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У статті визначено, що відкритий характер сучасного інформаційного суспільства та 

глобальної ринкової економіки призводить до активного розвитку науково-технічного про-

гресу і підвищення рівня конкуренції на ринках, що змушує підприємства знаходити нові ме-

тоди та засоби організації й управління, спрямовані на більш якісне і ефективне задоволення 

вимог споживачів. Поглиблення процесів глобалізації висуває нові вимоги до інноваційної 

управлінської діяльності у взаємозв'язку з корпоративною та соціальною відповідальністю 

підприємств, потребує постійного моніторингу інформаційних, управлінських і технічних 

новацій, ефективного і систематичного їх впровадження підтримуючи при цьому співпрацю 

та взаємоповагу всіх учасників процесу. 

Обґрунтовано, що в даний час відбувається ускладнення організаційних систем управ-

ління діяльністю підприємств і пошук методів для їх ефективного функціонування, що вима-

гає формування інтегрованого механізму, який об'єднує і цілісно розвиває процес інтелек-

туалізації управління холістичним розвитком підприємств за допомогою мультиагентних 

технологій. У зв'язку з цим пропонуються нові методи взаємодії агентів, що дозволяють ди-

намічно створювати мережі і реконфігурувати їх до змін у внутрішньому та зовнішньому се-

редовищах. Головною особливістю цих методів є можливість побудови станів мережі як 

тимчасової рівноваги, що відображає баланс інтересів всіх учасників взаємодії, так і узгод-

женого перегляду прийнятих раніше управлінських рішень за мірою надходження (відкли-

кання) замовлень або виникнення (зникнення) ресурсів в середовищі. 

У статті визначено, що запропонований підхід відкриває можливості для побудови ши-

рокого класу якісно нових систем, які володіють здатністю до самоорганізації, універсаль-

ності, технологічності, оперативності, а також застосовувати індивідуальний підхід до кож-

ного інтелектуального агента. Ці системи можуть бути використані як при вирішенні різних 

завдань управління підприємствами, так і для проектування складних технічних об'єктів, 

проведення наукових досліджень і навчання, реалізації соціальних програм, а також у ба-

гатьох інших сферах, що вимагають холістичного підходу, колективної взаємодії фахівців та  

узгодженого прийняття інтелектуальних управлінських рішень. 

Ключові слова: інтегрований механізм; інтелектуалізації управління; холістичний    

розвиток; мультиагентні технології; підприємства. 

 

Постановка проблеми. Відкритий ха-

рактер сучасного інформаційного суспіль-

ства та глобальної ринкової економіки при-

зводить до активного розвитку науково-

технічного прогресу і підвищення рівня 

конкуренції на ринках, це змушує підприєм-

ства знаходити нові методи та засоби орга-

нізації і управління, спрямовані на більш 

якісне і ефективне задоволення вимог спо-

живачів. 

Зростання процесів глобалізації вису-

вають нові вимоги до інноваційної управ-

лінської діяльності у взаємозв'язку з корпо-

ративною та соціальною відповідальністю 

підприємств, потребують постійного моні-

торингу за інформаційними, управлінськими 

і технічними новаціями, ефективно і систе-

матично їх впроваджувати підтримуючі 

співпрацю, взаємоповагу всіх учасників 

процесу. 

 
© 2019. V. I. Chobitok. Published by Dnipro University of Technology on behalf of Economics bulletin of the National Mining 

University. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http: // 

creativecommons.org/licenses/by/4,0/), which permits unrestricted reuse, distribution and reproduction in any medium provided the 

original work is property cited 

ECONOMICS OF ENTERPRISE______________________________________________________________________________________

ISSN  2073-9982,  Economics Bulletin,  2019,  №4148_________________________________________

https://doi.org/10.33271/ev/68.148


Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Питання, пов’язані з розвитком  ін-

телектуалізації управління холістичним роз-

витком підприємств за допомогою мультиа-

гентних технологій розглядались у працях 

науковців, зокрема, Е. Брункінга [1], 

Н. Валінкевич [2], В. Диканя [3], 

О. Кузьміна [5], О, Ліпич [5], М. Луцик [6], 

В. Прохорової [7], А Штангрета [8] та ін.  

Аналіз цих робіт свідчить про те, що 

вимагають подальших досліджень питання 

пов’язані з розвитком  інтелектуалізації уп-

равління холістичним розвитком підпри-

ємств за допомогою мультиагентних техно-

логій. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є формування інтегрованого ме-

ханізму інтелектуалізації управління холіс-

тичним розвитком за допомогою мульти-

агентних технологій в сучасних мінливих 

умовах господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Все більшої актуальності в сучасних 

умовах господарювання набувають питання 

перетворень у соціально орієнтованих інно-

ваційних підприємствах, які розробляють і 

впроваджують у виробництво наукомісткі 

технології та продукти, які надають довго-

строковий позитивний вплив на розвиток 

підприємств. 

В даний час відбувається ускладнення 

організаційних систем управління діяльніс-

тю підприємств і пошук методів для їх   

ефективного функціонування, що вимагають 

формування інтегрованого механізму 

(рис.1), який об'єднує і цілісно розвиває 

процес інтелектуалізації управління холіс-

тичним розвитком підприємств за допомо-

гою мультиагентних технологій.  

Один з нових підходів до управління 

підприємствами пов'язаний з побудовою 

мережних організацій, підрозділи яких мо-

жуть розглядатися як автономні підприєм-

ства. На відміну від традиційних підпри-

ємств, мережева організація за своїм устро-

єм є відкритою, оскільки входять до її скла-

ду підприємства можуть безпосередньо вза-

ємодіяти з іншими організаціями, які також 

можуть інтегруватися в її структуру або, на-

впаки, виходити з неї в залежності від ситу-

ації на ринку.  

Перевагами відкритих організацій є 

навчання, розвиток та адаптація, що ство-

рюють умови для найбільш ефективного 

функціонування організації, але і вимагають 

більш узгодженого, гнучкого і оперативного 

прийняття ефективних управлінських рі-

шень, зокрема, щодо оновлення номенкла-

тури продукції, встановленню партнерських 

зв'язків, впровадження нових технологій 

тощо. 

Для вирішення цих проблем необхідно 

розробляти системи нового класу, що по-

кликані забезпечити більш оперативну ре-

акцію на незаплановані події, які виникають 

під впливом внутрішніх та зовнішніх факто-

рів. Вони повинні забезпечувати своєчасну 

ідентифікацію потреб і можливостей, бути 

гнучкими і оперативними в налаштуванні і 

адаптації до впливів, і тому бути досяжними 

для широкого застосування, а також дозво-

ляти знаходити індивідуальний підхід до 

вирішення кожного конкретного завдання. 

Новий підхід до вирішення завдань 

оперативної обробки інформації в процесах 

прийняття ефективних управлінських рі-

шень пов'язується із застосуванням мульти-

агентних технологій, які отримали інтен-

сивний розвиток, на стику методів штучного 

інтелекту, об'єктно-орієнтованого програ-

мування, паралельних обчислень тощо.  

В якості методичної основи для ство-

рення відкритих мультиагентних систем 

оперативної обробки інформації для під-

тримки процесів прийняття ефективних 

управлінських рішень використовується мо-

дель мережі потреб та можливостей. Ця мо-

дель базується на холістичному підході, в 

рамках якого підприємство декомпозіруєть-

ся до рівня мережі окремих автономних «фі-

зичних сутностей», кожна з яких отримує 

своїх агентів потреб і можливостей. Агенти, 

що функціонують як окремі автономні ком-

панії (з власним розрахунковим рахунком) 

на віртуальному ринку підприємства, здатні 

взаємодіяти між собою, ідентифікуючи не-

обхідні потреби і можливості і встановлю-

ючи тимчасові зв'язки, що забезпечують 

ефективність роботи системи.  
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Рис. 1. Формування інтегрованого механізму інтелектуалізації управління холістичним               

розвитком підприємств 
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При цьому агенти можливостей праг-

нуть знайти для себе найкраще застосуван-

ня, а агенти потреб - максимально задоволь-

нити вимоги в межах заданих обмежень. У 

такій відкритій системі агенти потреб і   

можливостей повинні бути постійно в го-

товності до встановлення або розірвання 

зв'язків і реагувати на будь-які зміни та ві-

дображати лише тимчасовий баланс інтере-

сів учасників цієї взаємодії. 

Разом з тим, однією з найбільш склад-

них завдань розробки оперативної обробки 

інформації в процесах прийняття ефектив-

них управлінських рішень стає завдання по-

будови моделей переговорів агентів, на ос-

нові яких будується узгоджене прийняття 

рішень. Найбільш відомими моделей пере-

говорів є аукціонні схеми (прямі і зворотні), 

договірні мережі, метод монотонних міні-

мальних поступок та інші. У більш складних 

моделях колективної взаємодії агентів вирі-

шуються завдання формування коаліцій і 

розподілу завдань між партнерами по коалі-

ції, завдання планування і координації робіт 

в групі тощо. Ці моделі істотно розвивають 

можливості взаємодії агентів, однак вони 

орієнтовані на вирішення поставлених за-

вдань в умовах визначеності, коли склад 

учасників взаємодії фіксований і не потріб-

но перегляду прийнятих раніше управлін-

ських рішень при появі нових можливостей 

або потреб, що є характерним для розгляну-

тих відкритих систем. 

У зв'язку з цим пропонуються нові ме-

тоди взаємодії агентів, що дозволяють ди-

намічно створювати мережі і реконфігуру-

вати їх до змін у внутрішньому та зовніш-

ньому середовищі. Головною особливістю 

цих методів є можливість побудови станів 

мережі як тимчасової рівноваги, що відо-

бражає баланс інтересів всіх учасників взає-

модії, так і узгодженого перегляду прийня-

тих раніше управлінських рішень у міру на-

дходження (або відкликання) замовлень або 

виникнення (зникнення) ресурсів в середо-

вищі.  

Мультиагентні технології можуть по-

ширюватися в діяльності підприємств в двох 

аспектах: як методичний апарат для моде-

лювання ефективних управлінських рішень 

при вирішенні різних завдань і як платфор-

ма для побудови систем управління різного 

призначення. Використання мультиагентно-

го підходу має наступні в дослідженнях 

прийняття ефективних управлінських рі-

шень:  моніторинг та діагностика стану сис-

теми;  діагностика ситуацій, що виникають 

після внутрішніх та зовнішніх змін; ство-

рення розподілених систем ефективного уп-

равління для вирішення завдань відновлення 

після впливів різної етимології походження; 

управління системами; створення нових 

схем захисту;  використання мультиагент-

них систем як платформи для моделювання 

та імітації в задачах дослідження ринкових 

взаємодій суб'єктів, планування розвитку, 

імітації різних ситуацій, а також для інте-

грації і координації різних моделей і про-

грамних засобів.  

Мультиагентна система – це розподі-

лена мережа пов'язаних саморегульованих 

апаратних і програмних агентів, які працю-

ють спільно для досягнення позитивного 

результату, при цьому інтелектуальні агенти 

є автономними структурами і взаємодіють 

один з одним за допомогою різних механіз-

мів [1–3]. В мультиагентній системі кожен 

інтелектуальний агент має досить обмеже-

ним або навіть нульовим набором знань про 

інших агентів і це є причиною дуже слабкої 

координації агентів або зовсім її відсутність.  

Інший тип архітектури мультиагентній 

системі – багатошарова архітектура, яка 

крім реактивної взаємодії включає дорадчу 

поведінку інтелектуальних агентів. Ця архі-

тектура підтримує важливу властивість му-

льтиагентній системі - принцип спілкування 

інтелектуальних агентів. Якщо інтелекту-

альні агенти хочуть взаємодіяти один з од-

ним з метою координації дій, вони повинні 

обмінюватися інформацією.  

Координація інтелектуальних агентів 

може бути налагоджена шляхом застосуван-

ня різних підходів, таких як організаційне 

структурування або розподілене мульти-

агентне планування. Організаційне структу-

рування забезпечує координацію інтелекту-

альних агентів через визначення ролей, ка-

налів зв'язку і  повноважень. Організаційне 

структурування – простий шлях для вирі-

шення конфліктів між інтелектуальними 

агентами з метою забезпечення їх узгодже-

ної поведінки. Своєчасне централізоване 

управління складно здійснити у випадках, 
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коли є дефіцит часу для збору інформації, 

визначення та реалізації управлінських 

впливів. В основі розподіленого мультиаге-

нтного планування лежить інший спосіб  

усунення неузгодженого і конфліктної пове-

дінки інтелектуальних агентів. 

Для цього будується план, в якому 

описуються різні дії агентів і їх взаємодії, 

необхідні для досягнення спільної глобаль-

ної мети. В процесі функціонування інте-

лектуальні агенти взаємодіють з метою вне-

сення поправок в свої індивідуальні плани 

до тих пір, поки всі конфлікти не будуть 

усунені. Розглядаються потенційні переваги 

мультиагентних технологій в наступних пе-

рспективних напрямках, що наведено на 

рис.2. 

 

Потенційні переваги мультиагентних технологій в 

наступних перспективних напрямках

мультиагентні системи як методичний підхід для 

конструювання гнучких систем і тих, що 

розвиваються  

мультиагентні системи як технологія 

моделювання при вирішенні складних проблем і 

систем 
 

Рис. 2. Потенційні переваги мульти-

агентних технологій в наступних перспек-

тивних напрямках 

 

Використовується поняття інтелекту-

ального агента, якому притаманні такі три 

характеристики: 

− реактивність в зазначеному вище 

сенсі як відгук на зовнішній сигнал;  

− проактивність, що відображає ціле-

спрямовану поведінку інтелектуального 

агента;  

− соціальна здатність в плані схиль-

ності інтелектуального агента до взаємодії з 

іншими інтелектуальними агентами. 

Мультиагентний підхід до інтелекту-

алізації управління холістичним розвитком 

підприємств в реальному часі полягає у без-

перервному потоці подій дозволяє системі 

автоматично реагувати на зміни стану за-

мовлень і ресурсів в реальному часі. Кожне 

замовлення (процес або операцій) і кожен 

ресурс (робочий або обладнання) підприєм-

ства, отримує свого програмного агента, 

який ініціюється такими подіями або запус-

кається проактивно, за своїм розсуд, для по-

ліпшення своїх поточних показників. Аген-

ти кожного замовлення і ресурсу будують 

свої власні, але пов'язані в загальну мережу 

розкладу, в такій мережі розклад може міс-

тити велику кількість взаємопов'язаних опе-

рацій Основою підходу до планування стає 

не повний або частковий комбінаторний пе-

ребір варіантів, а виявлення і вирішення 

конфліктів шляхом переговорів агентів і до-

сягненням компромісів. Створений план за-

пускається на виконання, в ході якого сис-

тема стежить за виконанням і ініціює пере-

планування в разі виявлення розбіжностей 

між планом і фактом. 

Висновки. Отже, новий підхід до ав-

томатизації вирішення завдань управління 

сучасним складним виробництвом в реаль-

ному часі,  підтримка прийняття рішень в 

умовах невизначеності і динаміки змін, під-

вищення ефективності виробництва: можли-

вість виконати більше замовлень меншим 

числом ресурсів, підвищення оперативності 

та гнучкості в прийнятті рішень, висока 

продуктивність і масштабованість рішень 

тощо. Висока конфігурованість системи при 

додаванні нових знань, функцій, учасників, 

підрозділів призведе до скорочення витрат 

на розвиток системи. 

Результати дослідження свідчать про 

те, що пропонований підхід відкриває мож-

ливості для побудови широкого класу якісно 

нових систем, що володіють здатністю до 

самоорганізації, універсальності, техноло-

гічності, оперативності, а також індивіду-

альним підходом до кожного інтелектуаль-

ного агента. Ці системи можуть бути вико-

ристані як в різних завданнях управління 

підприємствами, так і для проектування 

складних технічних об'єктів, проведення на-

укових досліджень і навчання, реалізації со-

ціальних програм і в багатьох інших облас-

тях, що вимагають холі стичного підходу, 

колективної взаємодії фахівців і узгоджено-

го прийняття інтелектуальних управлін-

ських рішень. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  

ХОЛИСТИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ: МУЛЬТИАГЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В. И. Чобиток, к. э. н., доцент, Украинская инженерно-педагогическая академия 

 

В статье определено, что открытый характер нынешнего информационного окружения 

и глобальной рыночной экономики приводит к активному развитию научно-технического 

прогресса и повышение уровня конкуренции на рынках, что вынуждает предприятия искать 

новые методы и средства организации и управления, которые направлены на более ка-

чественное и эффективное удовлетворение требований потребителей. Углубление процессов 

глобализации выдвигает новые требования к инновационной управленческой деятельности 

во взаимосвязи с корпоративной и социальной ответственностью предприятий, требует по-

стоянного мониторинга информационных, управленческих и технических новаций, эффек-

тивного и систематического их внедрения, поддерживая при этом сотрудничество, взаимо-

уважение всех участников процесса. 

Обосновано, что в настоящее время происходит усложнение организационных систем 

управления деятельностью предприятий и поиск методов для их эффективного функциони-

рования, что требует формирования интегрированного механизма, который объединяет и це-

лостно развивает процесс интеллектуализации управления холистическим развитием пред-

приятий с помощью мультиагентных технологий. В связи с этим предлагаются новые мето-

ды взаимодействия агентов, позволяющие динамически создавать сети и реконфигурировать 

их к изменениям во внутренней и внешней среде. Важной особенностью этих методов явля-
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ется возможность построения состояний сети как временного равновесия, которое отражает 

баланс интересов всех участников взаимодействия, так и согласованного пересмотра приня-

тых ранее управленческих решений по мере поступления (отклонения) заказов или возник-

новения (исчезновения) ресурсов в среде. 

В статье определено, что результаты исследования свидетельствуют о том, что предла-

гаемый подход открывает возможности для построения широкого класса качественно новых 

систем, обладающих способностью к самоорганизации, универсальности, технологичности, 

оперативности, а также применять индивидуальный подход к каждому интеллектуальному 

агенту. Эти системы могут использоваться как при решении разных задач управления пред-

приятиями, так и для проектирования  сложных технических объектов, проведения научных 

исследований и обучения, реализации социальных программ и во многих других областях, 

которые требуют холистического подхода, коллективного взаимодействия специалистов и 

согласованного принятия интеллектуальных управленческих решений. 

Ключевые слова: интегрированный механизм; интеллектуализации управления; холи-

стический развитие; мультиагентные технологии; предприятия. 

 

INTEGRATED MECHANISM OF INTELLECTUALIZATION OF MANAGING THE 

HOLISTIC DEVELOPMENT OF ENTERPRISES: MULTI-AGENT TECHNOLOGIES 

V. I. Chobitok, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Ukrainian Engineering Pedagogical Academy 

 

The article determines that the open nature of the current information environment and the 

global market economy leads to the active development of scientific and technological progress and 

increased competition in the markets, which forces enterprises to seek new methods and means of 

organization and management that are aimed at better and more efficient satisfaction of consumers’ 

requirements. Deepening globalization processes puts forward new requirements for innovative 

managerial activities in conjunction with the corporate and social responsibility of enterprises, re-

quires constant monitoring of information, managerial and technical innovations, their effective and 

systematic implementation, while maintaining cooperation, mutual respect for all participants in the 

process. 

It is substantiated that, at present, there is a complication of organizational systems for man-

aging the activities of enterprises and the search for methods for their effective functioning, which 

requires the formation of an integrated mechanism that combines and integrates the process of intel-

lectualization of the management of the holistic development of enterprises using multi-agent tech-

nologies. In this regard, new methods of agent interaction are proposed that allow you to dynami-

cally create networks and reconfigure them to changes in the internal and external environment. An 

important feature of these methods is the ability to build network states of both temporary equilibri-

um, which reflects the balance of interests of all participants in the interaction, and the agreed re-

view of previously made management decisions as orders are received (rejected) or resources ap-

pear (disappear) in the environment. 

The article determines that the results of the study indicate that the proposed approach opens 

up opportunities for building a wide class of qualitatively new systems with the ability to self-

organize, versatility, manufacturability, efficiency, as well as apply an individual approach to each 

intellectual agent. These systems can be used both for solving various problems of enterprise man-

agement, and for designing complex technical objects, conducting research and training, imple-

menting social programs and in many other areas that require a holistic approach, the collective in-

teraction of specialists and the coordinated adoption of intelligent management decisions. 

Keywords: integrated mechanism; management intellectualization; holistic development; mul-

tiagent technologies; enterprises. 
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