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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Прийнятий Україною курс на євроінтеграцію є вагомим 
системоутворюючим фактором для руху у напрямку структурної перебудови 
економіки і підвищення її ефективності. Будь-яка соціотехнічна система, яка 
функціонує в умовах конкурентної ринкової економіки, є відкритою системою. 
Вона здійснює управління в умовах зовнішнього середовища, взаємодіє зі 
споживачами, постачальниками, конкурентами, державними та громадськими 
інститутами. Це обумовлює необхідність узгодження виконання задач управління 
з поведінкою зацікавлених сторін та соціальної відповідальності за результати 
своєї діяльності. Тому проблема підвищення ефективності управління в 
соціотехнічних системах перетворилася у глобальну економічну, соціальну та 
політичну задачу, яка потребує вирішення. 

Сучасні складні соціотехнічні системи використовують різноманітні засоби 
збору даних для прийняття раціональних управлінських рішень. Однак, існуючі 
системи збору даних не забезпечують в повній мірі актуальність інформації, що 
призводить до ризиків прийняття невірних рішень та незворотних наслідків. Це 
обумовлює необхідність дослідження проблеми управління соціотехнічними 
системами як комплексу завдань постановки цілей, створення розподіленої 
системи збору актуальних даних, регулярного їх моніторингу та оцінювання на 
основі єдиного теоретико-методологічного підходу шляхом розробки відповідних 
прикладних інформаційних технологій та програмних продуктів. 

Проведений аналіз існуючих підходів до управління складними системами 
визначив низку проблем, які потребують вирішення. По-перше, складність 
соціотехнічних систем та процесів, що в них протікають, вимагає залучення 
великих обсягів даних, які є гетерогенними, неформалізованими, нечіткими та 
суперечливими. Це обумовлює необхідність досліджень у напрямку вдосконалення 
існуючих та пошуку нових інформаційних технологій, заснованих на 
інтелектуалізації інформації для цілей управління. По-друге, як показав аналіз, 
існуючі підходи фокусуються на інформації, яка збирається в самій системі. При 
цьому дані, які видобуто із зовнішніх джерел, залучаються не в повній мірі для 
виконання завдань управління. Це призводить до необхідності дослідження 
ефективності використання зовнішньої інформації для управління, зокрема 
створення сучасних систем моніторингу даних. 

Проблемам управління складними системами присвячені праці таких авторів, 
як І. Ансофф, В.Н. Бурков, Д.О. Новиков, В.Л. Волкович, В.С. Михалевич, 
Т. Сааті, А.Д. Цвиркун, О.А. Павлов, Ю.П. Зайченко, О.Є. Федорович, 
М.Д. Годлевський, Н.Д. Панкратова, С.В. Голуб, Ю.П. Кондратенко та багатьох 
інших. Часто задачі управління у складних системах вирішуються без 
акцентування уваги на збір розподілених даних, які забезпечують у сучасному 
цифровому світі інформаційну основу для раціонального та ефективного 
управління. 

На сьогодні існуючі системи моніторингу не повною мірою відповідають 
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цілям постійного оновлення даних, які фактично збираються в самій системі. 
Головним недоліком такого підходу є обмеженість джерел даних, тому що не 
приділяється уваги даним, які знаходяться у зовнішньому середовищі, що може 
привести до можливих ризиків в управлінні. Крім цього, результати управління 
соціотехнічною системою через неповноту джерел інформації можуть бути 
помилковими. Використання джерел зовнішнього середовища системи сумісно з 
джерелами, які є у самій системі, забезпечує ефективність управлінських рішень за 
рахунок повноти та об’єктивності інформації. 

Таким чином, виникає складна наукова проблема, яку необхідно вирішити 
для розв’язування протиріччя між прагненням прийняття ефективних 
управлінських рішень менеджментом складних соціотехнічних систем та 
відсутністю методологічних основ моніторингу актуальних даних в розподіленому 
інформаційному просторі за допомогою інтелектуальної технології, використання 
якої забезпечить обґрунтованість та ефективність виконання завдань управління в 
соціотехнічних системах. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана на кафедрі програмної інженерії та інформаційних технологій 
управління НТУ «ХПІ» відповідно до державних науково-технічних програм і 
планів науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України: «Розробка 
систем підтримки прийняття рішень з управління розвитком складних 
розподілених техніко-економічних та соціально-економічних систем» 
(ДР № 0111U002287); «Інформаційні технології управління розвитком ієрархічних 
розподілених систем» (ДР № 0113U000452); «Розробка інформаційно-
аналітичного забезпечення управління ефективністю та якістю в складних 
системах за умови євроінтеграції України» (ДР № 0117U004806); «Створення 
моделей та методів збору та автоматизованої переробки бізнес-інформації у веб-
просторі» (ДР № 0119U002556), у яких здобувач брала участь як виконавець (Акт 
від 07.08.2020 р.). Особистий внесок здобувача у зазначених НДР полягає у 
розробці моделей та методів моніторингу актуальних даних в соціотехнічних 
системах та створенні інформаційно-аналітичного забезпечення вирішення задач 
організаційного управління. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є забезпечення 
повноти та достовірності інформації для обґрунтування прийняття ефективних 
управлінських рішень в соціотехнічних системах шляхом розробки і використання 
інтелектуальних технологій пошуку, збору та видобування даних у розподіленому 
інформаційному середовищі.  

Відповідно до зазначеної мети поставлено такі задачі. 
1. Провести аналіз сучасних систем організаційного управління, визначити 

особливості управління в соціотехнічних системах, визначити можливості 
сучасних інформаційних технологій для автоматизації процесів виконання завдань 
управління. 
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2. Розробити основні системні положення методології створення 
інтелектуальної інформаційної технології моніторингу актуальних даних в 
соціотехнічних системах. 

3. Розробити моделі для формалізованого опису процесів пошуку та збору 
інформації на основі інтелектуальних технологій. 

4. Розробити метод моніторингу актуальних даних для виконання завдань 
управління на основі видобування даних з веб-джерел та інтеграції внутрішньої та 
зовнішньої інформації. 

5. Розробити прикладну інтелектуальну технологію пошуку, збору та 
видобування актуальної інформації у розподіленому інформаційному середовищі 
для ефективного виконання завдань управління. 

6. Провести апробацію розроблених моделей, методів та методологічних 
основ інформаційної технології моніторингу актуальних даних та впровадити 
результати дослідження в існуючі соціотехнічні системи. 

Об’єктом дослідження є процеси пошуку, збору та видобування актуальних 
даних у розподіленому інформаційному просторі для вирішення задач управління 
в соціотехнічних системах. 

Предметом дослідження є моделі, методи та інтелектуальна інформаційна 
технологія моніторингу актуальних даних в задачах управління. 

Методи досліджень базуються на використанні методів системного аналізу; 
теорії ієрархічних систем; теорії інтелекту; методів штучного інтелекту; теорії 
категорій; методів теорії прийняття рішень; теорії програмних агентів; імітаційного 
моделювання; методів інтелектуального аналізу текстів та видобування 
фактографічної інформації; стандартів та специфікації відкритих систем; 
застосуванні уніфікованої мови моделювання UML та методології компонентно-
орієнтованої розробки. 

Наукова новизна отриманих результатів: 
- вперше запропоновано методологічні основи створення інтелектуальної 

інформаційної технології моніторингу актуальних даних на основі синтезу 
великого та малого кіл для вирішення завдань управління, що дозволяє визначити 
моніторинг як самостійну задачу збору інформації для забезпечення повноти та 
достовірності даних в управлінні; 

- вперше розроблено нову концепцію управління соціотехнічними системами 
на основі інтеграції внутрішньої та зовнішньої інформації, що, на відміну від 
існуючих, підсилює синергію від їх взаємодії, що дозволяє використовувати 
отриману актуальну інформації для своєчасного виконання завдань управління; 

- вперше запропоновано методологічні основи створення інтелектуальних 
систем моніторингу для виконання завдань управління на основі онтологічного 
опису процесів пошуку, збору та оцінювання актуальних даних з використанням 
комплексу багатошарових агентних моделей, що дозволяє підвищити ефективність 
управління; 

- отримала подальший розвиток модель подання онтологічних знань на 
основі ідентифікації фактографічної інформації, що дозволяє за рахунок 
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використання інструментів алгебри скінченних предикатів і методів штучного 
інтелекту знизити залежність від суб’єктивізму експертних оцінок при вирішенні 
завдань управління; 

- отримала подальший розвиток модель інтеграції даних моніторингу, які 
отримано з внутрішніх та зовнішніх джерел інформації, на основі визначення 
формальних відношень між знаннями, які видобуваються у розподіленому 
інформаційному просторі за допомогою апарата логічних мереж, що дозволяє 
посилити синергію при взаємодії даних та забезпечити їх інтерпретацію для 
управління; 

- отримала подальший розвиток модель екстракції та ідентифікації знань у 
текстах за рахунок багатоагентної обробки даних, що дозволяє скоротити час 
обробки інформації та залучити слабкоструктуровану текстову інформацію для 
забезпечення повноти моніторингових даних; 

- отримала подальший розвиток формальна архітектура агента за рахунок 
розроблення компараторної ментальної моделі для ідентифікації функції агента, 
що, на відміну від існуючих, дозволяє сформувати інтелектуальну складову 
багатоагентної системи з урахуванням взаємодії агентів; 

- удосконалено метод тематичного інформаційного пошуку джерел даних з 
використанням компараторної ідентифікації для оцінювання релевантності веб-
сторінки, що, на відміну від існуючих, забезпечує пошук інформаційних ресурсів, 
корисних для вирішення завдань управління; 

- удосконалено метод зіставлення моніторингових даних на основі обробки 
текстової інформації, яка міститься в зовнішніх та внутрішніх джерелах 
інформації, що дозволяє формувати класи толерантності інформаційних об’єктів 
моніторингу з урахуванням їх семантики; 

- удосконалено інформаційну технологію моніторингу актуальних даних у 
розподіленому інформаційному просторі для виконання завдань управління 
шляхом використання багатоагентної архітектури, що, на відміну від існуючих, 
дає можливість комплексного вирішення задачі моніторингу та дозволяє 
обґрунтовано приймати управлінські рішення в соціотехнічних системах. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблений комплекс 
моделей і методів є методологічною основою для створення системи моніторингу 
підприємства, що розвивається. Запропонована інтелектуальна інформаційна 
технологія планування розвитку підприємства є основою для проектування 
інформаційно-аналітичних систем моніторингу актуальних даних. Отримані 
наукові результати направлені на забезпечення повноти та достовірності 
інформації для обґрунтування прийняття ефективних рішень щодо управління в 
соціотехнічних системах, які функціонують у розподіленому інформаційному 
середовищі. Розроблені методи, моделі та інтелектуальна інформаційна технологія 
були використані на практиці для вирішення різноманітних завдань моніторингу та 
довели свою ефективність. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджені у роботу: Публічного 
Акціонерного Товариства «БАНК ФОРВАРД» (м. Київ, Довідка №7/5/6-05-2932-1 
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від 13.11.2017 р.); ТОВ Харківський Технічний Центр Оцінки «ЕКСПЕРТУС» 
(м. Куп’янськ, Харківської обл., Довідка від 18.12.2018 р.); Науково-дослідного 
центра Збройних Сил України «Державний океанаріум» (м. Одеса, Акт № 128 від 
24.01.2019 р.); ТОВ «КРЕДИТ ТУ Ю» (м. Київ, Акт від 30.06.2020 р.); ТОВ 
«Сайтос» (м. Харків, Довідка № 01/08-20 від 31.08.2020 р.). 

Результати дисертаційного дослідження впроваджені у навчальний процес 
кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління НТУ 
«ХПІ» (Акт від 04.08.2020 р.) у дисциплінах «Моделі та методи підтримки 
прийняття рішень», «Моделювання складних систем», «Теорія прийняття 
рішень». Розподілена багатошарова агентна модель на основі онтологічної 
системи використана у дисциплінах «Програмне забезпечення інтелектуальних 
систем» та «Основи проектування інтелектуальних систем». 

Особистий внесок здобувача. Усі результати дисертації, які виносяться на 
захист, отримані здобувачем особисто, а саме: концепція управління складними 
системами на основі інтеграції внутрішньої та зовнішньої інформації, комплекс 
багатошарових агентних моделей моніторингу на основі онтологічного опису 
процесів пошуку, збору та оцінювання даних, модель подання онтологічних знань 
на основі ідентифікації фактографічної інформації, формальна архітектура агента з 
використанням компараторної ментальної моделі для визначення функції агента, 
комплекс моделей тематичного інформаційного пошуку джерел даних на основі 
методу компараторної ідентифікації для побудови моделі оцінки релевантності 
веб-сторінки та багатоагентної моделі направленого пошуку, інформаційна 
технологія моніторингу актуальних даних у розподіленому динамічному 
цифровому середовищі для виконання завдань управління в соціотехнічних 
системах. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 
доповідались та обговорювались на міжнародних та всеукраїнських наукових 
конференціях: «Системний аналіз та інформаційні технології» (Київ, 2011, 2013); 
«Інформаційні технології : наука, техніка, освіта, здоров’я» (Харків, 2011, 2012, 
2014, 2015, 2017, 2018, 2019); «Сучасні інформаційні технології в економіці, 
управлінні підприємствами, програмами та проектами», (Алушта, 2011); 
«International United Information Systems Conference» (Ялта, 2012); «Сучасні 
інформаційні та електронні технології» (Одеса, 2012); «International Conference on 
ICT in Education, Research, and Industrial Applications» (Херсон, 2012, Харків, 2020); 
«Автоматика» (Київ, 2012); «International Conference on Computer Supported 
Education» (Порто, Португалія, 2012; Ахен, Німеччина, 2013); «Управління 
проектами у розвитку суспільства» (Київ, 2012); «Інформаційні технології в освіті, 
науці і техніці» (Черкаси, 2012); «Математическое моделирование процессов в 
экономике и управлении инновационными проектами» (Алушта, 2013); «Virtual 
Conference on Advanced Scientific Results, Modern Science: tendencies of 
development» (Будапешт, Угорщина, 2013); «Global Virtual Conference» (Жиліна, 
2014); «EuroSymposium on Systems Analysis and Design Information Systems: 
Development, Applications, Education» (Гданськ, Польща, 2014, 2017, 2018), 
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«International Scientific-Practical Conference» (Харків, 2018); «Проблеми і 
перспективи розвитку ІТ-індустрії» (Харків, 2016, 2018); «Інформаційні системи і 
технології» (Коблево, 2018); «Aviation in the XXI Century – Safety in Aviation and 
Space Technology» (Київ, 2018), «Computational Linguistics and Intelligent Systems» 
(Харків, 2017, Львів, 2018, 2020), «Integrated Computer Systems in Mechanical 
Engineering: Synergetic Engineering» (Харків, 2019), «Экспертные оценки элементов 
учебного процесса» (Харків, 2019, 2020); «Modern Machine Learning Technologies 
and Data Science» (Харків, 2020), «Intelligent Information Technologies & Systems of 
Information Security» (Хмельницький, 2020), «Інформаційні технології та системи» 
(Харків, 2020); «Контроль і управління в складних системах» (Вінниця, 2020). 

Публікації. Основні результати дисертації опубліковані у 73 наукових 
працях, у тому числі 23 статті у наукових виданнях, включених до переліку 
наукових фахових видань України, 21 стаття у періодичних наукових виданнях 
інших держав (10 з яких проіндексовано у базі даних Scopus), 3 статті опубліковано 
як розділи у колективних монографіях, 24 праці опубліковано у матеріалах 
конференцій. 

Структура роботи. Дисертація складається з анотації двома мовами, вступу, 
шести розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг 
дисертації складає 350 сторінок і містить 37 рисунків та 11 таблиць по тексту, 8 
рисунків та 7 таблиць на окремих сторінках; 234 найменувань використаних 
джерел на 24 сторінках, 3 додатки на 27 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, зазначено зв’язок 
роботи з науковими темами, сформульовано мету й задачі дослідження, 
представлено об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну та 
практичне значення отриманих результатів, наведено інформацію про їх практичне 
використання, апробацію та висвітлення у публікаціях. 

У першому розділі проведено аналіз методологічних основ створення 
інформаційних технологій моніторингу даних в системах управління. Проведено 
аналіз літературних джерел та аналітичний огляд існуючих моделей та методів 
збору бізнес-інформації для підтримки процесу прийняття рішень, проаналізовані 
їх недоліки та переваги. Діяльність більшості підприємств базується на архіві 
електронної документації великого обсягу. Ця документація створюється на основі 
функціонування підприємства та є бізнес-інформацію. Проведено аналіз задачі 
ефективного управління підприємством в умовах неповноти інформації. В 
результаті аналітичного огляду виявлено, що існуючі підходи до збору та 
переробки бізнес-інформації не задовольняють сучасним вимогам щодо прийняття 
управління рішень та підвищення актуальності інформації в системах управління. 

Проведений аналіз існуючих підходів до управління складними системами 
дозволив провести класифікацію типів систем управління та відокремити систему 
управління, яка характеризується високим ступенем обліку інформації із 
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зовнішнього середовища. Однак, ця інформація відображає тільки середовище, в 
якому працює система, а управління засноване на інформації, яка збирається 
всередині. Проведене дослідження визначило низку питань, які потребують 
вирішення. По-перше, складність систем та процесів, що в них протікають, та 
залучення великих обсягів даних обумовлюють необхідність досліджень у 
напрямку вдосконалення існуючих та пошуку нових інформаційних технологій 
переробки інформації для цілей управління. По-друге, вирішення завдань 
забезпечення ефективного управління сучасними складними системами 
призводить до необхідності дослідження можливостей використання зовнішньої 
інформації для цілей управління, зокрема залучення зовнішніх джерел до системи 
моніторингу. 

Моніторинг актуальних даних – це процедури збору і обробки інформації, що 
проводяться з метою підтримки прийняття управлінських рішень, підвищення 
конкурентоспроможності організацій. Інформація може бути отримана з офіційних 
джерел, ЗМІ, оголошень, реклами, внутрішньофірмових, банківських, урядових 
звітів, баз даних, від експертів, шляхом аналізу або спеціальної обробки даних, 
текстів за прямими або непрямими ознаками. При цьому кількість різнорідних 
відомостей, які необхідно переробити, щоб отримати необхідні знання величезне, 
що визначає необхідність розробки спеціалізованих інформаційних технологій. 
Моніторинг актуальних даних є особливим видом інформаційно-аналітичної 
роботи, що дозволяє збирати різнобічну бізнес-інформацію та використовувати її 
для цілей управління. В роботі показано, що вирішення задачі підтримки прийняття 
рішень в системах управління обумовлює визначення великого та малого кіл 
прийняття рішень та розглядає моніторинг як самостійну задачу прийняття рішень. 

Зроблено висновки щодо необхідності удосконалення методологічних основ 
моніторингу актуальних даних з урахуванням сучасних тенденцій управління. 
Виділено наступні проблеми для вирішення. Першою і найбільш істотною 
проблемою є те, що колосальні обсяги інформації в Інтернет ускладнюють пошук і 
вибір дійсно необхідних відомостей. Самі по собі необроблені, неузагальнені і 
неперевірені дані не можуть забезпечити якісну підтримку при прийнятті рішень. 
Другою проблемою є те, що інформація в Інтернет має явно виражений динамічний 
характер: інформація розміщується, модифікується і видаляється. Третя проблема, 
яку необхідно вирішити, – автоматичне вилучення понять з формалізованих 
масивів інформації і неструктурованих текстів. Четвертою проблемою є 
необхідність виявлення неочевидних закономірностей і зв’язків.  

Таким чином, в роботі визначено актуальну науково-прикладну проблему 
розробки методів, моделей та інформаційної технології моніторингу актуальних 
даних в системах управління, що на основі синергії інформації із внутрішніх та 
зовнішніх джерел даних дозволить забезпечити ефективність управління в 
складних соціотехнічних системах. 

Другий розділ присвячено аналізу властивостей розподіленого 
інформаційного простору моніторингу актуальних даних. За допомогою засобів 
концептуального моделювання розроблено узагальнену структуру системи 
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моніторингу актуальних даних. Розглянуто концептуальні основи створення 
систем моніторингу актуальних даних у розподіленому інформаційному просторі 
для вирішення задач управління в соціотехнічних системах. 

Виходячи з того, що традиційні системи моніторингу орієнтовані на збір 
даних із внутрішніх джерел, поза увагою системи управління залишаються дані із 
зовнішніх джерел. Тому запропоновано доповнити існуючий підхід до моніторингу 
за рахунок реалізації системи моніторингу на основі синергії інформації (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Моніторинг на основі синергії інформації 

Система моніторингу збирає інформацію у розподіленому інформаційному 
просторі за індикаторами: 1) 𝛿𝛿𝑗𝑗, 𝑗𝑗 = 1,𝑀𝑀������, які є спостережуваними 
характеристиками результатів управління та знаходяться у зовнішньому 
середовищі; 2) 𝜉𝜉𝑠𝑠, 𝑠𝑠 = 1,𝐸𝐸�����, які є характеристиками стану зовнішнього середовища; 
3) 𝜎𝜎𝑔𝑔, 𝑔𝑔 = 1,𝐺𝐺�����, які характеризують виходи об’єкту управління та збираються у 
внутрішньому середовищі системи управління. Індикатори дозволяють судити про 
недоступні для спостереження показники діяльності соціотехнічної системи 𝛼𝛼𝑖𝑖,  
𝑖𝑖 = 1,𝑁𝑁�����, які контролюються управляючою системою. Значення ознак 𝑥𝑥𝛾𝛾, 𝛾𝛾 = 1,𝐾𝐾����� є 
чисельними характеристиками показників, які визначаються на основі інтеграції 
моніторингових даних з внутрішніх та зовнішніх джерел інформації, що підсилює 
синергію від їх взаємодії. Розроблено еталонну модель моніторингу та оцінювання, 
заснованих на результаті, згідно з якою процес збору актуальних даних 
підтримується, зокрема, моделлю моніторингу. Введено поняття ЕМ-моделі 
(Evidence Model), яка дозволяє отримати кількісні значення показників на основі 
системи індикаторів. Стан об’єкту моніторингу описується системою показників 
𝛼𝛼𝑖𝑖, 𝑖𝑖 = 1,𝑁𝑁�����. Зазвичай в системі управління використовуються або якісні 
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характеристики, або показники, які не можна спостерігати явно. Тому для 
оцінювання цих показників використовуються певні індикатори. Система 
індикаторів 𝛿𝛿𝑗𝑗, 𝑗𝑗 = 1,𝑀𝑀������ реагує на зміни стану об’єкту моніторингу. ЕМ-модель 
встановлює та обґрунтовує зв’язок між показниками, які не можна виміряти в 
явному вигляді, та індикаторами, доступними для спостереження. ЕМ-модель має 
дві складові: S-модель (Scoring Model), яка визначає взаємозв’язок між 
індикаторами та ознаками 𝑥𝑥𝛾𝛾, які чисельно характеризують показники, та  
М-модель (Measurement Model), яка дозволяє отримати кількісні значення 
показників на основі значень ознак 𝑥𝑥𝛾𝛾. Таким чином, у роботі задача моніторингу 
актуальних даних формалізується через визначення системи показників, системи 
індикаторів та ЕМ-модель. 

Розроблено вербальний опис концепції моніторингу актуальних даних для 
вирішення завдань управління в складних соціотехнічих системах (рис. 2), який 
базується на зборі трьох типів інформації: інформація про результати діяльності, 
яка міститься у внутрішніх інформаційних джерелах; інформація про стан 
зовнішнього бізнес-середовища, яка міститься у відкритому доступі в мережі 
Інтернет; інформація про результативність діяльності як відображення у 
зовнішньому інформаційному просторі. 

 

 
Рисунок 2 – Загальна схема вирішення задач моніторингу актуальних даних 

 
Накопичення великих обсягів даних вимагає нових інструментів їх обробки. 

Сучасні системи управління дозволяють в автоматизованому режимі забезпечувати 
процеси підтримки прийняття рішень необхідною інформацією. Використання 
апарату теорії категорій для подання контенту інформаційного простору дозволяє 
оперувати різнорідними об’єктами з використанням загальних механізмів і 
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інструментів. Використання даного підходу дозволяє виробити загальні правила і 
реалізувати їх для роботи з довільними типами контенту. Запропоновано категорну 
модель системи моніторингу актуальних даних. Показано, що мовою теорії 
категорій задача класифікації інформаційних об’єктів моніторингу формулюється 
як задача синтезу класифікації, яка задовольняє наступним умовам: 

1) єдність універсуму, тобто існування в деякій категорії ℜ, яка описує 
класифікацію, єдиного ініціального об’єкта 

∃!𝛼𝛼⊥ ∈ 𝑂𝑂𝑂𝑂ℜ  ∀α ∈ 𝑂𝑂𝑂𝑂ℜ  ∃αα ∈ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℜαα ∶  𝛼𝛼⊥  → α𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℜ(𝛼𝛼⊥, α) = {αα}, 
де 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℜ(α) – множина всіх морфізмів, початком яких є об’єкт α; 

2) ієрархічність, тобто кожний об’єкт категорії ℜ, що описує класифікацію, є 
ініціальним об’єктом для деякої підкатегорії 

∀𝛼𝛼 ∈ 𝑂𝑂𝑂𝑂ℜ ∃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℜ(α) ≠ ∅;  ∀𝛼𝛼 ∈ 𝑂𝑂𝑂𝑂ℜ ∃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℜα ⊆ ℜ ∶  α ∈ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝐼𝐼ℜα; 
2) параметричність, тобто в деякій категорії ℜ існує підкатегорія ℜ𝑠𝑠, яка 

описує властивості елементів предметної області: ∃ℜ𝑠𝑠 ⊂ ℜ. 
Таким чином, розроблено нову концепцію управління соціотехнічними 

системами на основі інтеграції внутрішньої та зовнішньої інформації, що посилює 
синергетичний ефект та дозволяє використовувати корисність отриманої 
інформації для своєчасного виконання завдань управління. Запропоновано 
узагальнену структуру розподіленої системи моніторингу актуальних даних та 
розроблено категорну модель обробки інформаційних ресурсів. 

У третьому розділі наведено моделі для формалізованого опису процесів 
пошуку та збору інформації, розроблено модель джерела даних, модель збору 
даних з веб-сторінки та модель інтеграції інформації, яку отримано з різних джерел 
даних, запропоновано модель екстракції та ідентифікації знань на основі обробки 
текстової інформації. 

Моніторинг розглядається як процес безперервного збору та видобування 
актуальних даних, корисних для вирішення певної задачі управління. 
Запропоновано концептуальну модель моніторингу актуальних даних, виділено 
три складові для підтримки процесу моніторингу: модель пошуку джерел, модель 
видобування даних та модель оцінювання отриманої інформації. Модель пошуку 
джерел розглядається відносно до пошуку джерел у розподіленому 
інформаційному просторі, зокрема в мережі Інтернет. 

Запропоновано модель тематичного пошуку. Позначимо, що 𝐸𝐸 – множина 
структурних елементів веб-сторінки, 𝑊𝑊 – множина слів. Тоді 𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ⊆ 𝐸𝐸 × 𝑊𝑊 – 
бінарне відношення «використовується для пошуку», 𝐸𝐸𝑞𝑞 ⊆ E – множина елементів 
веб-сторінки, обраних для оцінки, та 𝑊𝑊𝑞𝑞 ⊆ W – множина слів, які відповідають темі 
пошуку. Бінарне відношення  𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = {(𝑒𝑒𝑞𝑞𝑖𝑖 ,𝑤𝑤𝑞𝑞𝑗𝑗)|𝑒𝑒𝑞𝑞𝑖𝑖 ∈ 𝐸𝐸𝑞𝑞 ,𝑤𝑤𝑞𝑞𝑗𝑗 ∈ 𝑊𝑊𝑞𝑞} задає пари 
«елемент-слово», для яких слова належать множині слів, що відповідають темі, та 
елементи належать множині елементів, обраних для розгляду.  

Якщо 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑗𝑗 ∈ 𝑊𝑊𝑝𝑝 – множина слів, видобутих із веб-сторінки, тоді бінарні пари 
«елемент-слово» оцінює предикат 
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𝑃𝑃𝑤𝑤�𝑒𝑒𝑞𝑞𝑖𝑖 ,𝑤𝑤𝑝𝑝𝑗𝑗� = �
1, �𝑒𝑒𝑞𝑞𝑖𝑖 ,𝑤𝑤𝑝𝑝𝑗𝑗� ∈ 𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆;
0, �𝑒𝑒𝑞𝑞𝑖𝑖 , 𝑞𝑞𝑝𝑝𝑗𝑗� ∉ 𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 .

 

Наявність контрольних слів в певному елементі визначає предикат 
𝑃𝑃𝑒𝑒�𝑒𝑒𝑞𝑞𝑖𝑖� = 𝑃𝑃𝑤𝑤�𝑒𝑒𝑞𝑞𝑖𝑖 ,𝑤𝑤𝑝𝑝1� ∨ 𝑃𝑃𝑤𝑤�𝑒𝑒𝑞𝑞𝑖𝑖 ,𝑤𝑤𝑝𝑝2� ∨ …∨ 𝑃𝑃𝑤𝑤(𝑒𝑒𝑞𝑞𝑖𝑖 ,𝑤𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝). 

Оцінка веб-сторінки об’єднує оцінки за кожним елементом та визначається 
предикатом 

𝑃𝑃𝑞𝑞 = 𝑃𝑃�𝑒𝑒𝑞𝑞1� ∨ 𝑃𝑃�𝑒𝑒𝑞𝑞2� ∨ …∨ 𝑃𝑃(𝑒𝑒𝑞𝑞𝑠𝑠). 
Оцінка веб-сторінки на предмет її відповідності моделі джерела даних 

визначається за наявністю різних комбінацій слів у відповідних комбінаціях 
елементів веб-сторінки. Бінарне відношення «використовується для відбору 
джерел» 𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ⊆ 𝐸𝐸 × 𝑊𝑊задається наступним чином: 

𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = {(𝑒𝑒𝑖𝑖 ,𝑤𝑤𝑗𝑗) | 𝑒𝑒𝑖𝑖 ∈ 𝐸𝐸𝑠𝑠,𝑤𝑤𝑗𝑗 ∈ 𝑤𝑤𝑞𝑞𝑖𝑖 ,𝑤𝑤𝑞𝑞𝑖𝑖 ∈ 𝑊𝑊𝑞𝑞}, 
де 𝑤𝑤𝑞𝑞𝑖𝑖 – множина слів відповідно до елемента 𝑒𝑒𝑖𝑖. 

Пари «елемент-слово» оцінює предикат 

𝑃𝑃�𝑒𝑒𝑖𝑖 ,𝑤𝑤𝑗𝑗� = �
1, �𝑒𝑒𝑖𝑖 ,𝑃𝑃𝑝𝑝� ∈ 𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ,
0, �𝑒𝑒𝑖𝑖 ,𝑃𝑃𝑝𝑝� ∉ 𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 .

 

Кожний елемент за різними комбінаціями слів оцінює предикат 
𝑃𝑃(𝑒𝑒𝑖𝑖) = (𝑃𝑃�𝑒𝑒𝑖𝑖 ,𝑤𝑤𝑝𝑝1�⋀ 𝑃𝑃�𝑒𝑒𝑖𝑖 ,𝑤𝑤𝑝𝑝2�⋀…⋀ 𝑃𝑃(𝑒𝑒𝑖𝑖 ,𝑤𝑤𝑝𝑝𝑗𝑗)) ∨ (𝑃𝑃�𝑒𝑒𝑖𝑖 ,𝑤𝑤𝑝𝑝𝑗𝑗+1�⋀… ) ∨ … 
Отже, для пошуку джерел даних використовується оцінка веб-сторінки за 

різними комбінаціями елементів, яка задається предикатом 
𝑃𝑃𝑠𝑠 = (𝑃𝑃(𝑒𝑒1)⋀ 𝑃𝑃(𝑒𝑒2)⋀…⋀𝑃𝑃(𝑒𝑒𝑠𝑠)) ∨ (𝑃𝑃�𝑒𝑒𝑗𝑗�⋀…) ∨ …. 

Збір даних реалізується як зіставлення з шаблоном, заданим відповідною 
предикатною моделлю, для кожної знайденої веб-сторінки. Для формального опису 
шаблону задається бінарне відношення 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆 ⊆ 𝐸𝐸 × 𝑊𝑊,  
𝑅𝑅𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆 = {(𝑒𝑒1,𝑤𝑤1), … , �𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑤𝑤𝑗𝑗�}. Функція перетворення комбінацій слів на еталонні 
значення 𝐶𝐶 = {𝑐𝑐1, … , 𝑐𝑐𝑚𝑚} задається як 

∀�𝑒𝑒𝑖𝑖 ,𝑤𝑤𝑗𝑗� ∈ 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆 ∶ 𝐹𝐹(𝑒𝑒𝑖𝑖) = �
𝑐𝑐1, (𝑤𝑤𝑖𝑖1 ⋀ 𝑤𝑤𝑖𝑖2 ⋀… ) ∨ �𝑤𝑤𝑗𝑗1 ⋀ 𝑤𝑤𝑗𝑗2 ⋀… � ∨ … = 1;
…    …    …    …    …    …    …    …    …    …    …    

𝑐𝑐𝑚𝑚, (𝑤𝑤𝑖𝑖𝑚𝑚 ⋀ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑚𝑚 ⋀… ) ∨ (𝑤𝑤𝑗𝑗𝑚𝑚 ⋀ 𝑤𝑤𝑗𝑗𝑚𝑚 ⋀… ) ∨ … = 1.
 

Визначається множина елементів веб-сторінки, яка містить певний еталон із 
множини 𝐶𝐶 = {𝑐𝑐1, … , 𝑐𝑐𝑚𝑚}, 𝐸𝐸𝑝𝑝 = {𝑒𝑒𝑗𝑗 ∈ 𝐸𝐸|𝑐𝑐 = 𝐹𝐹�𝑒𝑒𝑗𝑗�, 𝑐𝑐 ∈ 𝐶𝐶. Позначимо через 
𝑅𝑅𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ⊆ 𝐸𝐸 × 𝐶𝐶 бінарне відношення, яке характеризує елементи веб-сторінки, 
які містять еталони, при цьому 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 = {(𝑒𝑒𝑗𝑗 , 𝑐𝑐𝑗𝑗)|𝑒𝑒𝑖𝑖 ∈ 𝐸𝐸𝑝𝑝, 𝑐𝑐𝑗𝑗 ∈ 𝐶𝐶}. 

На множині інформаційних об’єктів 𝑀𝑀 = (𝐷𝐷,𝑇𝑇), які представлено за 
допомогою шаблонів, де 𝐷𝐷 – множина отриманих фрагментів текстової інформації, 
які отримано в результаті збору інформації, 𝑇𝑇 – множина концептів онтологічного 
опису предметної області, визначено відображення 𝑑𝑑∈𝐷𝐷→𝑇𝑇. Показано, що для 
будь-якої підмножини 𝐷𝐷𝑘𝑘 ⊂ 𝐷𝐷 можна визначити бінарне відношення 
нерозрізненості: 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(𝐷𝐷𝑘𝑘) = {(𝑥𝑥,𝑦𝑦)∈𝑈𝑈 × 𝑈𝑈|(∀𝑑𝑑∈𝐷𝐷𝑘𝑘)𝑑𝑑(𝑥𝑥) = 𝑑𝑑(𝑦𝑦)}. Якщо 
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(𝑥𝑥,𝑦𝑦)∈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(𝐷𝐷𝑘𝑘), то об’єкти 𝑥𝑥 та 𝑦𝑦 є нерозрізненими по відношенню до всіх 
елементів множини 𝐷𝐷𝑘𝑘. 

На універсумі 𝑈𝑈 введено бінарне відношення нерозрізненості 𝑅𝑅. Відношення 
𝑅𝑅 еквівалентно відношенню толерантності, яке є експлікацією схожості та 
нерозрізненості. Відношення 𝑅𝑅 є відношенням толерантності, якщо воно 
рефлексивно та симетрично. Відношення 𝑅𝑅 показує толерантність моніторингової 
інформації, яка представлена в текстовому вигляді, відповідно до онтологічного 
опису об’єктів моніторингу. Дане відношення дозволяє виконувати операції не з 
окремими елементами універсуму, а з кластерами толерантних елементів. 

Визначено, що множина (𝐺𝐺,𝑀𝑀, 𝐼𝐼) є формальним концептом, якщо 𝐺𝐺 та 𝑀𝑀 є 
неперетинними (роз’єднаними) множинами, елементи яких зв’язані бінарним 
відношенням 𝐼𝐼: 𝐼𝐼⊆𝐺𝐺 × 𝑀𝑀. Елементи множини 𝐺𝐺 є об’єктами, елементи множини 𝑀𝑀 
називаються атрибутами, а елементи множини 𝐼𝐼 визначають інцидентність об’єктів 
і атрибутів. Визначено, що формальний концепт (𝐴𝐴,𝐵𝐵) є парою роз’єднаних 
множин об’єктів 𝐴𝐴⊆𝐺𝐺 і атрибутів 𝐵𝐵⊆𝑀𝑀 відповідно, якщо справедливо таке 
твердження: кожний об’єкт із 𝐴𝐴 має всі атрибути з 𝐵𝐵 і навпаки, всі атрибути з 𝐵𝐵 
належать кожному об’єкту з 𝐴𝐴. 

Нехай є формальний концепт (𝐺𝐺,𝑀𝑀, 𝐼𝐼). Визначимо 𝐴𝐴′ для 𝐴𝐴⊆𝐺𝐺 таким чином 
𝐴𝐴′ ≔ {𝑚𝑚 ⊆ 𝑀𝑀 |∀𝑔𝑔 ∈ 𝐴𝐴: (g, m) ∈ I− множина атрибутів, загальних для всіх 
об’єктів 𝐴𝐴; аналогічно визначимо 𝐵𝐵′ для 𝐵𝐵⊆𝑀𝑀 як  𝐵𝐵′ ≔ {𝑔𝑔 ⊆ 𝐺𝐺|∀𝑚𝑚∈ 𝐵𝐵: (𝑔𝑔,𝑚𝑚) ∈ 𝐼𝐼} 
− множина всіх об’єктів, які володіють усіма атрибутами 𝐵𝐵. Інакше кажучи, 𝐴𝐴′− це 
множина атрибутів, загальних для всіх об’єктів множини 𝐴𝐴, та 𝐵𝐵′ − це множина 
об’єктів, які володіють всіма атрибутами з 𝐵𝐵. У відповідності з визначенням пара 
(𝐴𝐴,𝐵𝐵) є формальним концептом (𝐺𝐺,𝑀𝑀, 𝐼𝐼) тоді і тільки тоді, коли  

𝐴𝐴 ⊆ , B ⊆ M A′ = B, B′ = A. 
Пошук фактографічної інформації реалізується шляхом пошуку у текстовій 

інформації такого концепту (𝐺𝐺,𝑀𝑀, 𝐼𝐼), який є ізoмopфним до одного з шаблонів. 
Якщо такий концепт знайдено, факт вважається встановленим, після чого 
здійснюється вилучення сутностей та їх маркування. Вирішення задач збору 
фактографічної інформації базується на моделях інформаційного фактографічного 
пошуку та екстракції даних, розроблених у роботі. Загальна схема формування 
онтологічного опису фактографічної інформації наведена на рис. 3. 

Інформація, яка міститься на веб-ресурсах, зазвичай характеризує стан 
об’єкту моніторингу у неявному вигляді, що обумовлює необхідність визначення 
значень індикаторів моніторингу на основі оцінки характеристик, видобутих з 
текстової інформації. Для визначення зазначених індикаторів в роботі 
запропоновано використання статистичних моделей. Для випадка, коли ознаки 
бінарні, модель оцінювання значень показників має вигляд 

𝑃𝑃�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗 = 1�𝛼𝛼𝑖𝑖 ,𝜎𝜎𝑗𝑗� =
exp (𝛼𝛼𝑖𝑖 − 𝜎𝜎𝑗𝑗)

1 + exp (𝛼𝛼𝑖𝑖 − 𝜎𝜎𝑗𝑗) 
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де 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗 – значення j-ої ознаки i-го об’єкту;𝛼𝛼𝑖𝑖– значення показника i-го об’єкту; 𝜎𝜎𝑗𝑗– 
складність j-ої ознаки. Дана модель встановлює ймовірність знаходження j-ої 
ознаки для i-го об’єкту на основі пошуку інформації в веб-просторі. 

 

 
Рисунок 3 – Схема формування онтологічного опису фактографічної інформації 

 
Таким чином, в роботі розроблено метод збору та ідентифікації інформації 

для підтримки прийняття рішень за рахунок формалізації інтелектуальних процесів 
сприйняття інформації на основі комплексу еталонних моделей для збору даних із 
зовнішніх джерел, що дозволило зменшити обсяги даних, а також урахувати 
динаміку процесу. Запропонована модель подання онтологічних знань на основі 
ідентифікації фактографічної інформації, яка дозволяє знизити залежність від 
суб’єктивізму експертних оцінок при вирішенні завдань управління. Розроблено 
комплексний підхід до онтологічного опису процесів пошуку, збору та оцінювання 
актуальних даних з використанням комплексу еталонних моделей. 

У четвертому розділі розглянуто методологічні основи побудови методу 
моніторингу актуальних даних для виконання завдань управління на основі 
видобування даних з веб-джерел та інтеграції внутрішньої та зовнішньої 
інформації. Запропоновано багатоагентну реалізацію розроблених моделей 
пошуку, збору та оцінювання моніторингових даних. Застосування агентної 
парадигми дозволяє використовувати паралельну обробку даних, що є підґрунтям 
для забезпечення своєчасності інформації. В роботі множину операцій, які 
виконуються в процесі реалізації алгоритмів моніторингу, представлено у вигляді 
ациклічного орієнтованого графа 𝐺𝐺 = (𝑉𝑉,𝑅𝑅), де 𝑉𝑉 – множина вершин графа, що 
представляють операції, які виконуються, а 𝑅𝑅 – множина дуг графа (при цьому дуга 
𝑀𝑀 = (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) належить графові тільки у тому випадку, якщо операція 𝑗𝑗 використовує 
результат виконання операції 𝑖𝑖). 
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Для зменшення часового інтервалу розрахунки відповідних алгоритмів 
обробки даних повинні виконуватися одночасно. Нехай 𝑝𝑝 – це кількість серверів, 
що використовуються для виконання алгоритму. Тоді для паралельного виконання 
обчислень необхідно задати множину 𝐻𝐻𝑝𝑝 = {(𝑖𝑖,𝑃𝑃𝑖𝑖 , 𝑖𝑖𝑖𝑖): 𝑖𝑖 ∈ 𝑉𝑉}, у якій для кожної 
операції 𝑖𝑖 ∈ 𝑉𝑉 вказується номер сервера, який використано для операції, 𝑃𝑃𝑖𝑖, і час 
початку виконання операції 𝑖𝑖𝑖𝑖. При завданні множини 𝐻𝐻𝑝𝑝 повинні виконуватись 
такі вимоги:  

1) ∀𝑖𝑖, 𝑗𝑗 ∈ 𝑉𝑉, 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑖𝑖𝑗𝑗 ⇒ 𝑃𝑃𝑖𝑖 ≠ 𝑃𝑃𝑗𝑗, тобто один і той самий сервер не повинен 
призначатися різним операціям одночасно; 

2)∀𝑖𝑖, 𝑗𝑗 ∈ 𝑅𝑅 ⇒ 𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 𝑖𝑖𝑗𝑗 + 1, тобто до моменту виконання операції, що 
призначається, усі необхідні дані вже мають бути підготовлені. 

Обчислювальна схема алгоритму 𝐺𝐺 спільно з множиною 𝐻𝐻𝑝𝑝 може 
розглядатися як модель паралельного алгоритму 𝐴𝐴𝑝𝑝(𝐺𝐺,𝐻𝐻𝑝𝑝), що виконується з 
використанням 𝑝𝑝 серверів. Час виконання паралельного алгоритму визначається 
максимальним значенням часу, що використовується, 𝐴𝐴𝑝𝑝(𝐺𝐺,𝐻𝐻𝑝𝑝) max

𝑖𝑖 ∈ 𝑉𝑉
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 1). Для 

реалізації алгоритмів збору даних моніторингу потрібно обрати такий розподіл 
операцій між серверами паралельних обчислень, який забезпечує мінімальний час 
виконання алгоритму та своєчасність інформації, 𝑇𝑇𝑝𝑝(𝐺𝐺) = min

𝑆𝑆𝑝𝑝
𝑇𝑇𝑝𝑝(𝐺𝐺,𝐻𝐻𝑝𝑝). 

Зменшення часу виконання може бути забезпечене також шляхом підбору кращої 
обчислювальної схеми 𝑇𝑇𝑝𝑝 = min

𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑝𝑝𝑃𝑃. 

Оцінки 𝑇𝑇𝑝𝑝(𝐺𝐺,𝐻𝐻𝑝𝑝), 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑃𝑃  і 𝑇𝑇𝑝𝑝 можуть бути застосовані в якості показників часу 
виконання паралельного алгоритму. Крім того, для аналізу максимально 
можливого паралелізму можна визначити оцінку найбільш швидкого виконання 
алгоритму 𝑇𝑇∞ = min

𝑝𝑝≥1
𝑇𝑇𝑝𝑝. Оцінка 𝑇𝑇∞ розглядається як мінімальний можливий час 

виконання паралельного алгоритму при використанні необмеженої кількості 
серверів. Оцінка 𝑇𝑇1 визначає час виконання алгоритму при використанні одного 
сервера і представляє, тим самим, час виконання послідовного варіанту збору 
даних. Прискорення 𝑆𝑆𝑝𝑝, що отримується при використанні паралельного алгоритму 
для 𝑝𝑝 серверів, в порівнянні з послідовним варіантом виконання обчислень 
визначається величиною 

𝑆𝑆𝑝𝑝(𝑖𝑖) = 𝑃𝑃1(𝑝𝑝)
𝑃𝑃𝑝𝑝(𝑝𝑝)

, 

тобто як відношення часу послідовного рішення множини задач на одному сервері 
до часу виконання паралельного алгоритму. 

Ефективність використання паралельним алгоритмом серверів при вирішенні 
задачі моніторингу актуальних даних визначається величиною 

𝐸𝐸𝑝𝑝(𝑖𝑖) = 𝑃𝑃1(𝑝𝑝)
𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝(𝑝𝑝)

=  𝑆𝑆𝑝𝑝(𝑝𝑝)
𝑝𝑝

, 

тобто величина ефективності визначає середню частку часу виконання алгоритму, 
впродовж якої сервери реально задіяні для вирішення задачі. 
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В роботі показано, що забезпечення ефективності моніторингу актуальних 
даних реалізується шляхом корегування параметрів процесу. Для вирішення задачі 
оптимізації процесу збору даних запропоновано метод підвищення релевантності, 
який базується на застосуванні методу деформованих конфігурацій (МДК), що 
вимагає статичного дискретного представлення процесу моніторингу. Хоча процес 
збору даних є неперервним у часі, проте існує можливість фіксувати параметри. 
Тому процес можна вважати статичним та розглядати його як «чорну скриню». 
Розглядається така постановка задачі. Нехай 𝑥𝑥 = (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 … , 𝑥𝑥𝑝𝑝) – точка, яка 
асоціюється з блоком даних моніторингу, який вже зібрано та оброблено системі 
моніторингу. Кожній такій точці відповідає набір локальних критеріїв якості  
 𝑦𝑦1, 𝑦𝑦2, …, 𝑦𝑦𝑞𝑞, тобто кожному блоку моніторингових даних відповідає набір оцінок 
актуальності (релевантності, корисності, повноти) цих даних. Задача безумовної 
максимізації функції 𝐹𝐹(𝑥𝑥), яка визначає актуальність даних та залежить від 𝑝𝑝 
локальних критеріїв 𝑦𝑦𝑞𝑞 = ⨍𝑞𝑞(𝑥𝑥), 𝑞𝑞 = 1,𝑝𝑝����� , є задачею багатокритеріальної 
оптимізації. Розв’язкою задачі є точка 𝑥𝑥 = (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 … , 𝑥𝑥𝑝𝑝) у просторі критеріїв 
оцінки процесу моніторингу, яка визначає поточний стан системи моніторингу та 
надає в систему управління актуальні дані. Підхід на основі МДК дозволяє 
забезпечити ефективність пошуку в режимі реального часу та визначити критерій 
зупинки етапу пошуку. 

Таким чином, запропоновано комплексний підхід до вирішення задачі 
моніторингу актуальних даних для забезпечення ефективності прийняття 
управлінських рішень. Розроблено метод тематичного інформаційного пошуку 
джерел даних з використанням компараторної ідентифікації для оцінювання 
релевантності джерел даних, який надає можливість пошуку інформаційних 
ресурсів, корисних для вирішення завдань управління. 

У п’ятому розділі розроблено основні принципи створення багатоагентної 
системи пошуку, екстракції та інтерпретації інформації. Ці задачі декомпозовані на 
взаємодію агентів, які складають основу реалізації програмної системи 
моніторингу актуальних даних. Запропоновано формальну архітектуру агента, яка 
передбачає подання функції агента на основі його ментальної моделі, заданої 
компаратором. Запропоновано багатошарову агентну модель як основу створення 
інтелектуальних систем моніторингу для виконання завдань управління на основі 
онтологічного опису процесів пошуку, збору та оцінювання актуальних даних. 
Розроблено концептуальні основи методології розробки та валідації 
багатоагентних систем. 

На основі глибинного аналізу методологічних основ створення сучасних 
інтелектуальних інформаційних технологій обрано агентно-орієнтовану парадигму 
для реалізації системи моніторингу актуальних даних. Формальна архітектура 
агента – це інструмент, який дозволяє проектувати поведінку агента із 
використанням чітких формальних методів. Абстрактна архітектура агента 
задається через опис середовища, в якому функціонує агент, сприйняття агентом 
цього середовища та його діями. Функція агента задана таким чином: 
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𝑔𝑔𝑠𝑠: 𝑆𝑆 → 𝐴𝐴, 𝑔𝑔𝑝𝑝:𝑃𝑃 → 𝐴𝐴, 𝑔𝑔𝐼𝐼: 𝐼𝐼 → 𝐴𝐴, 𝑔𝑔𝑆𝑆: (𝑃𝑃 × 𝐴𝐴)∗ → 𝐴𝐴, 𝑔𝑔𝑚𝑚: (𝑃𝑃 × 𝐴𝐴)∗
𝑀𝑀
→ 𝐴𝐴, 

де 𝑆𝑆 = {𝑆𝑆𝑖𝑖} – множина станів зовнішнього середовища; 𝑃𝑃 = {𝑃𝑃𝑗𝑗}– множина 
сприйняттів зовнішнього середовища; 𝐴𝐴 = {𝑎𝑎𝑘𝑘}– – множина можливих дій 
агента; 𝐼𝐼 = {𝑖𝑖𝛾𝛾}– множина внутрішніх станів агента. 

Функція сприйняття агента подається у вигляді: 
⨍𝑠𝑠: 𝑆𝑆 → 𝑃𝑃, 
⨍𝐾𝐾:𝑆𝑆

𝐾𝐾
→𝑃𝑃. 

Функція оновлення внутрішнього стану задається як 
ℎ: 𝐼𝐼 × 𝑃𝑃 → 𝐼𝐼, ℎ: (𝐼𝐼 × 𝑃𝑃 × 𝐴𝐴)∗ → 𝐼𝐼. 

Знання та правила, якими володіє рефлексний агент, заснований на моделі, 
запропоновано формалізувати за допомогою методів теорії інтелекту, зокрема 
методу компараторної ідентифікації. Тоді функція сприйняття та функція вибору 
дії описуються за допомогою компаратору, що дозволяє сформувати 
інтелектуальну складову багатоагентної системи. 

Запропоновано формальну методологію розробки та валідації 
багатоагентних систем, яка розглядає три класичні фази процесу розробки 
розподілених програмних застосувань: фазу аналізу, фазу проектування та фазу 
впровадження. На етапі аналізу виникають неформальні вимоги, яким повинна 
відповідати система. Етап проектування складається з поетапного вдосконалення 
специфікацій, побудованих на моделях. Такі специфікації визначають поведінку 
системи та набір властивостей. Основні властивості багатоагентної системи 
виражаються за допомогою набору логічних формул та називаються контрактом. 
Контракт відображає лише ту поведінку системи, яка повинна бути збережена на 
всіх наступних етапах вдосконалення. Фаза впровадження подібна до фази 
проектування. На рис. 4 показані три фази. На основі неформальних вимог 
розробляється абстрактна специфікація 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐0, 𝐶𝐶𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑀𝑀𝑎𝑎𝑐𝑐𝑖𝑖0 виражає вимоги до 
багатоагентної системи. На етапі проектування виконується кілька етапів 
доопрацювання, що призводить до конкретних специфікацій 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑝𝑝 та контракту 
𝐶𝐶𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑀𝑀𝑎𝑎𝑐𝑐𝑖𝑖𝑝𝑝. На етапі реалізації надається програма 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑀𝑀𝑎𝑎𝑚𝑚 та її контракт 
𝐶𝐶𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑀𝑀𝑎𝑎𝑐𝑐𝑖𝑖. Особливістю цієї методології, в порівнянні з традиційними методами, є 
те, що в контрактах чітко вказуються основні властивості, які слід перевірити. 
Показано, що ця методологія добре підходить для систем, заснованих на агентах, 
оскільки складність впроваджується поступово, і нова поведінка може 
контролюватися за допомогою контракту. 

Теорія вдосконалення та впровадження, що заснована на контрактах, дає 
підставу довести правильність кроку вдосконалення та етапу впровадження. 
Використання послідовності етапів вдосконалення, яких специфікатор повинен 
дотримуватися при розробці програми, дозволяє допомогти специфікатору у 
створенні контракту та у виборі більш конкретної специфікації. 
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Рисунок 4 – Методологія розробки багатоагентних систем 

 
Задачі пошуку джерел даних, збору та вимірювання декомпозовані на 

взаємодію агентів, які складають основу багатоагентної моделі пошуку та збору 
даних моніторингу (рис. 5). Описані властивості агентів покладено в основу 
багатоагентної системи моніторингу.  

 

 
Рисунок 5 – Структура багатоагентної системи моніторингу (фрагмент) 
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Призначення кожного типу агентів детально описано у роботі. Зокрема, 
пошук джерел даних моніторингу у розподіленому інформаційному просторі 
здійснюється агентами А0, А1 та А2, видобування даних з веб-сторінок – агентами 
А3, А4 А5 та А6, оцінювання показників – агентом А7. Вказані агенти взаємодіють 
із локальною кеш-пам’яттю та базою даних. Шаблони джерел інформації, 
результати класифікації даних моніторингу, результати вимірювання індикаторів 
зберігаються у базі даних. 

Інтероперабельність визначається як здатність інформаційних ресурсів, 
технічних та програмних засобів до функціональної та інформаційної взаємодії. 
Інтероперабельність компонентів інформаційної технології забезпечує здатність до 
обміну даними без додаткових шарів обробки даних, що дозволяє знизити час на 
розгортання інформаційної системи, що особливо важливо в умовах обмеження 
часу на збір даних моніторингу. Запропоновано еталонну модель 
інтероперабельності компонентів інформаційної технології моніторингу 
актуальних даних, яка використовує багатошарову агентну модель моніторингу 
актуальних даних. В роботі обґрунтовано застосування мікросервісної архітектури 
та написання окремих модулів системи як незалежних програм, виконання яких 
обробляється агентною платформою.  

Таким чином, розроблено багатоагентну систему пошуку, збору та 
інтерпретації даних у розподіленому інформаційному просторі для виконання 
завдань управління. Створено комплекс багатошарових агентних моделей, які 
забезпечують виконання окремих етапів моніторингу актуальних даних. 
Запропоновано формальну методологію розробки та валідації багатоагентних 
систем, яка розглядає три класичні фази процесу розробки розподілених 
програмних застосувань та дозволяє формалізувати процес розробки програмної 
реалізації системи моніторингу. Розроблено формальну архітектуру агента, яка є 
основою для створення математичного опису багатоагентної системи. Задачі 
пошуку джерел даних, збору та вимірювання декомпозовані на взаємодію агентів, 
які складають основу багатоагентної моделі моніторингу. Визначено принципи 
забезпечення інтероперабельності компонентів багатоагентної системи 
моніторингу актуальних даних в задачах управління. 

У шостому розділі наведено прикладні аспекти реалізації інформаційної 
технології моніторингу актуальних даних в системах управління, наведено 
результати експериментів, результати апробацій та впровадження інформаційної 
технології та окремих її етапів на прикладі завдань пошуку, збору та видобування 
даних для цілей управління. 

Прикладна технологія підтримки процесів моніторингу об’єднує етапи 
визначення джерел даних, пошуку зовнішніх джерел даних, збору даних за 
індикаторами, інтеграції інформації, оцінки та інтерпретації даних, формування 
рекомендацій. Основною частиною технології моніторингу є пошук та збір даних 
у веб-просторі, який реалізується методами веб-моніторингу. Розроблена 
прикладна інформаційна технологія веб-моніторингу передбачає агентну 
реалізацію етапів пошуку джерел, збору даних та вимірювання показників. 
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Розроблені у попередніх розділах роботи моделі інтелектуальної обробки 
фактографічних ресурсів та комплекс еталонних багатошарових агентних моделей 
створює методологічну основу інформаційної технології моніторингу актуальних 
даних, функціональна модель якої наведена на рисунку 6. 

Багатоагентна система моніторингу складається з розроблених типів агентів, 
які існують всередині агентного контейнеру. Агенти взаємодіють один з одним 
через службу транспортування повідомлень на основі FIPA протоколу. Робота 
агентів координується та контролюється службою імен та сервісом авторизації. 
Каталог агентів необхідний для інформування кожного агента про функції всіх 
агентів, які складають оточуюче середовище. Для розробки програмної системи 
використано мову програмування Java та застосовані паттерни проектування типу 
GoF, шаблон DependencyInjection, принципи SOLID та Сlean Architecture. 
Основними перевагами такого підходу є: незалежність від фреймворків та 
конкретних бібліотек; легкість у тестуванні; незалежність користувацького 
інтерфейсу; незалежність від платформи; незалежність баз даних. 

Програмна система моніторингу реалізована на базі агентної програмної 
платформи JADE, редактору онтологій Protégé та засобів доступу та управління 
локальною кеш-пам’яттю Ehcache (рис. 7). 

Як приклад задачі пошуку інформації у розподіленому інформаційному 
просторі на основі розроблених моделей пошуку джерел даних та програмної 
системи багатоагентної платформи розглянуто пошук джерел даних щодо 
результативності наукової діяльності ЗВО. Результати етапу пошуку даних 
свідчать про перевагу підходу із використанням кеш-пам’яті для тимчасового 
зберігання та обробки даних. Результати роботи агентів наведені в табл. 1. Оцінка 
точності дорівнює 0,930, узгодженості – 0,776. 

Ринки електронної комерції – це невичерпне джерело інформації про товари. 
На сайтах торгівельних майданчиків міститься неточна, дублююча, неповна, а іноді 
суперечлива інформація щодо товарів, опис яких наведено. Розроблені в роботі 
методи екстракції інформації апробовано на зборі маркетингової інформації з 
торгівельних майданчиків. В роботі експериментально досліджено, що обробка 
текстової інформації та визначення множини ключових слів, яка описує групу 
подібних товарів, надає можливість автоматизувати процес кластеризації 
інформаційних об’єктів на основі лінгвістичної обробки їх текстового опису. Для 
експериментів перетворено опис товарів в набір тегів. Підготовлено два набори 
даних. Перший набір даних – це набір подібних елементів, зібраних з торгової 
платформи eBay (https://www.ebay.com/). Другий набір даних містить різні товари, 
наприклад, різні типи взуття, сумки тощо з одного джерела. У таблиці 2 наведена 
статистична інформація про набори даних. 
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Рисунок 7 – Архітектура прототипу програмної системи 

Таблиця 1 – Результати пошуку джерел даних веб-моніторингу 
 
 

Характерис-
тика 

1-ий підхід 
Послідовна робота 
агентів A0, А1, A2 

2-ий підхід 
Координована 

паралельна робота 100 
агентів А1 

3-ій підхід 
Координована 

паралельна робота 
агентів-клонів А1, А2 

Запис у БД Запис у Ehcache 
10 
хв 

20 
хв 

40 
хв 

60 
хв 

10 
хв 

20 
хв 

40 
хв 

60 
хв 

10 
хв 

20 
хв 

40 
хв 

60 
хв 

Кількість 
оброблених 
посилань 

9953 16576 20060 24130 13571 22289 28051 34393 738 3128 20530 80535 

Кількість 
вивантаже-
них у БД 
посилань 

9953 6623 3484 4070 13571 8718 5762 6342 693 2903 19130 75150 

Наванта-
ження ЦП, 
% 

16 19 19 22 20 21 20 21 12 11 13 13 

Кількість 
запитів в сек 
до БД 

18 15 14 15 28 29 28 31 27 28 28 30 

I/O в БД, 
МВ/с 0,3 0,28 0,3 0,29 0,3 0,29 0,31 0,31 0,24 0,26 0,3 0,31 

Наванта-
ження ЦП 
додатком 

73 72 73 73 78 77 78 78 35 37 38 40 
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Після аналізу наборів даних необхідно очистити дані. Теги для всіх товарів 

дуже різні. Однак, крім видалення пунктуації та інших символів, потрібно було 
перетворити довгі теги як "Running & Jogging" на набір коротких. Наприклад, для 
тегу "Running & Jogging" отримали теги ""Running" та "Jogging" або "White / Scarlet 
/ Collegiate Navy" – "White", "Scarlet", "Collegiate" та "Navy". В результаті видалено 
зі списку стоп-слова та теги довжиною менше 3 символів. Для отримання ядра тегів 
також потрібно обчислити частоту тегів для колекції та видалити повторювані теги. 
Зміна кількості тегів для колекції показана на рис. 8. 

 
Таблиця 2 – Характеристики набору даних 

 Кількість товарів Кількість тегів 
Dataset_1 79 2081 
Dataset_2 165 2382 
Всього 244 4463 

 
 

 
Рисунок 8 – Кількість отриманих тегів у першому наборі даних 

 
Після отримання очищеного списку тегів, який сортується за зменшенням 

частоти, створено ядро тегів для набору Dataset_1. Використано алгоритм, який 
враховує семантичну схожість слів за допомогою моделі word2vec та частоту, які 
мають теги після етапу попередньої обробки.  

Для експериментів обрано значення подібності більше 0,75. Для оцінки того, 
наскільки правильно побудоване ядро тегів описує набір даних, порівняно кожен 
елемент із набору Dataset_1 з побудованим ядром, використовуючи подібність 
функції з бібліотеки Spacy (рис. 9). Середнє значення результатів – 0,87, мінімальне  
–  0,73, а максимальне - 0,92. Ці результати показують, що ядро для набору 
Dataset_1 добре описує досліджувані об’єкти. 
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Рисунок 9 – Значення семантичної схожості набору Dataset_1 та ядра тегів 

 
На наступному кроці зроблено експерименти з ядром тегів та набором 

Dataset_2. У цьому випадку в результаті порівняння кожного тегу з побудованим 
ядром отримано оцінку схожості. На рис. 10 показані значення міри схожості, 
отримані у цьому експерименті. Середнє значення отриманих результатів 0,74, 
мінімальне 0,34, а максимальне 0,85. Ці результати показують, що в Dataset_2 є 
дуже різні елементи: як дуже схожі, так і зовсім не схожі.  

Для того, щоб оцінити запропонований спосіб узгодження елементів, 
використовуємо набір Dataset_2. Він містить 162 елементи, серед яких є різні 
товари. Оцінюємо вручну всі елементи, чи відповідають вони елементам із набору 
Dataset_1. Потім порівнюємо оцінки вручну з оцінкою подібності кожного 
елемента. Використовуємо показник подібності 0,75 як показник для приєднання 
до групи предметів. В результаті отримуємо: всього предметів 162, справжні 
позитивні елементи 101, справжні негативні елементи 19, неправдиві позитивні 
елементи 14, неправдиві негативні елементи 28. Отже, Accuracy = 0,74, Precision = 
0,88, Recall = 0,89. Таким чином, зроблено висновок, що запропонований підхід 
підтверджений. 

 

 
Рисунок 10 – Значення семантичної схожості Dataset_2 та ядра тегів 

 
В роботі наведено результати експериментів щодо пошуку інформації, 

видобування фактів з текстової інформації, формування класів толерантності 



24 
 

інформаційних об’єктів тощо. Розроблені моделі, методи та інформаційна 
технологія апробовані при вирішенні практичних завдань моніторингу актуальних 
даних. В межах науково-технічної співпраці з ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (м. Київ) 
апробовано: 1) модель моніторингу ефективності реалізації інноваційних проектів, 
яка побудована на основі загальної моделі моніторингу ефективності та якості 
розвитку складної системи, що дозволяє враховувати як внутрішні, так і зовнішні 
джерела даних, що надає можливість підвищити цінність та повноту інформації для 
прийняття рішень та значно розширює аналітичний інструментарій; 2) прототип 
програмного компоненту для побудови системи комплексного оцінювання 
інноваційних проектів на основі моделі послідовного агрегування якісних та 
кількісних показників, що надає можливість знизити розмірність системи 
показників не втрачаючи інформативності оцінки. 

У ТОВ Технічний центр оцінки «Експертус» (м. Куп’янськ) застосовано 
модель комплексної оцінки складних об’єктів, яка базується на послідовному 
агрегуванні первинних показників оцінки для аналізу стану об’єкту оцінювання за 
різними напрямками та формування рекомендацій; впроваджено інформаційну 
систему формування звітів, яка надає комплексний підхід до вирішення задачі 
аналізу стану об’єкту оцінювання за різними напрямками. Результати створення 
моделі тематичного пошуку актуальних даних для збору інформації щодо 
кредитоспроможності клієнтів для надання фінансових послуг впроваджені у 
практичну діяльність ТОВ «КРЕДИТ ТУ Ю» (м. Київ).  

Результати дисертаційної роботи використано Науково-дослідним центром 
Збройних Сил України “Державний океанаріум” (м. Одеса) для комплексної 
обробки та інтерпретації інформації щодо стану навколишнього середовища, що 
базуються на розроблених моделях пошуку та збору даних. Прототип розподіленої 
багатоагентної моделі пройшов тестування у ТОВ «Сайтосс» (м. Харків), за 
результатами випробувань підтверджено практичну цінність отриманих у роботі 
результатів. 

Таким чином, проведено апробацію інформаційної технології та окремих її 
етапів на прикладі завдань пошуку, збору та видобування даних. Досліджено 
працездатність розроблених моделей та технологій. Розроблено прототип 
програмної системи моніторингу актуальних даних на основі агентно-орієнтованої 
парадигми програмування із використанням відкритих програмних засобів: 
агентної платформи JADE, технології доступу та управління кеш-пам’яттю 
Ehcache, редактору онтології Protégé. 

У додатках наведено акти та довідки щодо впровадження результатів 
дисертаційного дослідження, список публікацій за темою дисертації та додатковий 
матеріал до розділів роботи. 
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ВИСНОВКИ 

Отримані під час дисертаційного дослідження результати в сукупності 
вирішують важливу науково-прикладну проблему формування методологічних 
основ та інформаційної технології моніторингу актуальних даних в системах 
управління, які на основі інтеграції інформації із внутрішніх та зовнішніх джерел 
даних дозволяють оцінити результативність управління в соціотехнічних системах 
за рахунок повноти та достовірності даних. Проведені в дисертації дослідження 
надали можливість отримати наступні наукові та практичні результати. 

1. Проведено аналіз існуючих підходів, методів, моделей та інформаційних 
технологій управління в розподілених організаційних структурах та динамічних 
середовищах, який показав необхідність удосконалення методологічних основ 
моніторингу актуальних даних. Проаналізовано сучасні аспекти управління в 
соціотехнічних системах, виявлені актуальні проблеми, що потребують вирішення: 
1) складність систем та процесів, що в них протікають, вимагає залучення великих 
обсягів даних, які є гетерогенними, неформалізованими, нечіткими та 
суперечливими, що обумовлює необхідність досліджень у напрямку 
вдосконалення існуючих та пошуку нових інформаційних технологій переробки 
інформації для цілей управління; 2) дослідження можливостей використання 
зовнішньої інформації для цілей управління, зокрема залучення зовнішніх джерел 
до системи моніторингу; 3) розробка інформаційної технології для методологічної 
та інформаційно-аналітичної підтримки процесу моніторингу актуальних даних в 
задачах управління. 

2. Розроблено методологічні основи створення інтелектуальної 
інформаційної технології моніторингу актуальних даних як системи методів та 
моделей розв’язання комплексу задач на етапах пошуку, збору та видобування 
актуальних даних у розподіленому інформаційному просторі для вирішення задач 
управління в соціотехнічних системах. Розроблено нову концепцію управління 
соціотехнічними системами на основі інтеграції внутрішньої та зовнішньої 
інформації, що дає новий синергетичний ефект та дозволяє використовувати 
корисність отриманої інформації для своєчасного виконання завдань управління. 
Запропоновано узагальнену структуру розподіленої системи моніторингу 
актуальних даних та розроблено категорну модель інтелектуальної обробки 
фактографічних ресурсів. 

3. Розроблено комплексний підхід до онтологічного опису процесів пошуку, 
збору та оцінювання актуальних даних з використанням комплексу еталонних 
багатошарових агентних моделей, що дозволяє підвищити ефективність 
управління. Удосконалено концептуальну модель веб-моніторингу, що розглядає 
веб-простір як зовнішнє джерело даних на відміну від існуючих підходів, 
заснованих на аналізі офіційної статистики з внутрішніх джерел. Це дозволяє 
отримувати об’єктивні та більш обґрунтовані результати моніторингу. 
Запропоновано формальну архітектуру агента, яка передбачає подання функції 
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агента на основі його ментальної моделі, заданої компаратором, що дозволяє 
вирішувати інтелектуальні задачі та є основою для реалізації моніторингу. 

4. Отримав подальший розвиток метод збору та ідентифікації інформації для 
підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності за рахунок формалізації 
інтелектуальних процесів сприйняття інформації на основі використання апарату 
алгебри скінченних предикатів та комплексу еталонних моделей для збору даних із 
зовнішніх джерел, що дозволило зменшити обсяги даних для передачі та обробки, 
а також урахувати динаміку процесу. Розроблено модель подання онтологічних 
знань на основі ідентифікації фактографічної інформації, яка дозволяє за рахунок 
використання інструментів алгебри скінченних предикатів і методів теорії 
інтелекту знизити залежність від суб’єктивізму експертних оцінок при вирішенні 
завдань управління. 

5. Запропоновано метод тематичного інформаційного пошуку джерел даних 
з використанням компараторної ідентифікації для оцінювання релевантності веб-
сторінки, який надає можливість пошуку інформаційних ресурсів, корисних для 
вирішення завдань управління. Оцінка пошуку джерел даних підтверджується 
значеннями коефіцієнтів точності та узгодженості, що у проведених експериментах 
відповідно дорівнюють 0,930 та 0,776. Запропоновано підхід до видобування даних 
із веб-сторінок, заснований на багатоагентній реалізації та зборі з веб-сторінок 
даних щодо індикаторів, який дозволяє перейти від текстової інформації до 
кількісних оцінок ознак результатів діяльності.  

6. Запропоновано комплексний підхід до вирішення задачі моніторингу 
актуальних даних з урахуванням часу актуальності даних моніторингу. Отримали 
подальший розвиток моделі екстракції та ідентифікації знань у текстах, що 
дозволяє скоротити час обробки текстової інформації та залучити 
слабкоструктуровану текстову інформацію до моніторингових даних. Розроблено 
модель об’єднання даних моніторингу, які отримано з внутрішніх та зовнішніх 
джерел інформації, на основі визначення формальних відношень між знаннями, які 
видобуваються у розподіленому інформаційному просторі за допомогою апарата 
логічних мереж. 

7. Розроблено інформаційну технологію моніторингу актуальних даних у 
розподіленому інформаційному просторі для виконання завдань управління 
шляхом використання багатоагентної архітектури, що, на відміну від існуючих, дає 
можливість комплексного вирішення задачі моніторингу та дозволяє обґрунтовано 
приймати управлінські рішення. Розроблено прототип інформаційної системи 
моніторингу актуальних даних на основі агентно-орієнтованої парадигми 
програмування із використанням відкритих програмних засобів: агентної 
платформи JADE, технології доступу та управління кеш-пам’яттю Ehcache, 
редактор онтології Protégé.  

8. Проведено апробацію інформаційної технології та окремих її етапів на 
прикладі завдань пошуку, збору та видобування даних для цілей управління. 
Досліджено працездатність розроблених моделей та технологій. Отримані 
теоретичні та практичні результати використані у Публічному Акціонерному 
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Товаристві «БАНК ФОРВАРД» (м. Київ); ТОВ Харківський Технічний Центр 
Оцінки «ЕКСПЕРТУС» (м. Куп’янськ, Харківської обл.); Науково-дослідному 
центрі Збройних Сил України «Державний океанаріум» (м. Одеса); ТОВ «КРЕДИТ 
ТУ Ю» (м. Київ); ТОВ «Сайтос» (м. Харків) та впроваджені у навчальний процес 
на кафедрі програмної інженерії та інформаційних технологій управління НТУ 
«ХПІ». 
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2018. № 1 (1277). С. 31–38. 

Здобувачем розроблено модель пошуку та аналізу даних з веб-ресурсів. 
17. Ісаков О. С., Чередніченко О. Ю., Мозгін В. В., Янголенко О. В. 

Дослідження моделей процесів тестування зручності використання програмних 
продуктів. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер.: 
Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 
2018. № 2 (1278). С. 73–80. 

Здобувачем представлено модель процесу тестування зручності 
використання програмних продуктів. 

18. Чередніченко О. Ю., Ткаченко В. В., Вовк М. А., Масихнович О. О. 
Дослідження профілів користувачів соціальних мереж. Збірник наукових праць 
Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 2 (56). С. 113–
119. 

Здобувачем побудовано модель та архітектуру програмної системи для 
збору даних в соціальних мережах. 

19. Ткаченко В. В., Чередніченко О. Ю., Вовк М. А., Єршова С. І. Підхід до 
збору інформації щодо екологічної обстановки при виникненні надзвичайних 
ситуацій техногенного характеру. Проблеми інформаційних технологій. 2018. 
№ 1 (023). С. 219–226. 

Здобувачем запропоновано метод організації збору, обробки та аналізу 
інформації. 

20. Чередніченко О. Ю., Гонтар Ю. М., Іващенко О. В., Вовк М. А. Аналіз 
компонентно-орієнтованих методів розробки програмного забезпечення для 
електронного бізнесу. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2018. 
№ 2 (137). С. 80–88. 

Здобувачем запропоновано доменну модель компонентно-орієнтованої 
розробки програмного забезпечення. 

21. Cherednichenko O. Y., Melnyk K. V., Kirkin S. V., Sokolov D. V., Matveiev 
O. M. Development of agent-oriented software components to retrieve the marketing 
information from the web. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 
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Сер.: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. 2018. № 22 (1298). 
P. 37–44. 

Здобувачем розроблено агентну модель видобування даних. 
22. Чередніченко О. Ю., Іващенко О. В., Гонтар Ю. М., Ворона Б. М. 

Інтелектуальний аналіз пропозицій товарів на основі контекстних рекомендацій. 
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер.: Системний аналіз, 
управління та інформаційні технології. 2018. № 44 (1320). С. 57–66. 

Здобувачем запропоновані розширення моделі рекомендаційних систем. 
23. Чередніченко О. Ю., Янголенко О. В., Іващенко О. В., Матвєєв О. М. 

Моделі формування рекомендацій у інтелектуальних системах електронної 
комерції. Системи обробки інформації. 2020. Вип. 1 (160). С. 32–39. 

Здобувачем розроблено метод формування рекомендацій, заснований на 
кластерному аналізі. 

Статті у наукових виданнях інших держав, в тому числі проіндексовані 
у Scopus або Web of Science: 

24. Cherednichenko Olga, Yangolenko Olga. Towards higher education quality 
assessment: framework for students satisfaction evaluation. Computer Supported 
Education (CSEDU 2012) : Proc. of 4th International Conference (Porto, 16-18 April, 
2012). Porto : SciTePress, 2012. Vol. 2. P. 108–112.  

Здобувачем розроблено модель оцінки задоволеності студентів. 
25. Cherednichenko O., Yangolenko O., Liutenko I. Issues of Model-Based 

Distributed Data Processing: Higher Education Resources Evaluation Case Study. ICT in 
Education, Research, and Industrial Applications (ICTERI 2012) : Proc. 8-th Int. Conf. 
(Kherson, 6-10 June, 2012). CEUR-WS, 2012. Vol. 848. P. 147–154.  

Здобувачем запропоновано архітектуру інформаційної системи оцінки 
ресурсів. 

26. Cherednichenko O., Yangolenko O. Towards Quality Monitoring and 
Evaluation Methodology: Higher Education Case-Study. In: H. C. Mayr et al. (Eds.) : 
UNISCON 2012. Springer-Verlag. Berlin Heidelberg, 2013. Vol. 137. P. 120–127.  

Здобувачем досліджено комплексну оцінку якості ресурсів. 
27. Cherednichenko O., Yanholenko O. Liutenko I., Iakovleva O. Monitoring 

and Evaluation Problems in Higher Education: Comprehensive Assessment Framework 
Development. Computer Supported Education (CSEDU 2013) : Proc. of the 5-th 
International Conference, (Aachen, 6-8 May, 2013). Porto: SCITEPRESS, 2013. P. 455–
460.  

Здобувачем розроблено комплексну модель оцінки складних об’єктів. 
28. Cherednichenko O., Yanholenko O., Iakovleva O. Web-Based Monitoring 

and Evaluation. Research Activity Assessment Case Study. SCIECONF 2013 : Proc. in 
Scientific Conference, (10-14 June, 2013). Zilina: EDIS Publishing Institution of the 
University of Zilina, 2013. P. 455–458. 

Здобувачем розроблено модель моніторингу та оцінювання даних з веб-
джерел. 



31 
 

29. Cherednichenko O., Yanholenko O. Towards Web-Based Monitoring 
Framework for Performance Measurement in Higher Education. Science and Education 
a New Dimension: Natural and Technical Science. Budapest, 2013. Vol. 8. P. 151–155. 

Здобувачем запропоновано метод моніторингу актуальних даних у веб-
просторі. 

30. Cherednichenko O., Vovk M. Comprehensive assessment framework. 
Conference of Informatics and Management Siences. ICTIC 2013 : Proc. the 2nd 
International Conference, 25-29 March 2013. Slovak Republic, 2013. P. 40–44. 

Здобувачем розроблено комплексну модель оцінки складного об’єкту. 
31. Cherednichenko O., Yanholenko O., Liutenko I., Norbutaev A. Issues of 

Web-Based Monitoring Implementation in Higher Education. International Journal of 
Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT). 2014. Vol. 3, Issue 3. P. 26–
31. URL: http://www.ijesit.comarchive16volume-3issue-3may--2014.html 

Здобувачем розроблено модель видобування даних на основі методу 
компараторної ідентифікації. 

32. Cherednichenko O., Yanholenko O., Norbutaev A. Web-Based Monitoring: 
Multiagent Implementation of Data Sources Searching. Global Virtual Conference 2014 
(GV-CONF 2014) : Proc. of the 2nd, (7-14 April, 2014). Zilina: EDIS Publishing 
Institution of the University of Zilina, 2014. P. 567–570. 

Здобувачем розроблено багатоагентну модель пошуку джерел даних 
моніторингу. 

33. Cherednichenko O., Yanholenko O., Iakovleva O., Kustov O. Models of 
Research Activity Measurement : Web-Based Monitoring Implementation. 
EuroSymposium 2014. Wrycza: 7th SIGSANDPLAIS. Springer. 2014. Vol. 193. P. 75–
87.  

Здобувачем розроблено метод моніторингу актуальних даних. 
34. Cherednichenko Olga, Godlevsky Mikhail. A new methodology of complex 

system management. International Collection of scientific proceedings «European 
Cooperation». Vol. 1 (1). 2015. P. 75–83. 

Здобувачем запропоновано підхід до управління складними системами на 
основі об’єднання інформації внутрішніх та зовнішніх джерел даних. 

35. Чередніченко О. Ю., Янголенко О. В., Гонтарь Ю. Н. Мозгоподобные 
структуры для сбора и автоматизированной переработки бизнес-информации. 
International Collection of scientific proceedings «European Cooperation». Vol. 2 (2). 
2015. P. 125–136. 

Здобувачем розроблено моделі процесів систематизації бізнес-інформації. 
36. Cherednichenko Olga, Vovk Maryna, Kanishcheva Olga, Godlevskyi 

Mikhail. Studying Items Similarity for Dependable Buying on Electronic Marketplaces. 
Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS) : Proc. 2nd Int. Conf., Vol. 
I : Main Conference. (Lviv, Ukraine, June 25-27, 2018). CEUR-WS. 2018. Vol. 2136. P. 
78–89. URL: http://ceur-ws.orgVol-2136  

Здобувачем запропоновано метод звуження простору пошуку на основі 
обробки текстового опису об’єктів. 

http://www.ijesit.comarchive16volume-3issue-3may--2014.html/
http://ceur-ws.orgvol-2136/
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37. Cherednichenko Olga, Vovk Maryna, Kanishcheva Olga, Godlevskyi 
Mikhail. Towards Improving the Search Quality on the Trading Platforms. 
SIGSANDPLAIS 2018 : proc. 11th сonference In: S. Wrycza, J. Maslankowski (Eds), 
LNBIP 333 Springer, 2018. P. 21–30.  

Здобувачем проведено експериментальне дослідження технології пошуку 
інформації на веб-джерелах. 

38. Tkachenko Vasyl, Cherednichenko Olga, Godlevskyi Mykhailo. The 
Concept of Device Meta-Model for Real-Time Communication in the Transboundary 
Environment Monitoring System. 2018 International Scientific-Practical Conference. 
PIC S&T : Conference Proceedings, Kharkiv, Ukraine, October 9-12, 2018. Kharkiv by 
IEEE, Inc., 2018. P. 64–70.  

Здобувачем розроблено модель інтероперабельності даних джерел 
моніторингу. 

39. Cherednichenko Olga, Yanholenko Olha, Vovk Maryna, Tkachenko Vasyl. 
Formal Modeling of Decision-Making Processes under Transboundary Emergency 
Conditions. Data-Centric Business and Applications. Evolvements in Business 
Information Processing and Management (Vol. 3) : Lecture Notes on Data Engineering 
and Communications Technologies, Technical University of Catalonia. Barcelona, Spain 
: Springer Nature Switzerland AG, 2020. Vol. 42. Р. 141–162. DOI: 
https://doi.org10.1007978-3-030-35649-1  

Здобувачем формалізовано модель прийняття рішень на основі моніторингу 
даних. 

40. Cherednichenko Olga, Vovk Maryna, Yanholenko Olha, Yakovleva Olena. 
Towards the Technology of Employers’ Requirements Collection Development. 
Integrated Computer Systems in Mechanical Engineering : Synergetic Engineering: 
processing Scientific and Technical Conference, Kharkiv, Ukraine, 2019 Nov. 28-30. 
Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering, Springer International 
Publishing, 2020. P. 228–239. DOI: https://doi.org10.1007978-3-030-37618-5  

Здобувачем запропоновано модель збору актуальних вимог роботодавців на 
основі відкритих джерел даних. 

41. Cherednichenko Olga, Yanholenko Olha, Vovk Maryna, Sharonova 
Nataliia. Towards Structuring of Electronic Marketplaces Contents: Items Normalization 
Technology. Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 
2020) : Proceedings of the 4th International. Vol. I : Main Conference, Lviv, Ukraine, 
April 23-24, 2020. CEUR-WS. 2020. Vol. 2604. P. 44–55. URL: http://ceur-ws.orgVol-
2604paper4.pdf   

Здобувачем розроблено модель нормалізації представлення фактографічної 
інформації. 

42. Cherednichenko Olga, Yanholenko Olha, Kanishcheva Olga. Developing 
the tributes for Product Matching Based on the Item’s Image Tag Comparison. Modern 
Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT+DS 2020) : proceedings of 
the 2nd International Workshop, Lviv-Shatsk, Ukraine, June 2-3, 2020. Vol. I : Main 

https://doi.org10.1007978-3-030-35649-1/
https://doi.org10.1007978-3-030-37618-5/
http://ceur-ws.org/Vol-2604/paper4.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-2604/paper4.pdf
http://ceur-ws.orgvol-2604paper4.pdf/
http://ceur-ws.orgvol-2604paper4.pdf/
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2020. CEUR Workshop Proceedings, Vol-2631 P. 237–247. URL: http://ceur-ws.orgVol-
2631paper18.pdf  

Здобувачем розроблено метод побудови ядра ключових атрибутів на основі 
текстового опису об’єкту. 

43. Yanholenko Olha, Cherednichenko Olga, Yakovleva Olena, Arkatov Denis. 
A Model for Estimating the Security Level of Mobile Applications: a Fuzzy Logic 
Approach. Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security: proc. 
of the 1st International Workshop, Khmelnytskyi, Ukraine, June 10-12, 2020. CEUR 
Workshop Proceedings, Vol-2623. P. 252–256. URL: http://ceur-ws.orgVol-
2623paper22.pdf  

Здобувачем розроблено модель оцінки рівня безпеки мобільних додатків. 
44. Cherednichenko Olga, Vovk Maryna, Ivashchenko Oksana. Item Matching 

Based on Collection and Processing Customer Perception of Images. ICTERI-2020 : 
Proceedings 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial 
Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Vol. II : Workshops, 
2020, Kharkiv, Ukraine, 6-10 October 2020. Код 164721, 2020. CEUR Workshop 
Proceedings, Vol-2732. P. 329–337. URL:http://ceur-ws.orgVol-273220200329.pdf  

Здобувачем запропоновано метод побудови навчальної вибірки на основі 
краудсорсінгу. 

Розділи у колективних монографіях: 
45. Чередниченко О. Ю., Янголенко О. В. Подход к оценке ключевых 

показателей эффективности и качества на основе информационной системы 
мониторинга и измерения. Информационные системы в управлении, образовании, 
промышленности : монография / под. ред. В. С. Пономаренко. Харків : Издатель 
Рожко С. Г., 2016. С. 506–519. 

Здобувачем запропоновано метод моніторингу та оцінювання актуальних 
даних для задач підтримки прийняття рішень. 

46. Ткаченко В. В., Чередніченко О. Ю. Методичні основи побудови 
системи підтримки прийняття рішень у надзвичайних ситуаціях. Інформаційні 
технології : сучасний стан та перспективи : монографія / за заг. ред. В. С. 
Пономаренка. Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2018. С. 149–163. 

Здобувачем запропоновано підхід створення систем підтримки прийняття 
рішень на основі об’єднання інформації з різних джерел. 

47. Сherednichenko Olga, Vovk Maryna. The decision-making support in case 
of transboundary emergency. Modern Problems Of Computer Science And IT-Education: 
collective monograph [editorial board K. Melnyk, O. Shmatko]. Vienna : Premier 
Publishing s.r.o., 2020. Р. 4–16. 

Здобувачем розроблено модель адаптивної інфраструктури для гнучкої 
системи підтримки прийняття рішень. 

Опубліковані праці апробаційного характеру: 
48. Cherednichenko O., Timchenko M. Towards a quality assessment procedure 

: qualimetry based approach. Інформаційні технології : наука, техніка, освіта, 

http://ceur-ws.orgvol-2631paper18.pdf/
http://ceur-ws.orgvol-2631paper18.pdf/
http://ceur-ws.orgvol-2623paper22.pdf/
http://ceur-ws.orgvol-2623paper22.pdf/
http://ceur-ws.orgvol-273220200329.pdf/
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здоров’я (MicroCAD-2011) : тези доп. 19 міжн. наук.-практ. конф., м. Харків, 01-03 
черв. 2011 р. Ч. 1. Харків, 2011. С. 26. 

Здобувачем розроблено кваліметричну модель оцінки якості. 
49. Cherednichenko O. Yu., Ryabko O. V., Timchenko K. А., Timchenko M. А. 

The assessment framework for decision-making based on quality criterion. Системний 
аналіз та інформаційні технології (SAIT 2011) : матеріали міжнар. наук.-техн. 
конф., м. Київ, 23–28 трав. 2011 р. Київ, 2011. С. 187. 

Здобувачем запропоновано модель оцінки якості для прийняття рішень. 
50. Лютенко І. В., Чередніченко О. Ю., Чередніченко Г. О. Моделі 

комплексного оцінювання ресурсного забезпечення навчального процесу. Сучасні 
інформаційні технології в економіці, управлінні підприємствами, програмами та 
проектами : тези доп. IX міжнар. наук.-практ. конф., м. Алушта, 12-18 вер. 2011 р. 
Харків : НАУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2011. C. 248–250. 

Здобувачем запропоновано мережеву модель комплексного оцінювання. 
51. Чередниченко О. Ю., Кукленко Д. В., Ершова С. И., Писклова О. А. 

Разработка информационной системы для выбора стратегии развития ВУЗа. 
Інформаційні технології: наука, техніка, освіта, здоров’я : тези доп. ХХ міжнар. 
наук.-практ. конф., Ч. 1. м. Харків, 15-17 трав. 2012 р. Харків, 2012. С. 32. 

Здобувачем розроблено архітектуру інформаційної системи. 
52. Чередниченко О. Ю., Янголенко О. В. Использование технологии web 

mining для оценки качества образования. Сучасні інформаційні та електронні 
технології (CIET 2012) : праці XIIІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 4-8 черв. 
2012 р. Одеса : «ART-V», 2012. C. 40. 

Здобувачем запропоновано підхід оцінювання на основі даних з зовнішніх 
джерел. 

53. Чередниченко О. Ю., Янголенко О. В. Оценка удовлетворенности 
качеством образовательных услуг на основе IRT моделей. Автоматика 2012 : тези 
доп. XIХ міжнар. конф. з автоматичного управління. Київ : НУХТ, 2012. C. 450–
451. 

Здобувачем запропонована модель оцінювання на основі сучасної теорії 
тестування. 

54. Лютенко И. В., Чередниченко О. Ю., Гринченко М. А. Управление 
развитием ресурсной базы ВУЗа. Управління проектами у розвитку суспільства : 
тези доп. IX міжнар. конф., тема : «Управління програмами та проеками в умовахї 
глобальної фінансової кризи», м. Київ, 11-12 трав. 2012 р. Київ : КНУБА, 2012. C. 
136–138. 

Здобувачем запропоновано концептуальні основи з технології управління 
розвитком ресурсної бази. 

55. Чередниченко О. Ю. Принципы создания ИКТ-иинфраструктуры 
предприятия. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІОНТ-2012 ) : тези 
доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 25-27 квіт. 2012 р. Черкаси : ЧДТУ, 
2012. Т. 1. C. 15–17. 
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56. Чередниченко О. Ю. Проблемы измерения качества в социально-
экономических системах. Системний аналіз та інформаційні технології 
(SAIT 2013) : матеріали XV міжнар. наук.-техн. конф., м. Київ, 28-31 трав. 2013 р. 
Київ : УНК «ІПСА» ; НТУУ «КПІ», 2013. С. 214. 

57. Чередніченко О. Ю. Мультиагентна модель розподілу ресурсів 
навчального процесу. Математическое моделирование процессов в экономике и 
управлении инновационными проектами (ММП-2013) : тез. докл. междунар. науч.-
практ. конф., г. Алушта, 9-15 сент. 2013 г. Харьков : ХНУРЭ, 2013. С 247–248. 

58. Чередниченко О. Ю., Норбутаев А. А. Теоретические основы 
интеллектуального тематического поиска. Інформаційні технології : наука, 
техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доп. ХХІІ міжнар. наук.-практ. конф., 
Ч. 1, м. Харків, 15-17 жовт. 2014 р. Харків : НТУ «ХПІ», 2014. С. 25. 

Здобувачем запропоновано метод тематичного пошуку на основі 
компараторної ідентифікації. 

59. Гонтарь Ю. Н., Кустов А. А., Баранова Ю. Н., Чередниченко О. Ю. 
Тематический анализ неструктурированной текстовой информации. Інформаційні 
технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доп. XХІІІ міжнар. 
наук.-практ. конф., Ч. 1., м. Харків, 20-22 трав. 2015 р. Харків, 2015. С. 13. 

Здобувачем розроблено модель представлення текстової інформації. 
60. Гонтар Ю. М., Чередніченко О. Ю., Янголенко О. В., Антоненко М. А. 

Інструментальні засоби розробки агентної системи обробки бізнес-інформації. 
Проблеми та перспективи розвитку ІТ-індустрії : тези доп. VII міжнар. наук.-
практ. конф., м. Харків, 28-29 квіт. 2016 р. Харків, 2016. С. 87. 

Здобувачем запропоновано інструментальні засоби розробки агентної 
системи обробки бізнес-інформації. 

61. Чередніченко О. Ю., Янголенко О. В. Оцінка ключових показників 
ефективності та якості на основі інформаційної системи моніторингу та 
вимірювання. Проблеми та перспективи розвитку ІТ-індустрії : тези доп. VII 
міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 28-29 квіт. 2016 р. Харків, 2016. С. 89. 

Здобувачем розроблено інформаційну систему моніторингу та вимірювання 
для оцінки ключових показників управління. 

62. Gorbachov Vitaliy, Cherednichenko Olga. Improving Communication in 
Enterprise Solutions : Challenges and opportunities. Conference Computational 
Linguistics And Intelligent Systems : Proc. 1st Intern. Conf., Kharkiv, Ukraine, 21 April 
2017. Kharkiv, 2017. P. 127–128. 

Здобувачем створено модель чат-боту. 
63. Cherednichenko O., Gontar Yu., Matveyev A. Towards monitoring and 

evaluation information system development. Інформаційні технології: наука, техніка, 
освіта, здоров’я MicroCAD-2017 : тези доп. 25 міжнар. наук.-практ. конф., м. 
Харків, 17-19 трав. 2017 р., Ч. 1. Харків, 2017. С. 6. 

Здобувачем створено архітектуру інформаційної системи моніторингу та 
оцінювання. 
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64. Kopp Andrii, Orlovskyi Dmytro, Cherednichenko Olga, Kostenko Stanislav. 
Process Approach Using for Implementation the DevOps Concept. EuroSymposium 2017 
: S. Wrycza : The 10th SIGSANDPLAIS Poster Session. Gdansk : University of Gdansk, 
2017. P. 20–24. 

Здобувачем запропоновано модель кількісного аналізу збалансованості 
процесу. 

65. Чередніченко О. Ю., Ткаченко В. В., Вовк М. А., Масихнович О. О. 
Ідентифікація користувачів в різних соціальних мережах. Проблеми та 
перспективи розвитку ІТ-індустрії : тези доп. VII Міжнар.-практ. конф., м. Харків, 
19-20 квіт. 2018 р. Харків, 2018. С. 55. 

Здобувачем запропоновано метод ідентифікації користувачів в соціальних 
мережах. 

66. Чередніченко О. Ю., Янголенко О. В., Матвєєв О. М., Мозгін В. В. Веб-
кроулінг як етап реалізації процесу збору даних в мережі Інтернет. Інформаційні 
технології : наука, техніка, освіта, здоров’я (MicroCAD-2018) : тези доп. 26 
міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 16-18 трав. 2018 р. Ч. 1. Харків, 2018. С. 36. 

Здобувачем розроблено алгоритм тематичного направленого пошуку веб-
сторінок. 

67. Cherednichenko O., Tkachenko V. Information Technologies of Decision 
Support in Transboundary Emergencies. AVIATION IN THE XXI-st CENTURY - Safety 
in aviation and space technology : Proceeding of The Eighth World Congress, October, 
10-12, 2018. URL : http://conference.nau.edu.uaindex.phpCongress 

Здобувачем розроблено інформаційну технологію об'єднання даних в задачах 
управління. 

68. Sharonova Nataliia, Doroshenko Anastsiia, Cherednichenko Olga. Towards 
The Ontology-Based Approach for Factual Information Matching. Інформаційні 
системи та технології. ІСТ-2018 : матеріали 7-ї міжнар. наук.-техн. конф., 
Коблеве-Харків, Україна 10-15 верес. 2018 р. Харків, 2018. С. 230–233. 

Здобувачем запропоновано метод видобування фактографічної інформації. 
69. Заїка Т. С., Ворона Б. М., Чередніченко О. Ю. Децентралізована 

розробка програмного забезпечення. Інформаційні технології : наука, техніка, 
освіта, здоров’я» (MicroCAD-2019) : тези доп. 27 міжнар. наук.-практ. конф., м. 
Харків, 15-17 трав. 2019 р. Ч. 1. Харків, 2019. С. 27. 

Здобувачем запропоновано модель децентралізованої розробки програмного 
забезпечення. 

70. Чередніченко О. Ю., Кириченко І. В., Паламарчук С. О. Інформаційний 
пошук та екстракція навчального контенту на електронних ресурсах. Экспертные 
оценки элементов учебного процесса : материалы XXI межвуз. науч.-практ. конф., 
г. Харьков, 23 нояб. 2019 г. Нар. укр. акад., каф. Информ. технологий и математики. 
Харьков : Изд-во НУА, 2019. С.78–80. 

Здобувачем запропоновано модель пошуку актуальної інформації на 
електронних ресурсах. 
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71. Чередніченко О. Ю., Янголенко О. В., Ворона Б. М., Соколов Д. В. 
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Інформаційні технології та системи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. 
Харків, 9-10 квіт. 2020 р. Харків, 2020. С. 5. 

Здобувачем розроблено модель нормалізації опису товарів. 
72. Чередніченко О. Ю., Іващенко О. В., Мусіян Д. О. Розробка методу 

групування об’єктів на основі інтелектуального аналізу текстового опису. 
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м. Вінниця, 8-10 жовт. 2020 р. Вінниця, 2020. С. 640. 

Здобувачем розроблено метод групування об’єктів на основі 
інтелектуального аналізу текстового опису. 

73. Чередніченко О. Ю., Іващенко О. В., Мусіян Д. О. Підвищення якості 
інформаційного пошуку на електронних ресурсах на основі методів обробки 
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2020. С. 26. 

Здобувачем запропоновано метод групування об’єктів для підвищення якості 
інформаційного пошуку на електронних ресурсах. 

 
АНОТАЦІЇ 

 
Чередніченко О. Ю. Методологічні основи створення інтелектуальної 

інформаційної технології моніторингу актуальних даних в системах 
управління. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 
спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки 
України, Харків, 2021 р. 

Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми 
розробки методів, моделей та інформаційної технології моніторингу актуальних 
даних в системах управління, які на основі синергії інформації із внутрішніх та 
зовнішніх джерел даних дозволяють оцінити результативність управління в 
складних соціотехнічних системах та забезпечити повноту та достовірність даних. 
Проведено аналіз існуючих підходів, методів, моделей та інформаційних 
технологій управління в розподілених організаційних структурах та динамічних 
середовищах, який показав необхідність удосконалення методологічних основ 
моніторингу актуальних даних. Розроблено методологічні основи створення 
інтелектуальної інформаційної технології моніторингу актуальних даних як 
системи методів та моделей розв’язання комплексу задач на етапах пошуку, збору 
та видобування актуальних даних у розподіленому інформаційному просторі для 
вирішення задач управління в соціотехнічних системах. Розроблено нову 
концепцію управління соціотехнічними системами на основі інтеграції 
внутрішньої та зовнішньої інформації, що дає новий синергетичний ефект та 



38 
 

дозволяє використовувати корисність отриманої інформації для своєчасного 
виконання завдань управління. Запропоновано узагальнену структуру розподіленої 
системи моніторингу актуальних даних та розроблено категорну модель 
інтелектуальної обробки фактографічних ресурсів. Розроблено комплексний підхід 
до онтологічного опису процесів пошуку, збору та оцінювання актуальних даних з 
використанням комплексу еталонних багатошарових агентних моделей, що 
дозволяє підвищити ефективність управління. Удосконалено концептуальну 
модель веб-моніторингу, що розглядає веб-простір як зовнішнє джерело даних на 
відміну від існуючих підходів, заснованих на аналізі офіційної статистики з 
внутрішніх джерел. Отримав подальший розвиток метод збору та ідентифікації 
інформації для підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності за рахунок 
формалізації інтелектуальних процесів сприйняття інформації на основі 
використання апарату алгебри скінченних предикатів та комплексу еталонних 
моделей для збору даних із зовнішніх джерел. Запропоновано формальну 
архітектуру агента, яка передбачає подання функції агента на основі його 
ментальної моделі, заданої компаратором, що дозволяє вирішувати інтелектуальні 
задачі та є основою для реалізації моніторингу. Розроблено модель подання 
онтологічних знань на основі ідентифікації фактографічної інформації, яка 
дозволяє за рахунок використання інструментів алгебри скінченних предикатів і 
методів теорії інтелекту знизити залежність від суб’єктивізму експертних оцінок 
при вирішенні завдань управління. Розроблено інформаційну технологію 
моніторингу актуальних даних у розподіленому інформаційному просторі для 
виконання завдань управління шляхом використання багатоагентної архітектури, 
що, на відміну від існуючих, дає можливість комплексного вирішення задачі 
моніторингу та дозволяє обґрунтовано приймати управлінські рішення. 

Ключові слова: інформаційна технологія, моніторинг, багатоагентна система, 
пошук та видобування даних. 

 
Cherednichenko Olga. Methodological fundamentals of creation of 

intellectual information technology of monitoring of relevant data in management 
systems. – Manuscript. 

Thesis for scientific degree of Doctor of Technical Sciences in specialty 05.13.06 
– Information Technologies. – National Technical University “Kharkіv Polytechnic 
Institute”, Ministry of education and science of Ukraine, Kharkіv, 2021. 

The dissertation is devoted to solution for a complex scientific problem of solving 
the contradiction between the desire for effective decisions making by management of 
complex socio-technical systems and the lack of methodological bases for monitoring 
actual data in a distributed information space using intelligent technology, the use of 
which will ensure the validity and efficiency of management tasks fulfillment in socio-
technical systems.  

The analysis of methodological bases of the creation of information technologies 
of data monitoring in management systems is carried out. The analytical review found 
that existing approaches to the collection and processing of business information consider 
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the information in general as a key element of any of the management functions, which 
requires reducing time for management decisions and increasing the relevance of 
information in decision-making systems. The analysis of existing approaches to the 
management of complex systems allowed us to classify the types of control systems and 
to separate the control system, which is characterized by a high degree of accounting for 
information from the external environment. Monitoring of actual data is a special type of 
information-analytical work that allows you to collect diverse business information and 
use it for management purposes. Solving the problem of decision support in management 
systems determines the definition of large and small decision-making circles and 
considers monitoring as an independent decision-making task. 

The analysis of properties of the distributed information space of monitoring of 
actual data is carried out. The conceptual bases of the creation of systems of monitoring 
of actual data in the distributed information space for the decision of problems of 
management in sociotechnical systems are considered. Based on the fact that traditional 
monitoring systems are focused on collecting data from internal sources, the management 
system ignores data from external sources. Therefore, it is proposed to supplement the 
existing approach to monitoring through the implementation of a monitoring system 
based on information synergy. A verbal description of the concept of monitoring relevant 
data to solve management problems in complex socio-technical systems is developed, 
which is based on the collection of three types of information: information on 
performance, which is contained in internal information sources; information on the state 
of the external business environment, which is publicly available on the Internet; 
information on the effectiveness of activities as a reflection in the external information 
space. 

Using the apparatus of category theory to represent the content of the information 
space allows you to operate on heterogeneous objects using common mechanisms and 
tools. A categorical model of the current data monitoring system is proposed. The models 
for a formalized description of information retrieval and collection processes, a data 
source model, a web page data collection model and a model for integrating information 
obtained from different data sources, and a model for extracting and identifying 
knowledge based on text processing are presented. The conceptual model of monitoring 
of actual data is offered, three components for support of the process of monitoring are 
allocated: a model of search of sources, a model of extraction of data, and a model of 
estimation of the received information. The solution to the problems of collecting factual 
information is based on models of information factual search and data extraction. 

The paper develops a method of collecting and identifying information to support 
decision-making by formalizing intellectual processes of information perception based 
on a set of reference models for collecting data from external sources, which allowed to 
reduce data and take into account the dynamics of the process. Multi-agent 
implementation of the developed models of search, collection, and evaluation of 
monitoring data is offered. The application of the agent paradigm allows the use of 
parallel data processing, which is the basis for ensuring the timeliness of the information. 

The basic principles of creating a multi-agent system for searching, extracting, and 
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interpreting information are developed. These tasks are decomposed into the interaction 
of agents that form the basis of the software system for monitoring current data. The 
formal architecture of the agent is offered, which provides the representation of the 
function of the agent on the basis of its mental model, given by the comparator. A 
multilayer agent model is proposed as a basis for creating intelligent monitoring systems 
to perform management tasks based on the ontological description of the processes of 
search, collection, and evaluation of relevant data. 

To develop the software system, the Java programming language was used and 
design patterns such as GoF, Dependency Injection template, SOLID principles, and 
Clean Architecture were used.  A prototype of a software system for monitoring up-to-
date data based on an agent-oriented programming paradigm using open source software 
has been developed: the JADE agent platform, Ehcache access and cache management 
technology, and the Protégé ontology editor. Developed models, methods, and 
information technology are tested in solving practical problems of monitoring actual data. 
The obtained theoretical and practical results are used in real business. 

Keywords: information technology, monitoring, multi-agent system, data retrieval 
and extraction.  

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підп. до друку 09.04.2021 р. Формат 60x84/16. 
Ум. друк. аркушів 1,4. Наклад 100 прим. Зам. № 21_04-5 

 
 
 

Виготовлено у ФОП В. Є. Гудзинський 
Україна, 61072, м. Харків, вул. 23-го Серпня, 27.   

+38 (057) 340-52-26, fop_veg@ukr.net 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ХК № 269 від 23.11.2010. 

 
 

 

mailto:fop_veg@ukr.net

	- вперше запропоновано методологічні основи створення інтелектуальної інформаційної технології моніторингу актуальних даних на основі синтезу великого та малого кіл для вирішення завдань управління, що дозволяє визначити моніторинг як самостійну задач...
	- вперше розроблено нову концепцію управління соціотехнічними системами на основі інтеграції внутрішньої та зовнішньої інформації, що, на відміну від існуючих, підсилює синергію від їх взаємодії, що дозволяє використовувати отриману актуальну інформац...
	- вперше запропоновано методологічні основи створення інтелектуальних систем моніторингу для виконання завдань управління на основі онтологічного опису процесів пошуку, збору та оцінювання актуальних даних з використанням комплексу багатошарових агент...
	- отримала подальший розвиток модель подання онтологічних знань на основі ідентифікації фактографічної інформації, що дозволяє за рахунок використання інструментів алгебри скінченних предикатів і методів штучного інтелекту знизити залежність від суб’є...
	- отримала подальший розвиток модель інтеграції даних моніторингу, які отримано з внутрішніх та зовнішніх джерел інформації, на основі визначення формальних відношень між знаннями, які видобуваються у розподіленому інформаційному просторі за допомогою...
	- отримала подальший розвиток модель екстракції та ідентифікації знань у текстах за рахунок багатоагентної обробки даних, що дозволяє скоротити час обробки інформації та залучити слабкоструктуровану текстову інформацію для забезпечення повноти монітор...
	- отримала подальший розвиток формальна архітектура агента за рахунок розроблення компараторної ментальної моделі для ідентифікації функції агента, що, на відміну від існуючих, дозволяє сформувати інтелектуальну складову багатоагентної системи з ураху...
	- удосконалено метод тематичного інформаційного пошуку джерел даних з використанням компараторної ідентифікації для оцінювання релевантності веб-сторінки, що, на відміну від існуючих, забезпечує пошук інформаційних ресурсів, корисних для вирішення зав...
	- удосконалено метод зіставлення моніторингових даних на основі обробки текстової інформації, яка міститься в зовнішніх та внутрішніх джерелах інформації, що дозволяє формувати класи толерантності інформаційних об’єктів моніторингу з урахуванням їх се...
	- удосконалено інформаційну технологію моніторингу актуальних даних у розподіленому інформаційному просторі для виконання завдань управління шляхом використання багатоагентної архітектури, що, на відміну від існуючих, дає можливість комплексного виріш...
	Практичне значення одержаних результатів. Розроблений комплекс моделей і методів є методологічною основою для створення системи моніторингу підприємства, що розвивається. Запропонована інтелектуальна інформаційна технологія планування розвитку підприє...
	Результати дисертаційного дослідження впроваджені у навчальний процес кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління НТУ «ХПІ» (Акт від 04.08.2020 р.) у дисциплінах «Моделі та методи підтримки прийняття рішень», «Моделювання склад...

