 
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Додаток Г 

 

Допоміжні таблиці до розділу 1. 

 

Таблиця Г.1 

 

Характеристики основних парадигм економічної науки 

 

Назва 

парадигми  

Назва характеристики 

Об’єкт  

дослідження  

Предмет  

дослідження 

Тип  

економічної 

системи 

Базовий  

принцип 

Н
ео

- 

к
л

а
си

ч
н

а
 

Економічний 

агент 

Дії агента на 

ринку  
Об’єкт 

Методологічний 

індивідуалізм 

Ін
ст

и
т
у
ц

іо
- 

н
а
л

ь
н

а
 

Соціальний 

інститут 

Відносини  

між агентами 

та інститутами,  

а також між 

самими 

інститутами 

Середовище 

(соціальний 

інститут)  

Методологічний 

інституціоналізм  

Е
в

о
л

ю
ц

ій
н

а
 Популяція 

агентів з 

однаковим 

соціально-

економічним 

генотипом 

Поведінка 

популяції 

агентів з точки 

зору впливу 

еволюції 

Еволюційний 

процес 

Методологічна 

генетика 

С
и

ст
ем

н
а

 

Соціально-

економічна 

система (СЕС)  

Розвиток СЕС, 

заснований на 

взаємодії 

внутрішніх 

підсистем і впливу 

зовнішніх систем 

Об’єкт,  

середовище,  

процес, проект  

Методологічна 

систематика 

Джерело: узагальнено автором на основі [115] 
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Додаток Г 

 

Таблиця Г.2 

 

Особливості та приклади різних типів СЕС 

Тип 

системи 

Основні  

властивості 
Місія Приклади 

Об’єкт  

Концентрація,  

стабільність,  

результативність 

Організація 

різнорідних елементів 

в єдине ціле для 

систематичного 

виробництва благ 

Індивід, фірма,  

корпорація, галузь, 

міжгалузевий 

комплекс, регіон, 

країна 

Середовище 

Розподіленість;  

проникнення,  

мобільність,  

гомогенізація,  

безмежність 

Комунікація і 

координація, 

створення умов для 

обміну між різними 

компонентами СЕС 

Інтернет; торговельна 

система; нормативно-

правова система країни; 

фондовий ринок; 

інститут; ЗМІ 

Процес 

Повторюваність  

(за умови зв’язку 

з об’єктом), 

циклічність 

Гармонізація діяльності  

та стану СЕС 

Система вищої освіти; 

наука; система 

управління, дифузія 

інновацій, НТП 

Проект 

Мінливість,  

короткостроковість, 

наповненість 

енергією 

Інноваційна 

трансформація СЕС 

Транзакція; 

реструктуризація 

підприємства; розробка 

нової стратегії; вихід 

фірми на новий ринок  

Джерело: створено автором на основі [114; 115]. 
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Додаток Г 

 

Таблиця Г.3 

 

Внесок шкіл управління в теорію прийняття рішень 

 

Назва школи Період Внесок в теорію прийняття рішень 

Школа наукового 

управління 
1885–1920 

Вивчення і узагальнення досвіду прийняття рішень у 

певних умовах. 

Виявлення й дослідження об’єктивних закономірностей 

процесів прийняття рішень 

Класична школа 

управління 
1920–1950 

Формування на основі об’єктивних закономірностей 

процесів прийняття рішень принципів організації 

діяльності ОПР, організаційних форм і методів розробки 

рішень. 

Подання прийняття рішень, обміну інформацією як 

складових будь-якої управлінської функції. 

Систематизований підхід до прийняття рішень в організації 

Школа людських 

відносин та 

біхевіористична 

школа 

1930–1950 

Застосування наук про людську поведінку до прийняття 

рішень в організації таким чином, щоб кожен робітник міг 

бути цілковито залученим відповідно до його потенціалу 

Школа науки 

управління 

1950  

і дотепер 

Поглиблення розуміння складних управлінських проблем 

шляхом розроблення та застосування моделей.  

Формування технологій розробки, прийняття та реалізації 

рішень. Розвиток кількісних методів розробки рішень. 

Використання технічних засобів й автоматизованих систем 

управління. 

Розробка методів дослідження проблем розвитку систем 

прийняття рішень, принципів і методів оцінювання їх 

ефективності, а також заходів щодо вдосконалення 

діяльності ОПР  

Джерело: узагальнено автором 
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Додаток Д 

Інформація до реалізації гібридної моделі оптимізації ціни товару 

 

Таблиця Д.1.1 

Перелік атрибутів даних щодо споживачів і транзакцій 

використовуваних для розв’язання задачі кластеризації 
Скорочення Назва атрибуту 

NT Number of Transaction Кількість чеків (транзакцій) за місяць 

PT Product in Transaction Кількість чеків, що містять пиво 

CHP Cost High Price 
Загальні витрати на пиво за високою ціновою 

категорією 

CMP Cost Mid-Price 
Загальні витрати на пиво за середньою ціновою 

категорією 

CLP Cost Low Price 
Загальні витрати на пиво за низькою ціновою 

категорією 

ST Sum of Transaction Сума чеків 

PCS Product Costs Share Частка витрат за продуктом у чеку 

 

Таблиця Д.1.2 

Перелік основних факторів, використовуваних для побудови 

регресійних моделей для прогнозування часток продаж по групах 

Скорочення Назва фактору 

VS Volume Share Частка групи у продажах 

PPL Price per liter Середня ціна за 1 літр 

PIC 
Price Index of 

Competitors 
Індекс ціни конкурентів 

TS Total stock Загальні запаси 

SSR Stock to sales ratio Відношення запасів до продажів 

SS Stock share Частка запасу продукту серед усіх запасів 

FSS 
Forward stock 

share 

Частка запасів, що бачить споживач серед інших 

запасів 

PRV Promotion volume Обсяг продажу за акціями 

 

Таблиця Д.1.3 

Перелік основних факторів, використовуваних для побудови ШНМ 

для функціональної інтерполяції продаж по групах 

Скорочення Назва фактору 

Sales Sales volume Обсяг продажів  

PPL Price per liter  Середня ціна за 1 літр 

ROS Return On Sales Рентабельність продаж 

TS Total stock Загальні запаси 

VS Volume Share Частка групи у продажах 

FSS 

Forward Stock 

Share 

Частка запасів, що бачить споживач серед інших 

запасів продукту 

PRV Promotion Volume Обсяг продажу за акціями 
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Додаток Д.1 

Таблиця Д.1.4 

Структура кластерів споживачів 

Назва атрибуту 
Рівень 

значення 

Групи споживачів 

І ІІ ІІІ 

Витрати за 

високою ціновою 

категорією 

Високий, % 11 1 31 

Середній, % 13 5 32 

Низький, % 76 94 37 

Витрати за 

середньою ціновою 

категорією 

Високий, % 71 6 5 

Середній, % 18 5 11 

Низький, % 11 89 84 

Витрати за низькою 

ціновою категорією 

Високий, % 12 35 1 

Середній, % 44 41 1 

Низький, % 44 24 98 

Частка витрат за 

продуктом у чеку 

Високий, % 19 22 15 

Середній, % 38 40 23 

Низький, % 43 38 62 

Джерело: розраховано автором в MS SQL Server 

 

Таблиця Д.1.5 

Перевірка причинно-наслідкових зв’язків через тест Грейнджера для 

побудови регресійних моделей для прогнозування часток продаж по групах 

 
Джерело: створено автором в середовищі EViews   
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Додаток Д.1 

Таблиця Д.1.6 

Лінійні коефіцієнти кореляції показників групи І 

 

Джерело: створено автором в середовищі MS Excel  

 

Таблиця Д.1.7 

Лінійні коефіцієнти кореляції показників групи ІІ 

 

Джерело: створено автором в середовищі MS Excel  

 

Таблиця Д.1.8 

Лінійні коефіцієнти кореляції показників групи ІІІ 

 

Джерело: створено автором в середовищі MS Excel  
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Додаток Д.2 

Моделі прогнозування продажів товару за окремими групами 

 

 

𝑉𝑆𝐼 = – 0.0386146488992*PPL + 0.274943026815*FSS + 0.905909727837+휀 
                 (0.003306)                 (0.043444)                     (0.077073) 

                        R2= 0.980097  Prob(F)= 0.000000 

𝑉𝑆𝐼𝐼 = 0.0002811303127*TS –  2.595656382*PPL + 0.09173447279+휀 
                (0.000122)              (0.372205)                 (0.056710) 

                        R2= 0.929545  Prob(F)= 0.000000 

𝑉𝑆𝐼𝐼𝐼 = – 0.00268259784*PPL + 0.00108503082*PRV + 0.0014546637+휀 
                   (0.000708)                         (0.000425)                  (0.000589) 

                        R2= 0.9603435  Prob(F)= 0.000000 
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Додаток Д.3 

Основні характеристики регресійних моделей прогнозування продажів 

товару за окремими групами 

Група І: 

Multiple R 0. 980096612 

R Square 0. 979951584 

Adjusted R Square 0.979212017 

Standard Error 0.015811746 

Observations 48 

 

 

df SS MS F 

Regression 2 0.554005493 0.277002747 1107.960814 

Residual 45 0.011250509 0.000250011 

 Total 47 0.565256003     

 

  
Coefficients 

Standard 

Error 
t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

VS 0.905909728 0.077072732 11.75395898 2.60025E-15 0.750677278 1.061142178 

PPL -0.038614649 0.0033059 -11.68052424 3.22031E-15 -0.045273074 -0.031956224 

FSS 0.274943027 0.043444055 6.328668674 1.01386E-07 0.187442209 0.362443844 

Джерело: створено автором в середовищі MS Excel 

 

Група ІІ: 

Multiple R 0.929545505 

R Square 0.829545115 

Adjusted R Square 0.908160802 

Standard Error 0.250604378 

Observations 47 

 

 

df SS MS F 

Regression 2 5.745636044 2.872818022 24.76325124 

Residual 44 5.104499072 0.116011343 

 Total 46 10.85013512     

 

  
Coefficients 

Standard 

Error 
t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

VS 0.091734473 0.056710214 1.617600534 0.112896351 -0.022557454 0.2060264 

PPL -2.595656382 0.372205299 -6.973722272 1.24917E-08 -3.345786873 -1.845525892 

TS 0.00028113 0.000121745 2.309177206 0.025689279 3.57698E-05 0.000526491 

Джерело: створено автором в середовищі MS Excel 
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Додаток Д.3 

Закінчення 

 

 

Група ІІІ: 

Multiple R 0.960343516 

R Square 0.822412757 

Adjusted R Square 0.891613336 

Standard Error 0.002189003 

Observations 47 

 

 

df SS MS F 

Regression 2 0.00037679 0.00001884 1.46814372 

Residual 44 0.000566761 1.28809E-05 

 Total 46 0.000596441     

 

  
Coefficients 

Standard 

Error 
t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

VS 0.001454664 0.000589348 2.468261046 0.017534569 0.000266912 0.002642416 

PPL -0.002682598 0.000707925 -3.789380641 0.000455422 -0.004109327 -0.001255868 

PRV 0.001085031 0.000425037 2.552788935 0.014231543 0.000228424 0.001941637 

Джерело: створено автором в середовищі MS Excel 
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Додаток Д.4 

Візуалізація результатів нейромережевого моделювання та одновимірної 

оптимізації 

 

 

Рис. Д.4.1. Структура ШНМ інтерполяції продажів у групі І  
Джерело: створено автором в середовищі Peltarion Synapse 

  

 

 

 

 

Рис. Д.4.2. 95%-й надійний інтервал для навчальної множини моделі І 
Джерело: створено автором в середовищі Peltarion Synapse 
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Додаток Д.4 

 

 

Рис. Д.4.3. 95%-й надійний інтервал для тестової множини моделі І 
Джерело: створено автором в середовищі Peltarion Synapse 

 

 

 

 

 

Рис. Д.4.4. Чутливість обсягів продажів до змін факторів моделі І  
Джерело: створено автором в середовищі Peltarion Synapse 
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Додаток Д.4 

 

 

Рис. Д.4.5. Структура ШНМ інтерполяції продажів у групі ІІ  
Джерело: створено автором в середовищі Peltarion Synapse 

 

 

 

 

 
Рис. Д.4.6. 95%-й надійний інтервал для навчальної множини моделі ІІ  
Джерело: створено автором в середовищі Peltarion Synapse 
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Додаток Д.4 

 
Рис. Д.4.7. 95%-й надійний інтервал для тестової множини моделі ІІ 
Джерело: створено автором в середовищі Peltarion Synapse 

 

 
Рис. Д.4.8. Чутливість обсягів продажів до факторів моделі ІІ  
Джерело: створено автором в середовищі Peltarion Synapse 

 

  
Рис. Д.4.9. Структура ШНМ інтерполяції продажів у групі ІІІ  
Джерело: створено автором в середовищі Peltarion Synapse 
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Додаток Д.4 

  
Рис. Д.4.10. 95%-й надійний інтервал для навчальної множини моделі ІІІ  

Джерело: створено автором в середовищі Peltarion Synapse 

 

 

  
Рис. Д.4.11. 95%-й надійний інтервал для навчальної множини моделі ІІІ  

Джерело: створено автором в середовищі Peltarion Synapse 
 

  
Рис. Д.4.12. Чутливість обсягів продажів до факторів моделі ІІІ 

Джерело: створено автором в середовищі Peltarion Synapse  
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Додаток Д.4 

 

 

Рис. Д.4.13. Графічний вигляд функції 𝑁𝐹 (𝑃𝑃𝐿𝐼) 
Джерело: створено автором в MS Excel 

 

 

 

 

Рис. Д.4.14. Графічний вигляд функції виручки для групи споживачів І 
Джерело: створено автором в MS Excel 
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Додаток Д.4 

 

Рис. Д.4.15. Зміна ціни 𝑃𝑃𝐿𝐼 при кожній ітерації 
Джерело: створено автором в MS Excel 

 

 

Рис. Д.4.16. Зміна обсягу виручки при кожній ітерації (група споживачів І) 
Джерело: створено автором в MS Excel 

 

 
Рис. Д.4.17. Графічний вигляд функції 𝑁𝐹 (𝑃𝑃𝐿𝐼𝐼)  
Джерело: створено автором в MS Excel 
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Додаток Д.4 

 
Рис. Д.4.18. Графічний вигляд функції 𝑁𝐹 (𝑃𝑃𝐿𝐼𝐼𝐼)  
Джерело: створено автором в MS Excel 
 

 

Рис. Д.4.19.  Графічний вигляд функції виручки для групи ІІ  
Джерело: створено автором в MS Excel 

 

 
Рис. Д.4.20. Графічний вигляд функції виручки для групи ІІI  
Джерело: створено автором в MS Excel  
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Додаток Е 

 

Приклади реалізації агентів 

 
Приклад реалізації запуску мультиагентної системи (запуску агентів) у середовищі 

виконання: 

package ro.ucv.bootstrap; 

 

import jade.wrapper.AgentController; 

import jade.wrapper.ContainerController; 

import jade.wrapper.StaleProxyException; 

import ro.ucv.agents.ReceiverAgent; 

import ro.ucv.agents.SenderAgent; 

 

public class RunMe { 

 public static void main(String[] args) { 

  RunJade r=new RunJade(true,"30000"); 

  try { 

  AgentController a = home.createNewAgent("a2",ReceiverAgent.class.getName(), new Object[0]); 

  a.start();  

  a = home.createNewAgent("a1",SenderAgent.class.getName(), new Object[0]); 

  a.start(); 

  } catch (StaleProxyException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

} 

 

Приклад реалізації використання базових сервісів (обмін повідомленнями): 

package ro.ucv.bootstrap; 

 

import jade.core.AID; 

import jade.core.Agent; 

import jade.lang.acl.ACLMessage; 

 

 

public class MessageManager { 

 private Agent myAgent ; 

 public MessageManager(Agent a){ myAgent=a;} 

 

 public void SendReply(ACLMessage msg,String content){ 

  ACLMessage reply = msg.createReply(); 

  reply.setPerformative(ACLMessage.INFORM); 

  reply.setContent(content); 

  myAgent.send(reply); 

} 

  

public void SendMessage(String receiver, String content, String convId){ 

  ACLMessage msg = new ACLMessage(ACLMessage.INFORM); 

  msg.setContent(content); 

  msg.setConversationId(convId); 

  msg.addReceiver(new AID(receiver, AID.ISLOCALNAME)); 

  myAgent.send(msg); 

 } 

  

  void BroadcastMessage( String content){ 

  ACLMessage msg = new ACLMessage(ACLMessage.INFORM); 
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  msg.setContent(content); 

  for (int i = 1; i <= toti_agentii; i++) 

   msg.addReceiver(new AID("a" + i, AID.ISLOCALNAME)); 

  myAgent.send(msg);   

 }  

} 

 

Приклад реалізації загальних агентських класів (шаблонів поведінки): 

package ro.ucv.agents; 

import ro.ucv.bootstrap.MessageManager; 

import jade.core.AID; 

import jade.core.Agent; 

import jade.core.behaviours.SimpleBehaviour; 

import jade.lang.acl.ACLMessage; 

import jade.lang.acl.MessageTemplate; 

 

class ReceiverBehaviourReceivePing extends SimpleBehaviour{ 

 boolean finished = false; 

 MessageManager messageHandler; 

 

 public ReceiverBehaviourReceivePing(Agent a) { 

  super(a); 

  messageHandler=new MessageManager(myAgent); 

 } 

 

 public void action() { 

  ACLMessage msg = myAgent.receive(MessageTemplate.MatchConversationId("повідомлення")); 

  if (msg != null) { 

   System.out.println("Receiver: Я  " + myAgent.getLocalName() 

   + " переслав повідомлення: " + msg.getContent() +" з "+msg.getSender().getLocalName()); 

   messageHandler.SendReply(msg,"Відповідь"); 

  } 

  else{block();} 

 } 

 @Override 

 public boolean done() {return finished;} 

 

Приклад програмування конкретного агенту з використанням загальних поведінкових 

структур (виклик шаблонів поведінки із специфічними для агента параметрами): 

package ro.ucv.agents; 

 

import jade.core.AID; 

import jade.core.Agent; 

import jade.core.behaviours.*; 

import jade.lang.acl.*; 

 

public class ReceiverAgent extends Agent {  

 protected void setup() { 

  addBehaviour(new ReceiverBehaviourReceivePing(this));  

 } 

} 
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Додаток Ж 

Визначення сукупної вартості володіння різними програмно-апаратними 

конфігураціями АОС 

 

Таблиця Ж.1 

Порівняння структури сукупної вартості володіння різними програмно-

апаратними конфігураціями АОС для транспортного підприємства 

Клас та статті витрат 

Співвідношення витрат на розробку та 

впровадження АОС, % 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 

Апаратне забезпечення 25,46% 22,61% 19,64% 

Програмне забезпечення 47,63% 48,35% 50,12% 

Адміністрування 6,53% 5,80% 6,87% 

Підтримка 1,04% 0,92% 1,01% 

Розробка 2,86% 2,79% 3,21% 

Комунікації 9,71% 13,14% 13,28% 

Людський фактор 2,60% 2,27% 1,89% 

Простої 2,86% 2,47% 2,19% 

Інші ризики (спотворення інформації тощо) 1,30% 1,65% 1,78% 

Разом 100% 100% 100% 

Джерело: розраховано автором 

 

 

 


