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АСУ ТП – автоматизована система управління технологічним процесом 
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ІП – інтелектуальний перетворювач  

КІС – корпоративна інформаційна система 
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OLAP – англ. online analytical processing, інтерактивна аналітична обробка 
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РС – рішаюча система 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Задача управління енергозбереженням для організа-

цій є однією зі стратегічних задач розвитку економіки України. Її вирішення 

здійснюється двома шляхами, а саме: 

‒  формуванням автоматизованих систем управління технологічними 

процесами за критерієм ефективності  споживання енергоресурсів  (АСУ 

ТП); 

‒  формуванням автоматизованих систем управління раціональним ви-

користанням енергоресурсів  для підрозділів та всієї організації  (АСУ В). 

 Для другого шляху характерним  є  управління на основі  застосування 

попередньої структуризації  рішень на основі інтелектуальних інформаційних 

технологій з застосуванням систем комп’ютерної підтримки рішень. 

Вони включають методи отримання, обробки, зберігання, передачі та 

представлення знань про предметну область. Фундаментальним недоліком та-

кого підходу є те, що метод структуризації рішень включає в себе формування 

бази даних та формування на основі цих даних відповідної  бази знань, що по-

требує розробки унікальних програмних продуктів з залученням фахівців з 

програмування та когнітологів у формі експертних систем підтримки прийн-

яття рішень.  

Оскільки відомі методи структуризації рішень засновано на закономірно-

стях формальної логіки, в якій об’єктом дослідження є мова, виникає питання 

– чи можливим є метод структуризації рішення, в якому закономірності фор-

мальної логіки не застосовуються?  

Відомо, що людина в процесі смислового мислення здійснює структури-

зацію  рішень без застосування мови й відповідно правил формальної логіки. 

Дослідження процесів смислового мислення здійснюється в теорії природних 

інтелектуальних систем. Найбільш успішною в цьому напрямку є теорія фун-

кціональних систем, яка розроблена академіком П. К. Анохіним. Для рівня  
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особи, яка приймає рішення, справедливими є наступні закони її інтелектуаль-

ної діяльності: 

– незалежності архітектури функціональної системи від рівня її організації; 

– динамічної мобілізації структур; 

– системоформуючим фактором є проект майбутнього результату діяльнос-

ті; 

– смислової діяльності  – синтез цілі діяльності та прийняття рішення про її 

досягнення здійснюється на основі центральної закономірності інтегратив-

ної діяльності мозку. 

Якщо суб’єкт управління буде здатен сформувати модель структуризації 

рішень на основі центральної закономірності інтегративної діяльності мозку, 

виникне можливість формування на її основі інформаційної моделі структури-

зації рішень для факторного представлення діяльності з енергозбереження.  

При цьому виникає питання, який метод необхідно застосувати для фор-

мування цієї інформаційної моделі? Найбільш розвиненою є методологія сис-

темного підходу. Однак, фундаментальною проблемою методології системно-

го підходу є внутрішні протиріччя у формі антиномій цілісності.  

Неоднозначність визначення змісту категорії «система» породжує струк-

турну невизначеність системи, яка проявляється у невизначеності кількісного 

складу системи, а також функціональну невизначеність, яка проявляється у 

невизначеності форми відносин, чи зв’язків поміж елементами. З цих невизна-

ченостей формуються антиномії цілісності. Для вирішення антиномій цілісно-

сті виникає необхідність подальшого розвитку методології цілісного підходу. 

В дисертаційній роботі вирішується важлива для теорії та практики 

управління діяльністю з енергозбереження організацій науково-прикладна 

проблема, яка полягає в необхідності  вирішення протиріччя між існуючими 

можливостями традиційних методів структуризації рішень при управлінні дія-

льністю з енергозбереження   та тенденціями розвитку методу структуризації 

рішень на основі закономірностей інтелектуальної діяльності особи, яка прий-

має рішення.  
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Тому в якості наукової гіпотези висловлюється припущення про те, що 

інтелектуальна система комп’ютерної підтримки рішень з інформаційною мо-

деллю діяльності з енергозбереження, які розроблено на основі закономірнос-

тей інтелектуальної діяльності особи, яка приймає рішення, забезпечать вирі-

шення задачі підвищення ефективності підтримки рішень при управлінні дія-

льністю з енергозбереження організацій.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ційну роботу виконано на кафедрі електропостачання та енергетичного мене-

джменту Харківського національного технічного університету сільського гос-

подарства імені Петра Василенка згідно з загальноукраїнськими науковими 

програмами: Постановою Президії Національної Академії Наук України від 

25.02.09г. №55 «Основні наукові напрямки, найважливіші проблеми фунда-

ментальних досліджень у галузі природних, технічних і гуманітарних наук на 

2009...2013 роки», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 

року №942 «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів 

наукових досліджень і науково-технічних розробок до 2015 року», а також 

згідно плану держбюджетних  НДР  Мінагрополітики і продовольства України 

за темами: «Розробка систем енергетичного менеджменту та методів підви-

щення ефективності експлуатації електрообладнання АПК, (ДР  

0104U004600), «Розробка методів та технічних засобів підвищення 

енергоефективності технологічних процесів»,  (ДР 0104U000372), за планами 

НДР Харківського національного університету міського господарства імені 

О. М. Бекетова за темою: «Енергоефективність і надійність систем передачі та 

споживання електричної енергії», (ДР  0112U10507).  

Мета та завдання  дослідження. Метою дослідження є підвищення 

ефективності підтримки рішень при управлінні енергозбереженням організа-

цій за рахунок розробки інтелектуальної системи комп’ютерної підтримки 

рішень з інформаційною моделлю діяльності з енергозбереження організацій. 

 Для досягнення мети поставлені наступні задачі: 
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1. Виконати аналіз процесів в системах комп'ютерної  підтримки рішень 

при управлінні енергозбереженням організацій.  

2. Розвинути основні положення цілісного підходу до дослідження проце-

сів формування та діяльності природних інтелектуальних систем.   

3. Встановити логічні закономірності  цілісної діалектично організованої 

діяльності природної інтелектуальної системи. 

4. Розробити інтелектуальну інформаційну технологію діяльності приро-

дної інтелектуальної системи. 

5. Розробити  інформаційну модель структуризації  рішень, а також інфо-

рмаційні моделі мислення, смислового мислення та діяльності.  

6. Розробити інтелектуальну систему  комп’ютерної підтримки рішень 

при управлінні енергозбереженням організації з інформаційною моделлю дія-

льності з енергозбереження.   

7. Обґрунтувати підвищення ефективності підтримки рішень при управ-

лінні енергозбереженням з застосуванням елементів  розробленої інтелектуа-

льної системи комп’ютерної підтримки рішень. 

8. Провести апробацію результатів наукових досліджень в реальних еко-

номічних умовах і в навчальному процесі. 

Об’єктом дослідження є процеси управління діяльністю з енергозбере-

ження організацій. 

 Предметом  дослідження є теоретичні основи створення інтелектуаль-

них систем комп’ютерної підтримки рішень при управлінні  енергозбережен-

ням організацій з інформаційною моделлю діяльності організацій на основі 

закономірностей інтелектуальної діяльності особи, яка приймає рішення. 

Методи дослідження. Основним методом дослідження є метод систем-

ного аналізу який застосовано для аналізу предметної області, а саме: існую-

чих методологій формування та діяльності систем управління енергозбере-

женням організацій, а також перспектив їх розвитку на основі інтелектуальних 

інформаційних технологій на основі теорії функціональних систем. 
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Для дослідження закономірностей формування та діяльності природних 

інтелектуальних систем, як організованих цілих застосовано цілісний підхід. В 

рамках цього підходу було застосовано діалектичну логіку, що забезпечило 

розробку методу отримання знань у формі діалектичного виводу і привело до 

вирішення антиномій цілісності та формування аксіом методології цілісного 

підходу з формування на їх основі правил організації та діяльності природної 

інтелектуальної системи. 

На основі  діалектичного виводу створено інформаційні моделі процесу, 

смислового мислення та цілісної смислової діяльності. Для моделювання ін-

формаційних моделей додатково застосовано архітектурний підхід, що забез-

печило їх графічне представлення у формі площини процесно-ресурсних фак-

торів діяльності. 

Для математичного представлення вказаних моделей було застосовано 

метод моделювання на основі формальної теорії. 

Наукова новизна отриманих результатів.   

На основі аналізу і наукового узагальнення фактів і явищ, пов’язаних з 

впровадженням у діяльність організацій систем комп’ютерної підтримки рі-

шень при управлінні енергозбереженням,  виявлені тенденції і закономірності 

їх розвитку, що привело до розробки  теоретичних основ створення інтелекту-

альних систем комп’ютерної підтримки рішень при управлінні діяльністю з 

енергозбереження  на основі закономірностей інтелектуальної діяльності осо-

би, яка приймає рішення.   

1. Вперше: 

– запропоновано метод отримання знань, заснований на логічному виводі, 

який на відміну від існуючих логічних методів отримання знань включає діа-

лектичний вивід у формі діалектичної єдності «загальне» – «одиничне» для 

понять, що дозволяє ввести в теорію множин діалектичний вивід та знак зви-

чайного реляційного оператора для представлення  діалектичної єдності; 

–  запропоновано метод формування діяльності природної інтелектуаль-

ної системи, заснований на представленні її як структури, яка складається з 
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двох форм задач,  який на відміну від існуючих методів отримання знань 

включає діалектичний вивід у формі діалектичної єдності «загальне» – «оди-

ничне» для організаційних та технологічних задач,  що дозволяє  підвищити 

ефективність інтелектуальної  системи комп’ютерної підтримки рішень  вста-

новленням ізоморфного результату її  діяльності;  

– запропоновано метод формування інформаційної моделі процесу, за-

снований на факторному  представленні знань, який на відміну від існуючого 

методу пошуку  знань у факторному просторі включає діалектичний вивід у 

формі діалектичної єдності «загальне» – «одиничне» для  вхідних, як  процес-

них, так і  ресурсних  факторів діяльності та додаткових каузальних відношень 

поміж процесними та ресурсними факторами, що підвищує ефективність ін-

формаційної моделі процесу;  

– запропоновано метод  формування  інформаційних моделей структури-

зації понять мислення, смислового мислення та структуризації рішень, засно-

ваний на факторному представленні знань, який на відміну від існуючого ме-

тоду пошуку знань у факторному просторі включає діалектичний вивід у фор-

мі діалектичної єдності «загальне» – «одиничне», як для процесних,  так і для 

ресурсних  факторів  діяльності, а також  додаткові каузальні відношення по-

між процесними та ресурсними факторами, що підвищує ефективність  розро-

блених інформаційних моделей структуризації понять мислення, смислового 

мислення та структуризації рішень встановленням їх ізоморфізму.  

–  запропоновано інформаційну модель  діяльності з енергозбереження 

для організації, засновану на інформаційній моделі процесу, яка на відміну від 

існуючих  моделей  включає знання про значимі процесні та ресурсні фактори 

для організаційної та енерготехнологічної діяльностей, що дозволяє підвищи-

ти ефективність системи комп'ютерної підтримки рішень при управлінні дія-

льністю з енергозбереження.  

2.  Дістала подальшого розвитку: 

–  аксіоматика  системного   підходу до дослідження  природних інтелек-

туальних  систем, як організованих цілих, на основі встановлення аксіом цілі-
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сності, які на відміну від існуючих у системному та цілісному підходах аксіом, 

базуються на діалектичному виводі «загальне» ‒  «одиничне», що дозволяє 

встановити логічні закономірності  у формі правил  формування природних 

інтелектуальних  систем, як діалектично організованих цілих,  та їхньої діяль-

ності, як цілісної діалектично організованої діяльності; 

–  теорія функціональних систем на основі методу структуризації рішень, 

який на відміну від існуючих методів  пошуку рішень в факторному просторі 

включає діалектичний вивід у формі діалектичної єдності «загальне» ‒  «оди-

ничне» для визначених пар вхідних форм факторів інтелектуальної діяльності, 

а також  додаткові каузальні відношення поміж ними, що підвищує ефектив-

ність  прийняття рішень.  

 3. Удосконалено метод  пошуку рішень в інтелектуальних системах, за-

снований на таблиці рішень, який на відміну від існуючих методів використо-

вує  чотири взаємопов’язані матриці, які складають інформаційну модель 

структуризації рішень, що  дозволяє підвищити ефективність пошуку  рішень 

при управлінні енергозбереженням.   

Практичне значення одержаних результатів.  

1. Розроблена інформаційна модель діяльності з енергозбереження  для  

системи комп’ютерної підтримки рішень при управлінні енергозбереженням 

реалізована при розробці  інтерфейсу її моделі на основі прикладної програми 

Microsoft Office Excel.   

Розроблена система комп’ютерної  підтримки рішень при управлінні ене-

ргозбереженням реалізована при розробці  інтерфейсу її моделі на основі при-

кладної програми Microsoft Office Excel.  

Ці прикладні програми є основою для організації інтерфейсу автоматизо-

ваного робочого місця головного енергоменеджера та   головного енергетика.  

Акт впровадження  від 15 червня 2016 року в проектних розробках автомати-

зованої системи енергетичного менеджменту в ТОВ «ІНСОЛАР-КЛІМАТ». 

Акт впровадження від 07 липня 2016 року в  проектних розробках автоматизо-

ваної системи енергетичного менеджменту в ТОВ «РІТ».  
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2. Розроблена методика проведення аудиту системи енергетичного мене-

джменту, як елемент інформаційного забезпечення системи комп’ютерної під-

тримки рішень при управлінні енергозбереженням організацій, що забезпечує 

практичне виконання цієї діяльності з формуванням відповідного звіту. Розро-

блена методика проведення енергетичного аудиту, як елемент інформаційного 

забезпечення системи  комп’ютерної підтримки рішень при управлінні енерго-

збереженням організацій, що забезпечує практичне виконання цієї діяльності з 

формуванням відповідного звіту. Акт впровадження  від 15 червня 2016 року в  

проектних розробках системи енергетичного менеджменту в ТОВ «ІНСОЛАР-

КЛІМАТ». Акт впровадження  від 07 липня 2016 року в  проектних розробках 

автоматизованої системи енергетичного менеджменту в ТОВ «РІТ». 

4. Розроблені електронні форми Енергетичного паспорту підприємства та 

Енергетичного паспорту будівлі, які є економічними моделями (таблиця Mi-

crosoft Excel), що забезпечує збирання, представлення та аналіз інформації про 

використання енергетичних ресурсів, в тому числі, й реальному часі. Це за-

безпечує особі, яка приймає рішення прийняття рішень про встановлення від-

повідних вимог до показників енергетичної ефективності, а також оцінку фак-

тичних показників. Акт впровадження  від 10 вересня 2016 року в  проектних 

розробках системи енергетичного менеджменту в ПАТ «ТУРБОАТОМ».  

5. Методики нормування витрати теплової  енергії для систем опалювання і 

вентиляції та холоду для систем кондиціонування повітря доведені до практи-

чного застосування у формі інформаційного забезпечення для інформаційної 

моделі діяльності  системи комп’ютерної підтримки рішень при управлінні 

енергозбереженням організацій. Акт впровадження від 15 червня 2016 в ТОВ 

ІНСОЛАР-КЛІМАТ.  

6. Розроблені інтелектуальна інформаційна технологія формування інфо-

рмаційної моделі діяльності з енергозбереження  для системи комп’ютерної 

підтримки рішень та інтелектуальна інформаційна технологія реалізації діяль-

ності системи комп’ютерної підтримки рішень при управлінні енергозбере-

женням безпосередньо використовуються при підготовці студентів за спеціа-
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льністю 8.05070108  «Енергетичний менеджмент» в дисциплінах «Енергоме-

неджмент в АПК», «Проектні рішення в енергоменеджменту», Акт впрова-

дження від 05 вересня 2016 року в ХНТУСГ ім. П. Василенка, а також за спе-

ціальністю 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» в дис-

ципліні «Енергоменеджмент і енергетичний аудит систем електропостачання», 

Акт впровадження від 06 вересня 2016 року в  ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 

Особистий внесок здобувача.  

Окремі наукові результати отримані в співавторстві: 

– розробка схеми системи енергетичного менеджменту для підприємства, в 

якій виділено два рівні енергетичного менеджменту, а саме: рівень стратегіч-

ного енергетичного менеджменту; рівень енергомоніторингу поточного енер-

говикористання (тактичний рівень) [6];  

– доказ того,  що саме встановлення норм використання паливно-

енергетичних ресурсів  дає можливість визначити конкретну політику та вста-

новити цілі для  системи управління [7]; 

– розробка пропозиції підприємство представляти як функціональну систе-

му, яка формується та діє за законами теорії функціональних систем [81]; 

– розробка пропозиції  для визначення ступеня відповідності співставити  

моделі  організації діяльності інтелектуальної системи (за теорією функціона-

льних систем) та підприємства за теорією діалогових систем управління, у 

формі їх організаційних (функціональних) моделей [122]; 

– пропозиція застосовувати у якості інтегрального рівняння для крипто-

графічного перетворення інформаційного повідомлення рівняння Вольтера 

першого роду [169].  

– розробка пропозиції  від розмірних величин визначення погодинних ви-

трат тепла на опалення та вентиляцію перейти до відносних величин шляхом 

їх ділення на розрахункові  максимальні величини  
р

опQ   та  
р

венQ  [180]; 

– розробка  пропозиції від розмірних величин визначення погодинних ви-

трат холоду на кондиціонування та вентиляцію перейти до відносних величин 
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шляхом їх ділення на розрахункові  максимальні величини  
р

охQ   та
р

венQ  

[181]. 

– встановлення складу функцій первинної та  технологічної обробки ме-

теопараметрів [196]. 

– визначення складу метеорологічних параметрів для системи метеопос-

тів підстанцій та ліній електропередач [201]. 

– розробка   пропозиції для потреб сільського та комунального госпо-

дарств у якості перспективного дешевого палива використовувати буре вугіл-

ля, що буде сприяти вирішенню проблеми енергетичної незалежності країни 

[202]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації допові-

дались та були схвалені на:  

Міжнародних науково - практичних конференціях «Проблеми енергозабез-

печення та енергозбереження в АПК» (Харків, 2003 - 2015 рр.); 

IV МНТК «Підвищення ефективності енергоспоживання в електротехніч-

них пристроях і системах» (14-16 квітня 2012р., Луцьк – Швацькі озера); 

8-ой  Международной   научно-технической  конференции   «Энергообес-

печение и энергосбережение  в сельском хозяйстве».    (16 – 17  мая 2012  года,  

Москва. ГНУ  ВИЭСХ);  

IV Міжнародній науково-практичній конференції: «Стратегії інноваційного 

розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» (SIDEC 2012)  (11–14 квітня 2012 р., 

Харків – НТУ «ХПІ»); 

 V Ювілейній міжнародній науково-практичній конференції «Стратегії ін-

новаційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» (SIDEC 2013)  (26-30 

травня 2013 р., Алушта – НТУ «ХПІ»);  

II Міжнародной науково-технічній конференції  «Оптимальне керування 

електроустановками» (ОКЕУ-2013)  (22 –24 жовтня 2013 року, Вінниця – 

ВНТУ);  

Международной научно-практической конференции «Математическое мо-

делирование процессов в экономике и управлении инновационными проекта-
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ми МПП-2013», (Алушта, 9–15 сентября 2013 г. – ХНУРЭ);  

ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Економічні проблеми та 

перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному ета-

пі»  (20–22 травня 2013р., Харків – 2013 – ХНУМГ ім. О. М. Бекетова); 

 І Міжнародній науково-технічній конференції «Енергоефективна техніка 

та технології в житлово-комунальному господарстві (ЕЕТ – 2014)», (Харків, 

2014р.– ХНУМГ ім. О. М. Бекетова);   

18-м Международном  молодежном форуме  «Радиоэлектроника и моло-

дежь в ХХІ веке». Международная конференция «Управление знаниями и 

конкурентная разведка» (Харьков, 2014 – ХНУРЭ);  

Международной научно-практической конференции «Математическое мо-

делирование процессов в экономике и управлении инновационными проекта-

ми МПП-2014» (16-21 сентября 2014, г. Коблево – ХНУРЭ); 

 XХІI Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні техно-

логії: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я»  (MicroCAD-2014), м. Харків 

– НТУ ХПІ; 

 7
th

 International Conference DESSERT’14: Dependable  Systems & Technolo-

gies Ukraine, Kiev, May 16–18, 2014;  

11th IEA Heat Pump Conference (HPC2014) which will be held on May 13 - 15, 

2014 in Montréal (Québec) Canada; 

ІІ Міжнародній науково-технічній та навчально-методичній конференції 

«Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’15», Київ, 

травень  2015 – НТУ «КПІ»;  

Міжнародній науково-практичній конференції «Математичне моделювання 

процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2015)»  

Коблево,14-20 вересня 2015 р.;  

VІІ Міжнародній науково-практичній конференції: «Стратегії інноваційно-

го розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» (SIDEC 2015)  29 вересня-2 жов-

тня 2015 р., Харків – НТУ «ХПІ»;  

«Международной научно-практической интернет-конференции «Компью-
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терные технологии в городском и региональном хозяйстве» 23 – 28 ноября 

2015 г. Харьков;   

Четвертій міжнародній науково-практичній конференції  «Сучасні інфор-

маційні системи і технології, AIST-2016» м. Суми, 25-27 травня 2016 р.; 

Международной научно-технической конференции. «Компьютерное моде-

лирование в наукоемких технологиях»  (КМНТ-2016). Харьков, 26-31 мая 

2016г.; 

ІІІ Міжнародній науково-технічній та навчально-методичній конференції 

«Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку». Київ, 30 травня-

01 червня 2016 р.; 

Международной научно-практической конференции «Математическое мо-

делирование процессов в экономике и управлении проектами и программами 

(ММП-2016)» г. Коблево, 13-16 сентября 2016 г.  

Публікації. Основні наукові положення за матеріалами дисертаційної ро-

боти опубліковані у 49 друкованих працях, з них 4 монографії, 25 статей у на-

укових фахових виданнях України, з яких 6  у виданнях, включених до міжна-

родних наукометричних баз (РІНЦ, Index Copernicus), 20 у матеріалах конфе-

ренцій та семінарів. 
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РОЗДІЛ 1 

 

АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ  В СИСТЕМАХ  КОМП’ЮТЕРНОЇ 

 ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ  ПРИ УПРАВЛІННІ   

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ  ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

1.1 Аналіз методології формування та діяльності  системи 

 управління якістю за стандартами серії ISO 9000 

 

Для формування систем енергетичного менеджменту прийнято методоло-

гію стандартів серії ІSО 9000.  

Методологія стандартів серії ІSО 9000 включає в себе: 

‒  вісім принципів діяльності з управління якістю; 

‒  вісім етапів формування та запровадження системи управління якістю; 

‒  модель системи управління якістю, що базується на процесному підхо-

ді. 

Згідно з роботою  [1] в концепцію серії стандартів ІSО 9000 включено на-

ступні три складові частини: 

1) систему принципів; 

2) модель системи менеджменту якості  або принципову схему; 

3) процесний підхід, який визнано провідним принципом. 

На рисунку 1.1 наведено модель управління якістю, яка базується на сис-

темному підході. Згідно ДСТУ ІСО 9000:2007   передбачається реалізація на-

ступних етапів формування системи менеджменту якості (СМЯ) [2]: 

а) визначення потреб і очікувань споживачів, а також інших зацікавлених 

сторін; 

b) розробку політики та цілей організації у сфері якості; 

c) визначення процесів та відповідальності, необхідних для досягнення 

цілей у сфері якості; 
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d) визначення необхідних ресурсів і забезпечення ними для досягнення 

цілей у сфері якості; 

е) розробку методів для вимірювання результативності та ефективності 

кожного процесу; 

f) застосування результатів цих вимірювань для визначення результатив-

ності та ефективності кожного процесу; 

g) визначення засобів, необхідних для попередження невідповідностей та 

усунення їх причин; 

    h) запровадження та застосування процесу постійного поліпшення систе-

ми менеджменту якості. 

 

 

Рисунок 1.1  – Модель  управління якістю, що базується  

на процесному  підході   
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Методологія формування системи управління якістю передбачає реаліза-

цію послідовних у часі ступенів дій. За змістом ця послідовність дій відпові-

дає змісту первинного циклу менеджменту, передбаченого моделлю управлін-

ня якістю. В той же час, не розкривається зміст форм діяльностей, що реалі-

зують визначені ступені дій. Тобто, відсутня відповідь на питання, як це зро-

бити?   

Встановлені наступні принципи діяльності систем управління якістю за 

ДСТУ ІСО  9000:2007 [2]: орієнтація на споживача;  лідерство керівника;  за-

лучення працівників; процесний підхід; системний підхід до менеджменту; 

постійне поліпшення. прийняття рішень на підставі фактів;взаємовигідні сто-

сунки з постачальниками. 

Серед наведених  принципи процесного та системного підходів до розг-

ляду діяльності організації є визначальними. Тому передбачається представ-

лення  діяльності підприємства у формі процесів, які реалізуються, а також 

систем, які формуються  на  основі цих процесів. На жаль, наведений зміст 

принципів діяльності не дає відповіді на питання як саме організована ця дія-

льність.  

В Законі України про енергозбереження чітко визначено показник діяль-

ності з раціонального використання енергоресурсів [3]: 

«норми питомих витрат палива та енергії – регламентована величина пи-

томих витрат паливно-енергетичних ресурсів для даного виробництва, проце-

су, даної продукції, роботи, послуги». 

Алгоритм формування норм питомих витрат та їх реалізації відповідно 

Закону України  про енергозбереження передбачає: 

– розробку проекту показників норм питомого споживання спеціалізова-

ною організацією шляхом проведення енергетичного аудиту (стаття 24-1); 

– узгодження цього проекту норм з державним органом; 

– запровадженням їх на підприємстві шляхом видання відповідного наказу; 

– державний контроль за дотриманням встановлених норм питомого ене-

ргоспоживання (стаття 20); 
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– економічну відповідальність за недотримання норм  питомого спожи-

вання (статті 11 та 17 Закону); 

– економічне стимулювання заходів з енергозбереження (стаття 16); 

– запровадження системи менеджменту енергозбереження (стаття 24-1). 

Таким чином, визначається зміст методології формування державного 

управління та регулювання даною сферою діяльності. 

У роботі [1] вказано, що методологія проектування стандартів серії ISO 

9000 заснована не лише на проектному підході:  

«Методологія проектування МС ІСО 9000, включаючи положення, що мі-

стяться в ньому, принципи, поняття, аж ніяк не зводиться до процесного під-

ходу як основного, а являє собою деяку концепцію, яка повинна бути експлі-

кована і пояснена (обґрунтована). Дана процедура сприятиме не лише глиб-

шому розумінню, але й усвідомленого застосування стандартів як результату 

певного виду проектування. На наш погляд, методологія проектування стан-

дартів може бути названа конструктивною». 

В роботі [4] досліджено проблеми, які виникли при запровадженні стан-

дартів ІСО серії 9000.  

З наведеного слідує, що загальноприйнята методологія формування стан-

дартів серії  ISO 9000 заснована на «конструктивній» методології, в основу 

якої покладено формування моделі.  

Конструктивний підхід «має, як правило, особистісну природу – вміння 

та навички або знання типу «ноу-хау» та ін.» [3]. Тобто, ця методологія засно-

вана на практичному досвіді. 

З цього положення слідує, що на цей час відсутнє розуміння, яким саме 

методом слід користуватися для проектування систем управління якістю. Тоб-

то, відсутнє теоретичне обґрунтування застосовуваних методів. Цей висновок 

стосується й систем енергетичного менеджменту.  

З іншого боку, виділення в її діяльності організаційних задач: 

‒  формування проекту майбутнього результату у формі вимог до харак-

теристик продукції, процесу або системи; 
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‒  прийняття рішення про їх досягнення; 

‒  реалізація процесу виробництва продукції, реалізації виробничого про-

цесу, реалізація діяльності системи; 

‒  моніторинг фактичних значень характеристик продукції, процесу або 

системи; 

‒  забезпечення відповідності отриманих характеристик встановленим для 

них вимогам, 

свідчить про те, що формування та діяльність системи управління якістю під-

порядковується законам теорії функціональних систем (інтелектуальних сис-

тем). 

Наслідком застосування «конструктивної методології» є існування мно-

жини форм принципів діяльності системи управління якістю, до яких згідно 

[5] належать: 

‒  14 принципів якості Е. Демінга; 

‒  тріада Дж. Джуран; 

‒  концепція управління якістю К. Ісікава; 

‒  принципи загального управління на основі якості А. Фейгенбаума; 

‒  чотирнадцять принципів (абсолюту) якості Ф. Кросбі; 

‒  7 успішних чинників якості за Д. Реббіт, П. Бергх. 

Методологія діяльності системи управління якістю у своїй основі має 

цикл запропонований  Е. Демінгом PDCA і його формування здійснено на ос-

нові практичного досвіду. 

Таким чином, формування систем енергетичного менеджменту здійсню-

ється на основі методології стандартів серії ISO 9000. Основними принципами 

діяльності систем управління якістю є принципи процесного та системного 

підходів. Поряд з принципом процесного підходу до формування систем 

управління якістю застосовується конструктивна методологія, яка передбачає 

діяльність з розробки проекту. На даний час відсутнє однозначне визначення 

системи принципів діяльності з управління якістю. На даний час не існує тео-
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ретичного обґрунтування принципів формування та діяльності систем управ-

ління якістю. 

 

1.2 Аналіз існуючих моделей систем енергетичного менеджменту 

 

Формування системи енергетичного менеджменту пов’язано з вирішен-

ням проблеми взаємодії цієї системи з існуючою в організаціях  енергетичною 

службою. В роботах [6-9] досліджено питання  розробки концепції впрова-

дження систем енергетичного менеджменту на підприємствах.  

У діяльності з управління використанням енергетичних ресурсів реалізу-

ється два процеси, а саме: 

‒  управлінський процес, що забезпечує формування і досягнення відпо-

відної мети діяльності підприємства по забезпеченню раціонального викорис-

тання енергоресурсів під час  реалізації аспектів енергетичної діяльності - 

службою енергетичного менеджменту (СЕМ); 

‒  управлінський процес, який забезпечує досягнення встановленої ви-

щим керівництвом мети діяльності з реалізації відповідного енерготехнологіч-

ного процесу - енергетичною службою підприємства (ЕСП). 

Основою діяльності по забезпеченню раціонального використання енер-

горесурсів у промисловому виробництві є діяльність з забезпечення відповід-

ності фактичних показників питомого споживання їх встановленим нормам.  

Ця діяльність передбачається у наступних формах: 

‒  «менеджмент енергозбереження»; 

‒  «енергетичний менеджмент»; 

‒  «система енергетичного менеджменту»; 

‒  «система управління енергетичною ефективністю». 

Зміст поняття «менеджмент енергозбереження» визначено у Законі Укра-

їни про енергозбереження: менеджмент з енергозбереження – система управ-

ління, спрямована на забезпечення раціонального використання  споживачами 

паливно-енергетичних ресурсів [3]. 
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Вимоги до формування цієї системи в нормативних документах не визна-

чені. 

Поняття «енергетичний менеджмент» та «система енергетичного мене-

джменту» введені у наступних стандартах:    

‒  ДСТУ 4472-2005 Енергозбереження. Системи енергетичного менедж-

менту. Загальні вимоги [10]; 

‒  ДСТУ 4715-2007 Енергозбереження. Системи енергетичного менедж-

менту промислових підприємств. Склад і зміст робіт на стадіях розроблення та 

запровадження [11];  

‒  ДСТУ 5077:2008  Енергозбереження. Системи енергетичного менедж-

менту промислових підприємств. Перевірка та контроль ефективності функці-

онування [12]; 

‒  EN 16001:2009 Energie management systeme - Anforderungen mit Anlei-

tung zur Anwendung CEN/CENELEC  [13]; 

‒  ISO/FDIS 50001:2011(E) Energy management systems — Requirements 

with guidance for use [14]. 

Для співставлення та аналізу змісту поняття «енергозбереження» та його 

похідних сформовано таблицю 1.1. 

В чому ж тоді полягає різниця для цих форм діяльностей?  В цьому випа-

дку енергоаудит розглядається як початковий (перший) етап діяльності з фо-

рмування менеджменту енергозбереження. 

В ланцюгу (1.1) відсутній важливий елемент діяльності, а саме, встанов-

лення планових показників енергетичної ефективності (питомих показників), 

які використовуються для аналізу існуючого стану рівня відповідності факти-

чних показників їх нормам. 

Зміст діяльності з енергетичного менеджменту зводиться до ланцюга по-

слідовних дій: 

 

      «облік та вимірювання» → «аналізування» → «розробка заходів».     (1.1) 
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Це пов’язано з тим, що процедура розробки проекту  норм питомих ви-

трат реалізується спеціалізованою організацією, яка має акредитацію центра-

льної групи енергоаудиту. 

Таблиця 1.1 – Співставлення змісту поняття «енергозбереження» та його 

похідних 

Джерело Термін Визначення 

З
ак

о
н

 У
к
р

аї
н

и
 п

р
о

 

ен
ер

го
зб

ер
еж

ен
н

я
  

[3
] 

енергозбережен-

ня 

діяльність (організаційна, наукова, практична, інфор-

маційна), яка спрямована на раціональне використання та 

економне витрачання первинної та перетвореної енергії і 

природних енергетичних ресурсів в національному госпо-

дарстві… 

менеджмент з 

енергозбережен-

ня 

 система управління, спрямована на забезпечення раці-

онального використання  споживачами паливно-

енергетичних ресурсів 

Д
С

Т
У

 4
4

7
2

-2
0

0
5

 [
7
] 

енергетичний 

менеджмент;  

енергоменедж-

мент 

діяльність, що спрямована на забезпечення раціонально-

го використання паливно-енергетичних ресурсів і базується 

на отриманні енерготехнологічної інформації за допомогою 

обліку, проведенні типового енерготехнологічного вимірю-

вання та перевіряння, аналізування ефективності викорис-

тання паливно-енергетичних ресурсів та впровадження енер-

гозберігаючих заходів 

система енерге-

тичного менед-

жменту 

частина загальної системи управління підприємством, 

основним завданням якої є управління ефективністю спожи-

вання паливно-енергетичних ресурсів 

E
N
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:2
0

0
9

 

[1
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] 

 

система энерго-

менеджмента 

 

сукупність взаємопов'язаних або взаємодіючих елемен-

тів організації, спрямованих на розробку енергетичної полі-

тики і цілей, а також досягнення цих цілей 

IS
O

 

5
0

0
0
1

:

2
0

1
1

 

[1
1

] 

 система энерго-

менеджмента 

 

сукупність взаємопов'язаних або взаємодіючих елемен-

тів організації, спрямованих на розробку енергетичної полі-

тики і цілей, а також досягнення цих цілей 

 

Розроблений проект норм погоджується з державними органами. Для 

державних підприємств ці норми переглядаються щорічно. 

В визначенні поняття «система енергетичного менеджменту» за ДСТУ 

4472:2005  [10] ця система розглядається як частина загальної системи управ-

ління підприємством, основним завданням якої є управління ефективністю 

споживання паливно-енергетичних ресурсів. В цій системі об’єктами управ-

ління  є лише процеси споживання. Тому її слід розглядати як частину загаль-

ного  менеджменту енергозбереження. 
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З виконаного аналізу слідує, що кожна з форм діяльності по забезпеченню 

раціонального використання ПЕР підприємствами, а саме: 

‒  діяльність по встановленню норм питомого споживання ПЕР; 

‒  діяльність по визначенню фактичних показників питомого споживання 

ПЕР (енергоаудит, енергомоніторинг); 

‒  діяльність по забезпеченню відповідності фактичних показників пито-

мого споживання встановленим нормам, 

реалізується окремими суб’єктами у формі окремих систем (система норму-

вання та система енергоаудиту),  між якими відсутній безпосередній зв’язок. З 

цих систем не формують надсистему у формі менеджменту енергозбереження, 

яка б включала в свій склад вказані системи як свої взаємопов’язані складові 

частини. Фундаментальний недолік такої системи  полягає у пасивній ролі пі-

дприємства. Воно розглядається як об’єкт управління, а не як суб’єкт, який 

формує управляючі дії і забезпечує їх реалізацію.  

Ця невідповідність породжує протиріччя між інтересами підприємства, як 

незалежного суб’єкта економічних відносин, який реалізує власну економічну 

стратегію, та інтересами держави, яка розглядає підприємство як пасивний 

об’єкт управління, який не приймає активної участі у реалізації державного 

механізму управління сферою енергоефективності. 

Тому виникає задача синтезу вказаних систем у єдине ціле. Якщо вдасть-

ся синтезувати таку систему, елементи якої будуть сформовані підприємством, 

в цьому  разі підприємство набуде статус активного учасника державної сис-

теми управління сферою енергозбереження.   

В роботі [15] розроблено модель діяльності системи енергетичного мене-

джменту (СЕМ) для промислових підприємств,  відзначається, що в  основі 

функціонування СЕМ лежить спіраль, яка повторює цикл, спрямований на по-

слідовне вдосконалення системи менеджменту в цілому. Для СЕМ характер-

ний яскраво  виражений зворотний зв'язок, який практично відсутній у форма-

льному енергетичному управлінні.  
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В цій роботі запропоновано формувати концепцію побудови СЕМ на підставі 

управлінських принципів, закладених в комплексі міжнародних стандартів 

ISO 9000 та ISO 14000, а також принципів автоматизації управління процеса-

ми, закладеними в стандартах ГОСТ серій «Автоматизовані системи управлін-

ня» та «Інформаційні технології [15]. 

На рис. 1.2 наведено дану модель системи енергетичного менеджменту. 

 

 

Рисунок 1.2 – Модель функціонального представлення системи 

енергетичного менеджменту   

 

Принциповим недоліком цієї моделі системи енергетичного менеджменту 

є відсутність в її складі  власне об’єкта управління. Саме цей недолік і є осно-

вною перешкодою до запровадження систем енергетичного менеджменту в 

практичну діяльність підприємств. Доречи, цей недолік  відсутній в моделі си-

стеми управління якістю. 
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В ній присутній блок «Виготовлення продукції. Надання послуг» (див. 

рис. 1.1). Тому запровадження систем управління якістю розпочинається саме 

з ідентифікації виробничих процесів.  

Згідно ДСТУ 4472-2005 [7] в основу методології побудови системи енер-

гетичного менеджменту покладено методології системи управління якістю про-

дукції та системи управління довкіллям, що викладені в національних стандар-

тах України. 

 Зокрема: 

‒  ДСТУ ІSО 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги [16]; 

‒  ДСТУ ІSО 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та на-

станови щодо застосування [17]; 

Поряд з методологією діяльності системи управління якістю продукції  в 

[11, п. 5.1], запроваджується методологія формування автоматизованих сис-

тем управління  за нормативними документами: 

‒  РД 50-680-88 Методические положения. Автоматизированные системы. 

Основные положения [18]; 

‒  ГОСТ 24.104-85  Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Автоматизированные системы  управления. Общие требования [19]. 

В ДСТУ 4715:2007 [11, п. 5.1] додатково запроваджуються нормативні до-

кументи: 

‒  ГОСТ 34.601:90  Информационные технологии. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии со-

здания [20]; 

‒  ГОСТ 34.602:89  Информационные технологии. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автомати-

зированной системы [21]. 

В моделі, яка наведена на рисунку 1.2  реалізовано три цикли менеджменту: 

‒  управління енергоефективністю (цикл діяльності служби енергомене-

джменту); 

‒  поліпшення програми енергозбереження (вимоги замовника); 
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‒  поліпшення системи енергетичного менеджменту. 

В цій моделі в явній формі враховуються вимоги зовнішніх організацій. 

У стандартах наведено вимоги до формування та діяльності системи ене-

ргетичного менеджменту: 

‒  з одного боку, згідно методології реалізації циклу діяльності системи 

управління якістю за серією стандартів ISO 9000; 

‒  з іншого боку, за методологією формування та діяльності як автомати-

зованих систем управління на основі застосування інформаційних технологій.  

Прикладами практичної реалізації такого підходу є: 

‒  методи та засоби підвищення ефективності автоматизованого керуван-

ня об'єктами енергетичних компаній та систем, які розроблені у роботі [22]; 

‒  моделі та засоби управління ефективністю енерговикористання в енер-

готехнологічних системах в умовах інформаційної невизначеності, розроблені 

у роботі [23]. 

На цей час існує значна кількість спеціалізованих прикладних програм-

них продуктів у формі автоматизованого робочого місця енергоменеджера та 

енергоаудитора. У таблиці 1.2 наведено функції, реалізацію яких вони забез-

печують вказані робочі місця. Слід відзначити, що перших три функції управ-

ління реалізовано майже у всіх моделях АРМ. З іншого боку, функція регулю-

вання, тобто, безпосереднього управління в більшості АРМ не реалізована.  Не 

реалізованими також є функції нормування та планування. В даних моделях 

АРМ виконують функції обліку, контролю та аналізу отриманої інформації.  

Слід відзначити, що СППР «HeatCAM», яка розроблена у Сумському 

державному університеті, сформована як система  підтримки прийняття рі-

шень при управлінні теплозабезпеченням об’єктів соціально-бюджетної сфери 

[25]. Тобто, вона відноситься до АСУ ТП. 

Отже, в розглянутих стандартах ДСТУ 4472:2005 [10] та ДСТУ 4715:2007 

[11] з методології стандартів серії ISO 9000 запозичено  лише принцип циклі-

чності реалізації діяльності у формі моделі СМЯ (принципової схеми). 
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Таблиця 1.2 – Характеристики автоматизованих робочих місць енергоменеджера та енергоаудитора 

 

Функції 

Моделі АРМ (СЕМ) 

ДСТУ 

4472: 

2005 

[7] 

АРМ  

E-

PASS 

[24] 

СППР 

HeatCAM  

[25] 

АРМ 

МЕЕ 

[26] 

АРМ 

ЗАО 

ГАЛУС 

[27] 

АРМ  

МИР 

[28]  

АРМ  

ГАУ 

ЦЕТ РТ 

[29] 

СЕМ   

Омський 

НПЗ  

[30] 

АРМ 

Global-

Energy 

[31] 

АРМ  

РІТ  

[32] 

АРМ  

ВАТ 

РЖД  

[33] 

АРМ  

PATRIOT 

[34] 

Функція обліку та 

звітності 
+ + + + + + + + + + + + 

Функція 

 контролювання 
+ + + + + + + + + + + + 

Функція  

аналізування 
+ + + + + + + + + + + - 

Функція  

регулювання 
+ - + - - - - - + + - + 

Функція  

планування 
+ + + - - + + + - + - - 

Функція 

 нормування 
+ + + - - + - - - + - - 

Функція  

організування 
+ + + + + + + + - + + + 

 

Таким чином, з викладеного вище випливає, що для формування та реалізації цілей діяльності з управління ефекти-

вністю використання енергоресурсів організації, необхідне формування відповідних  підсистем управління та організації  

їх інтеграції. Ці підсистеми повинні розглядатися як частини організованого цілого – інтегрованої системи управління 

ефективністю реалізації аспектів енергетичної діяльності підприємства. 
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Слід також відзначити, що система моніторингу показників енерготехно-

логічних процесів забезпечує отримання лише частини інформації, необхідної 

для визначення показників ефективності використання енергоресурсів. Додат-

ково необхідно визначити показники корисного результату отриманого з за-

стосуванням цих ресурсів, а також заподіяні при цьому втрати енергоресурсів. 

Управління енерготехнологічними процесами формується за принципом 

зворотного зв’язку, як системи автоматичної стабілізації параметрів  робочих 

процесів [35]. Управління енергетичною ефективністю  реалізації аспектів 

енергетичної діяльності вимагає залучення до процесу управління особи, що 

приймає рішення. В цьому випадку необхідно формувати інтегровану інтелек-

туальну систему діалогового управління ефективністю реалізації аспектів ене-

ргетичної діяльності, тобто, поєднувати дві системи АСУ В та АСУ ТП.  

Існує два можливих  підходи до формування системи автоматизованого 

управління ефективністю використання енергоресурсів, а саме: 

‒  підхід заснований на формуванні її як автоматизованої системи управ-

ління ефективністю процесів  споживання енергоресурсів за РД 50-680-88 [18],  

ГОСТ 24.104-85 [19], ГОСТ 34.601 [20], ГОСТ 34.602 [21]; 

‒  підхід заснований на формуванні СЕМ як системи управління якістю 

процесів реалізації аспектів енергетичної діяльності  за методологією станда-

ртів ISO 9000.  

Перевагою першого підходу є можливість вимірювання показників енер-

гетичної ефективності у реальному часі, запровадження автоматизованих ал-

горитмів підтримки прийняття рішення щодо коригувальних дій. 

Недоліком є неможливість у автоматизованому режимі вирішувати не 

структуровані та слабо структуровані задачі формування енергетичної стра-

тегії, політики енергозбереження, цілей та задач діяльності.  
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1.3  Аналіз тенденцій розвитку моделей систем енергетичного 

        менеджменту 

 

Слід відзначити, що модель СЕМ, яка наведена на рисунку 1.2 запропо-

нована у 2004 році і як свідчить більш ніж десятирічний досвід розвитку тео-

рії та практики енергетичного менеджменту, як в Україні так і в світі, саме 

методологія стандартів серії ISO 9000 та ISO 14000 визнана провідною у на-

ціональних стандартах [10-12]. Вперше міжнародного визнання модель сис-

теми енергетичного менеджменту набула у міжнародному стандарті Євро-

пейського Союзу з енергетичного менеджменту EN 16001:2009 (див. рис. 1.3) 

[13].  

Подальшого розвитку модель енергетичного менеджменту за 

EN 16001:2009  набула у стандарті ISO/FDIS 50001:2011(E) [14], рисунок 1.4. 

В 2014 році в Україні також було запроваджено національний стандарт 

ДСТУ ISO 50001:2014 [36]. 

Згідно стандарту ДСТУ  ISO 50001:2014 загальні  вимоги  до формування  

системи енергоменеджменту передбачають:  розробку, документування, упро-

вадження, підтримку в робочому стані та постійне поліпшення СЕМ відповід-

но до вимог цього стандарту; визначення та документування сфери діяльності 

та обмеження на діяльність щодо своєї СЕМ; визначення шляхів виконання 

вимог цього стандарту, щоб домогтися постійного підвищення рівня досягну-

тої/досяжної енергоефективності й удосконалення своєї СЕМ [36].  

На жаль, ці вимоги дають відповідь на питання, «що необхідно робити?» і 

не дають відповіді на питання, «як це робити?». 

В порівнянні з моделлю системи управління якістю ( див. рис. 1.1)   моде-

лі системи енергетичного менеджменту на рис. 1.2, 1.3 та 1.4. відрізняються 

тим, що в них у явній формі реалізовано два цикла менеджменту, а саме: 

‒  управління енергоефективністю; 

‒  постійне поліпшення системи енергетичного менеджменту. 
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Рисунок 1.3 – Модель системи енергетичного менеджменту 

 

Рисунок 1.4 - Модель системи енергетичного менеджменту 

 

В цих моделях в явному вигляді відсутня діяльність з реалізації визначе-

них аспектів енергетичної діяльності.  
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Згідно [36] цикл постійного поліпшення системи енергетичного менедж-

менту представляється як цикл по постійному поліпшенню «Plan – Do – Check 

– Act» (PDCA).  

Він включає аспекти енергетичного менеджменту до складу щоденних 

організаційних практик, а саме: 

– планування (plan) – проведення енергетичного аналізу і визначення ба-

зових критеріїв, показників  енергетичної  результативності, постановка цілей, 

завдань і розробка планів заходів; 

‒  здійснення (do) – впровадження планів заходів в області енергетичного 

менеджменту; 

‒  перевірка (check) – моніторинг та вимірювання процесів і ключових 

характеристик операцій, що визначають енергетичну результативність, щодо 

реалізації енергетичної політики та досягнення цілей в галузі енергетики, і по-

відомлення про результати; 

‒  дія (act) – прийняття дій щодо постійного поліпшення результативності 

діяльності в галузі енергетики та системи енергетичного менеджменту [36]. 

Аналіз публікацій щодо досвіду запровадження стандарту ISO/FDIS 

50001:2011(E)  у РФ та Республіці Білорусь, де вони були прийняті раніше, 

свідчить про те, що в стандарті відсутні вказівки як саме виконувати його ви-

моги.  

З цього слідує, що через відсутність теоретичної моделі діяльності організа-

ції, при запровадженні систем енергетичного менеджменту організацію розгля-

дають у тому стані  який є. Тому розробка системи енергетичного менеджменту 

завжди є унікальним проектом. Ця обставина є вагомим недоліком методології 

формування систем енергетичного менеджменту за ДСТУ  ISO 50001:2014 і вза-

галі систем управління якістю.   

У підпункті 4.6.1 стандарту ДСТУ  ISO 50001:2014  наведено зміст діяльно-

сті з моніторингу, вимірювань та аналізу [36]. Вказано, що організація має забез-

печити періодичне проведення моніторингу, вимірювання та аналізування 
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ключових характеристик своїх операцій, що визначають рівень досягну-

тої/досяжної енергоефективності.  

У стандарті передбачається  можливість автоматизованого вимірювання, ко-

нтролю та обліку енергетичних ресурсів  за допомогою автоматизованої системи 

контролю та обліку енергоресурсів (АСКОЕ).  В той же час не передбачається її 

формування за методологією формування автоматизованої системи управління. 

Найбільш досконалими слід вважати методики безперервного вимірю-

вання характеристик енерготехнологічних процесів у реальному часі. Осно-

вою таких методик є організація безпосереднього зв’язку поміж технічним за-

собом вимірювання характеристики енерготехнологічного процесу та засоба-

ми накопичування, обробки та представлення результатів таких вимірів.  По-

казник  енергетичної ефективності у різних його формах для систем управлін-

ня є управляючим параметром (вихідним параметром).  

В той же час, результати моніторингу та вимірювань  потребують аналізу 

на відповідність встановленим вимогам. Різниця поміж фактичним значенням 

та встановленою вимогою є показником, за яким необхідно сформувати кори-

гуючу дію. Для управління енерготехнологічними процесами за цим парамет-

ром необхідно також визначити конкретні управляючі фактори, які однознач-

но впливають на енерготехнологічний  процес (його вихідний параметр). 

Для встановлення однозначного зв’язку поміж регулюючими факторами 

та керованими параметрами необхідно дослідити поведінку енерготехнологіч-

ного процесу як об’єкта управління. А це можливо лише в рамках дослідження 

процесу як об’єкта управління з встановленням для нього вихідних параметрів 

та управляючих (регулюючих) факторів. В цій моделі енерготехнологічні про-

цеси є складовими інтегральної моделі організації. 

Досвід дистанційного моніторингу параметрів енерготехнологічного об-

ладнання  у реальному часі узагальнено у роботі [37]. 

Методологію стандартів управління якістю серії ISO 9000 та розроблених 

на їх основі стандартів системи енергетичного менеджменту EN 16001:2009,  

ISO/FDIS 50001:2011(E), ДСТУ 4472-2005  та ДСТУ 4715-2007, ДСТУ  
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ISO/FDIS 50001:2014 (E), засновано на системній методології, яка базується на 

принципі процесного представлення виробничої діяльності. Основою моделю-

вання виробничої діяльності є моделювання відповідних процесів та поєднан-

ня їх у відповідні системи, а також ресурсне представлення моделі підприємс-

тва.  

Згідно ДСТУ ISO 9001:2009  для успішного функціонування організація 

повинна визначити численні взаємопов'язані види діяльності. Діяльність, що 

використовує ресурси і яка керується  з метою перетворення входів на  вихо-

ди, можна вважати процесом. Застосування в організації системи процесів ра-

зом з їх визначенням та взаємодіями, а також керуванням, спрямований на 

отримання бажаного результату, можуть бути визначені як процесний підхід 

[16]. 

В роботі [38] досліджувалася  роль процесного підходу в реалізації діяль-

ності системи енергетичного менеджменту за ISO/FDIS 50001:2011. Встанов-

лено, що перевага процесного підходу полягає в безперервності управління, 

яке він забезпечує на стику окремих процесів у межах системи, а також при їх 

комбінації і взаємодії. При застосуванні в системі менеджменту якості такий 

підхід підкреслює важливість: 

а) розуміння та виконання вимог; 

b) необхідності розглядати процеси з точки зору цінності, що додається 

ними; 

c) досягнення запланованих результатів функціонування процесу та за-

безпечення їх результативності; 

d) постійного поліпшення процесів на основі об'єктивних вимірювань.  

Однак основним недоліком процесного підходу є саме безліч конкретних 

процесів і тому на його основі неможливо сформувати ідеальну модель діяль-

ності організації, яка була б незалежною від конкретної форми її діяльності. 

Розвиток серії стандартів ISO 50001:2011 здійснюється у напрямку  дета-

лізації процесів формування та діяльності систем енергетичного менеджменту.  

З цією метою прийнято допоміжні стандарти, які наведено у таблиці 1.2.  
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Таблиця 1.2 – Серія допоміжних стандартів з енергетичного менеджменту 

Назва стан-

дарту 
Зміст стандарту 

ISO 

50002:2014 

 

Енергетичний аудит - Вимоги та настанови щодо застосовування 

ISO 50002:2014 

Energy audits -- Requirements with guidance for use  

ISO 

50003:2014  

 

Системи енергетичного менеджменту - Вимоги до органів, які проводять ау-

дит та сертифікацію систем енергетичного менеджменту 

ISO 50003:2014 

Energy management systems. Requirements for bodies providing audit and certifi-

cation of energy management systems  

ISO 

50004:2014 

 

Системи енергетичного менеджменту - Керівництво з впровадження, підт-

римання та поліпшення системи управління енергією 

ISO 50004:2014 

Energy management systems. Guidance for the implementation, maintenance and 

improvement of an energy management system  

ISO/PWI 

50005 

Системи енергоменеджменту - Модульне впровадження СЕнМ з викорис-

танням методів оцінки рівня енергоефективності 

ISO 

50006:2014 

 

Системи енергетичного менеджменту - Вимірювання енергетичної ефектив-

ності виробництва, використання енергетичних вихідних даних (EnB) і показ-

ників ефективності енергії (EnPI) - Загальні принципи та керівні вказівки 

ISO 50006:2014 

Energy management systems. Measuring energy performance using energy base-

lines (EnB) and energy performance indicators (EnPI). General principles and 

guidance  

ISO 

50015:2014 

Системи енергетичного менеджменту - вимірювання та перевірка енергетич-

ної ефективності організацій - Загальні принципи та керуючі вказівки 

ISO 50015:2014 

Energy management systems. Measurement and verification of energy performance 

of organizations. General principles and guidance  

 

Для аналізу ефективності вирішення задачі забезпечення ефективного ви-

користання енергоресурсів на основі вказаних методологій необхідно перш за 

все встановити співвідношення термінів тривалості вирішення відповідних 

задач для кожної з методологій. 

Визначальним в цьому випадку є  термін часу у формі  тривалості циклу 

аналізу отриманого результату у формі реально отриманих показників енерге-

тичної  ефективності Х. 

Для поточних балансів термін складання визначається до одного року, а 

самі, баланси можуть бути квартальними, місячними та меншої тривалості. 

http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60088
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60088
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60089
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60089
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60041
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60041
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51869
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51869
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60043
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60043
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За ДСТУ  ISO 50001:2014  тривалість циклу аналізу результатів діяльнос-

ті у формі енергетичного аудиту не встановлюється. Однак, для енергозначи-

мих процесів встановлюється вимога їх постійного моніторингу.  

Тому, з двох розглянутих методологій ефективнішою є методологія,  для 

якої тривалість циклу аналізу результатів діяльності є мінімальною, тобто, ме-

тодологія за ДСТУ ISO 50001:2014. Для розглянутих методологій час тривало-

сті циклу формування проекту майбутнього результату у формі вимог до пока-

зників енергетичної ефективності (проектних значень) П взагалі не визнача-

ється.   

З іншого боку, для методології за ДСТУ ISO 9000:2007 та  за ДСТУ ISO 

50001:2014 вводиться принцип добровільності формування системи менедж-

менту. При цьому, передбачається формування ресурсних факторів організа-

ційної діяльності в формі стратегії, політики енергозбереження, цілей діяльно-

сті, задач діяльності та конкретних показників.  Діяльність по вирішенню ор-

ганізаційної задачі по забезпеченню відповідності П = Х  може бути представ-

лена моделлю,  яка зображена на рисунку 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Модель організаційної діяльності по забезпеченню  

відношення П = Х. 

 

Ця модель є справедливою для методології стандарту ДСТУ ІСО 9001: 

2009 та похідних від нього стандартів. 

У випадку, коли отриманий результат не відповідає встановленому прое-

кту, виникає потреба у забезпеченні такої відповідності. Організаційна діяль-

Х
=
П

if

(≠)  Д1

(≠)  Д2

(=)  Д3

Х
=
П

if

(≠)  Д1

(≠)  Д2

(=)  Д3
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ність саме й полягає в тому, щоб забезпечити відповідність (рівність) конкрет-

них показників енергетичної ефективності Х  їх проектним значенням П для 

визначеного моменту часу.  

Принципово можливі наступні шляхи забезпечення такої відповідності: 

‒  шляхом зміни способу або засобу отримання конкретного результату 

діяльності (коригування процесу Д2); 

‒  шляхом зміни складу і/або змісту показників проекту майбутнього ре-

зультату (коригування вимог до процесу Д1). 

В тому випадку, коли виконується відношення П = Х,  діяльність не пе-

редбачається (Д3). Символічно це зображується склянкою кави.  Дещо неспо-

діваним є результат аналізу цієї форми діяльності – критерієм ефективності її 

реалізації є кількість випитих склянок кави! Парадоксально, але це факт. Але 

це можливо тільки за умови попередньої сформованості всіх елементів даної 

моделі організаційної діяльності. 

В розглянутих методологіях основою є організаційні задачі по формуван-

ню проекту показників енергетичної ефективності П та аналізу отриманих по-

казників енергетичної ефективності. Діяльність по забезпеченню їх відповід-

ності є інтегруючою. Розподіл організаційної діяльності на чітко визначені за-

дачі робить можливою відповідь на питання, як їх вирішувати? Причому, слід 

розрізняти задачі для визначених життєвих циклів. 

Для часткового (поточного) життєвого циклу первинною є діяльність по 

визначенню отриманих показників енергетичної ефективності Х. Тому визна-

чальними для її організації будуть методи  та засоби саме вирішення цієї зада-

чі. Вище було показано, що реалізація цієї задачі вимагає мінімального термі-

ну  її реалізації. Кардинально ця вимога може бути реалізованою з застосуван-

ням сучасних засобів автоматизації, наприклад, автоматизованих систем конт-

ролю та обліку енергоресурсів.  

В той же час, слід пам’ятати про існування ще двох задач, а саме: задачі 

формування проекту показників енергетичної ефективності П та задачі забез-

печення відповідності Х = П.  
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Вирішення задачі забезпечення відповідності можливе на основі засобів 

вирішення задачі аналізу рівня відповідності у ручному режимі, а також  з 

введенням додаткових засобів аналізу, формування коригуючих дій та їх реа-

лізації аж до їх повної автоматизації, або ж  автоматичного управління. 

На жаль, розглянуті засоби не придатні для вирішення задачі по форму-

ванню проектних значень показників енергетичної ефективності П.  

В моделі (див. рис. 1.5) передбачається діяльність по формуванню проек-

тних значень показників енергетичної ефективності П. Слід зауважити, що ця 

діяльність повинна забезпечити його визначення на якомога більший промі-

жок часу. Для цього застосовуються різноманітні методи прогнозування. Тоб-

то, вирішення цієї задачі становить основу синтезу проектних значень показ-

ника енергоефективності (П). З іншого боку, діяльність по аналізу отриманого 

результату (у формі реальних показників  енергоефективності Х) об’єктивно 

повинна реалізовуватись за якнайменший період часу.  

Таким чином, запропоновано визначення системи  енергетичного мене-

джменту як системи управління,  яка спрямовує та контролює діяльність орга-

нізації щодо якості реалізації аспектів її енергетичної  діяльності, а також яко-

сті організаційної діяльності самої СЕМ та їх постійного поліпшення. 

Для СЕМ визначено наступні  аспекти поточної енергетичної діяльності:  

‒  видобування (виробництво); 

‒  закупівлю; 

‒  постачання; 

‒  перетворення, розподіл, перенесення, передачу; 

‒  використання (споживання);  

‒  діяльність самої СЕМ. 

Запропоновано діяльність СЕМ  описувати балансним  співвідношенням  

П = Х. 

Визначено наступні організаційні задачі:  

‒  встановлення значень  проектних значень показників енергетичної 

ефективності П; 
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‒  визначення моніторингом реально отриманих показників енергетичної 

ефективності Х; 

‒  реалізація балансного співвідношення П = Х. 

Методологія  організації процесів енергетичної діяльності  на основі  ло-

гічного балансного співвідношення забезпечує формулювання організаційних 

задач діяльності СЕМ, яка включає в себе методологію  реалізації функцій ци-

клу менеджменту як її складову частину.  

Організаційні задачі відповідають,  як моделі Закону України про енерго-

збереження, так і моделям згідно стандартів  ISO 9000:2007 та ДСТУ ISO 

50001:2014. 

Моделі згідно Закону України про енергозбереження та стандартів серії 

ISO 9000:2007 сформовані для різних цілей діяльності: 

‒  Законом України про енергозбереження запроваджується механізм 

державного регулювання та управління політикою  енергозбереження; 

‒  стандартом ДСТУ ISO 50001:2014 запроваджується добровільний ме-

ханізм отримання конкурентних переваг шляхом формування системи енерге-

тичного менеджменту. 

З двох розглянутих методологій ефективнішою є методологія, для якої 

тривалість циклу аналізу результатів діяльності є мінімальною, тобто, методо-

логія за ДСТУ ISO 50001:2014. 

Критерієм ефективності діяльності системи енергетичного менеджменту є 

minimum  часу тривалості діяльності енергоменеджера по забезпеченню відпо-

відності показників енергетичної ефективності Х встановленим проектним 

значенням цих показників П. 

Перспективним напрямком є подальший розвиток системи енергетичного 

менеджменту за методологією стандарту ДСТУ ISO 50001:2014. 

З наведеного слідує необхідність розробки моделі діяльності по забезпе-

ченню ефективного використання енергоресурсів у формі автоматизованої си-

стеми управління, як частини інтегрованої автоматизованої системи управ-

ління організацією.  
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1.4 Наукова гіпотеза розвитку інтелектуальних систем підтримки  

       рішень при управлінні енергозбереженням 

  

Застосування інформаційних технологій в управлінській діяльності забез-

печує вирішення фундаментальної задачі управління: інтеграцію всіх процесів 

управління в єдиній системі, а також реалізацію її діяльності у реальному часі. 

Основою представлення підприємства в такій системі, є формування його 

«інтегрованої» моделі.  

Розробку теоретичних основ інтеграції підприємства виконували 

K. Kosanke та J. G. Nell [39, 40], A. Ortiz зі співавторами [41], J. Charles зі спів-

автором [42], A.-W Scheer [43, 44], J. F. Sowa та J. A. Zachman [45],  

F. B. Vernadat [46], T. J. Williams зі співавторами [47].  

Практичне втілення інтеграційного моделювання підприємства відобра-

жено у серії методологій моделювання, які є основою відповідних стандартів.  

Інтеграція підприємства передбачає формування різних уявлень діяльності 

підприємства,  наприклад, організаційного, функціонального, ресурсного та 

інших. При цьому, моделюванню підлягає існуюче підприємство. У вказаних 

стандартах відсутня методологія моделювання «ідеального» підприємства, а 

отже й процесів, які в ньому реалізуються. Для вирішення задачі моделювання 

ідеальної діяльності організації необхідно перейти до застосування інтелектуа-

льних інформаційних технологій та розроблених на їх основі  інтелектуальних 

систем.  

Згідно стандарту ДСТУ 2841-94 [48] інтелектуальна інформаційна техно-

логія – прийоми, способи і методи виконання функцій збору, зберігання, об-

робки, передачі і використання знань. Інтелектуальна система – це система, 

що забезпечує рішення неформалізованих задач користувача в деякій предме-

тній області, яка організовує його взаємодію з комп'ютером в звичних понят-

тях, термінах, образах. 
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Загальна структура інтелектуальної системи наведена у роботі  [49] (див. 

рис. 1.6).  

 

 

Рисунок 1.6 – Загальна структура інтелектуальної системи 

 

До складу інтелектуальної системи входять інтерфейс користувача, ма-

шина бази даних, вирішувач, рецептори та ефектори. В машині бази даних фо-

рмуються знання про предметну область. Вирішувач забезпечує формування 

знань на запит користувача. 

Розробку інтелектуальних систем вказаного типу засновано на формуван-

ні символьних систем, які можуть бути використані для пошуку рішення. Во-

ни широко застосовуються при створенні експертних систем. 

В роботі [50] наступним чином визначається зміст інформаційної техно-

логії: під інформаційною технологією (ІТ) розуміється регламентований біз-

нес-процес, підтриманий (повністю або частково) інформаційною (автомати-

зованою) системою (ІС).  

ІТ як система характеризується наступними основними моментами: на-

лежить до класу організаційно-технічних систем; одночасно є об'єктом управ-

ління і частиною керуючої системи. 
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З цих визначень інформаційних технологій слідує, що вони можуть бути 

успішно застосовані для вирішення задач управління енергозбереженням ор-

ганізацій. 

Визначальними на цей час є інтелектуальні інформаційні технології, які 

засновано на закономірностях з одного боку штучного інтелекту, а з іншого 

боку, на закономірностях природного людського інтелекту. При цьому в осно-

вному розвиваються саме методи та засоби штучного інтелекту. На їх основі 

створюються інформаційно-пошукові і експертні системи обробки інформації 

для прийняття рішень, а також знання орієнтовані системи підтримки рішень в 

умовах ризику та невизначеності, як інтелектуальні інформаційні технології. 

Системам, які засновані на штучному та природному інтелектах, прита-

манне наступне протиріччя: з одного боку в теорії штучного інтелекту знання 

про предметну область формуються через знакові системи за допомогою від-

повідних правил формальної логіки для мовних конструкцій, а з іншого боку в 

теорії природного інтелекту знання про предметну область формуються на ос-

нові центральної закономірності інтегративної діяльності мозку, у формі обра-

зів без залучення мовних конструкцій. 

Окрім цього протиріччя системам, які засновано на штучному та природ-

ному інтелектах, притаманні протиріччя, які існують в методології системно-

го підходу у формі антиномій цілісності. 

Слід зауважити, що існуючі інформаційні технології у формі інформацій-

но-пошукових і експертних систем обробки інформації для прийняття рішень, 

а також знання орієнтованих систем підтримки рішень в умовах ризику та не-

визначеності застосовуються як допоміжні засоби для особи, що приймає рі-

шення у її діяльності з формування та прийняття рішення. Тобто, визнається 

безумовний пріоритет людського інтелекту перед штучним. Звідси стає зро-

зумілим, що дослідження закономірностей діяльності природних інтелектуа-

льних систем є вкрай актуальною задачею. 

Для з’ясування стану розвитку теорії природних інтелектуальних систем 

розглянемо основні положення теорії функціональних систем.  
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В роботі  [51]  автором було досліджено проблему застосування теорії 

функціональних систем як елементу організації діяльності в взагальній теорії 

підприємства.  

Вперше основні положення теорії функціональних систем були опубліко-

вані у 1935 році [52].   

В роботі [53] з позицій теорії функціональних систем  виконано деталь-

ний аналіз існуючих визначень поняття «система», показана їх неспромож-

ність і дано наступне визначення поняття «система»: 

«… системою можна назвати тільки такий комплекс вибірково включених 

компонентів, у яких взаємодія і взаємовідносини здобувають характер взаєм-

ного сприяння  компонентів на одержання сфокусованого корисного результа-

ту». 

В теорії функціональних систем (ТФС) організація діяльності живих іс-

тот, в тому числі й людини, розглядається як функціональна система, в якій 

реалізуються певні функції. Слід також звернути увагу на перехід від дослі-

дження системи як такої (в загальній теорії систем), до дослідження її внутрі-

шньої функціональної організаційної діяльності в ТФС. Для характеристики 

діяльності, як реалізації певних функцій, додатково введено поняття «органі-

заційна», тим самим підкреслюється, що реалізується саме організаційна дія-

льність у формі реалізації відповідних функцій. Функціональна система весь 

час організовує діяльність організованого цілого з його існуючих компонен-

тів. Тому воно й організоване 

Виконаний в роботі [53] аналіз визначень поняття «система» в існуючих 

теоріях систем показав  неспроможність їх застосування в дослідженні інтеле-

ктуальних систем. Взаємодія, узята в її загальному виді, не може сформувати 

систему (її діяльність) з «безлічі компонентів».  

В теорії функціональних систем ставиться питання про визначення внут-

рішнього організаційного фактору формування діяльності системи. Далі пока-

зано, чому результат діяльності системи є центральним  внутрішнім організа-
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ційним фактором: «результат має імперативні можливості реорганізувати роз-

поділ збуджень у системі у відповідному напрямку» [53, c. 33].  

Це можливо завдяки наявності в системі зворотного зв'язку чи зворотної 

аферентації, завдяки якій система одержує інформацію про кінцевий резуль-

тат. Організаційна діяльність пов’язана з взаємним сприянням компонентів 

системи організації їх взаємодії та взаємовідносинам для одержання сформо-

ваного (сфокусованого) результату.  

Формування та діяльність функціональних систем підпорядковується від-

повідним законам, а саме [53]: 

«…ясно, що на перший план у формуванні істинно систем виступає закон 

результату і закон динамічної мобілізаційності структур, які забезпечують 

швидке формування системи й одержання даного результату».  

Оскільки цілеутворюючим чинником для інтелектуальної системи  є кін-

цевий результат її дії (його проект), перш за все, треба розглянути питання, як 

він формується.  

В роботі [53] запропоновано чотири вирішальних компонента аферентно-

го синтезу, які повинні бути піддані обробці з одночасною взаємодією на рівні 

окремих нейронів: домінуюча на даний момент мотивація, обстановочна афе-

рентація, також відповідна даному моменту пускова аферентація і, нарешті, 

пам'ять. При цьому, основною умовою аферентного синтезу є одночасна зу-

стріч всіх чотирьох учасників цієї стадії функціональної системи. 

Цей синтетичний процес, якщо його віднести до масштабів нейрона, від-

бувається на основі центральної закономірності інтегративної діяльності моз-

ку, а саме, на основі конвергенції збуджень на одному і тому ж нейроні [53]. 

Подальший розвиток теорії функціональних систем відбувався саме у на-

прямку розгляду окремих циклів її діяльності за методологією системного 

квантування.  

В роботі [54] під квантуванням розуміють встановлені в теорії функціо-

нальних систем вузлові механізми: аферентний синтез, ухвалення рішення, 

передбачення потрібного результату – акцептор результату дії, еферентний 
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синтез і його оцінку акцептором результату дії. 

Слід також відмітити, що  у роботі [54] застосовується поняття системок-

вант для дослідження внутрішніх тонких механізмів організації психічної дія-

льності живих організмів. В цій методології відсутній поділ на складові орга-

нізаційні частини. Досліджуються тільки функціональні системи організму.  

Подальшим розвитком теорії функціональних систем є теорія інтелектуа-

льних систем, яка розвивається у роботі [55], як розділ дискретної математики. 

Серед них виділяють, в тому числі, наступні інтелектуальні системи (ІС): 

біологічні ІС – інтелект людини, вищої тварини; автоматизовані ІС – людино-

машинна система: атомний реактор, пілотований літак, електростанція, робо-

тизоване виробництво, тощо [55]. 

При цьому, інтелектуальна система визначається наступним чином: інте-

лектуальна система на відміну від кібернетичної системи характеризується 

післядією. ІС – це рефлексивна (не марківська) цілеспрямована система. Для 

таких систем виділяється два системних рівня, робоча підсистема (РП) та ак-

тивуюча підсистема (АП) [55]. 

Для опису діяльності вказаних інтелектуальних систем додатково введено 

поняття радикалу ІС. Його призначення полягає в тому щоб було можливо 

управляти процесом рішення задач та зберігати досвід рішення задач. Відміча-

ється, що радикали відображають попередній досвід рішення задач. Радикали 

представляють собою пам’ять про поведінку ІС (ближню пам’ять ІС). При 

цьому, робоча підсистема ІС є середовищем радикалів[55].  

З наведеного слідує, що розвиток основних положень теорії функціональ-

них систем здійснюється у напрямку дослідження цілісної діяльності у формі 

системокванту, а також у формі радикалу. При цьому, процес мислення реалі-

зується у формі аферентного синтезу потрібного проекту результату на основі 

центральної закономірності інтегративної діяльності мозку.  

Досить неочікуваний результат отримано в роботі [56] під час аналізу ме-

тодологічних аспектів управління державою як інтелектуальною  кібернетич-

ною системою. Показано, що в Україні така система реалізована у формі кібе-
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рнетичної системи з двома блоками управління в керуючій підсистемі (див. 

рис. 1.7). 

 

 

Рисунок 1.7   – Кібернетична система з двома блоками управління 

 в керуючій підсистемі 

де Fs – системна мета, X – множина входів, Y – множина виходів, BU – підсистема управ-

ління, C1 – один блок управління в підсистемі BU, C2 – другий блок управління, U1, U2 – 

алгоритми управління, сформовані відповідно блоками C1 і C2, k – взаємодія між С1 і С2 в 

пошуках компромісного алгоритму управління uk, Z1 – зворотний зв’язок на блок С1, Z2 – 

зворотний зв’язок на блок С2.  

 

В цій системі присутні два управляючих центра С1 та С2, функції яких 

розглядаються як конкуруючі [56].    

Як буде показано нижче, саме таку структуру має функціональна система 

П. К. Анохіна. Але в ній функції центрів С1 та С2 є різними за змістом та уз-

годженими за логікою дії.  

Поняття «радикал» застосовано в роботі [57] для розробки моделі діяль-

ності. В цій моделі послідовно реалізовуються наступні рівні моделювання 

діяльності:  

‒  рівень I. Ведучий рівень цілепокладання; 

‒  рівень II. Метакогнітівний: формування моделей знань;  

‒  рівень III. Синдромний;  

1 
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‒  рівень IV. Метакогнітивний: формування системопатернів (радикалів);  

‒  рівень V. Рівень реалізації системопатернів;  

‒  рівень VI. Оптимізація параметрів системопатерна;  

‒  рівень VII. Пасивна фаза. 

В цьому підході увага зосереджена на формуванні моделей знань у формі 

радикалів. Радикал згідно [55]  визначається як функціональна система, тобто 

формується набір конкретних станів функціональної системи яким відповіда-

ють конкретні цілі діяльності. 

Найбільш розвиненою серед теорій інтелектуальних систем, які засновано 

на теорії функціональних систем, слід визнати теорію інтелектуальних систем, 

яку розроблено у роботі [58].  

В якості вихідної для таких інтелектуальних систем застосовано структу-

рну схему функціональної системи (див. рис. 1.8) [58].  

Згідно цієї структурної схеми розроблено структуру інтелектуальної сис-

теми ( див. рис. 1.9) [58].  

 

Рисунок 1.8 – Структурна схема функціональної системи 
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Рисунок 1.9 – Структура інтелектуальної системи.  

Джерело: [71, c. 2]. 

 

Згідно  [58] під інтелектуальною системою розуміють об'єднану інформа-

ційним процесом сукупність технічних засобів і програмного забезпечення, 

яка діє у взаємозв'язку з людиною (колективом людей) або автономно, здатну 

на основі відомостей і знань при наявності мотивації синтезувати ціль, вироб-

ляти рішення про дію і знаходити раціональні способи досягнення цілі. 

Виникає питання, яку роль відіграє теорія функціональних систем та ос-

нована на ній теорія інтелектуальних систем у наведеному вище визначенні, 

по відношенню до інших теорій та концепцій моделювання діяльності людини 

та систем за її участю?  

Згідно результатам,  отриманим у роботі [59], концепції і теорії, які пояс-

нюють аспекти процесу мислення і поведінки людини можна розділити на на-

ступні групи: 

1. Моделі для представлення знань;  

2. Моделі вирішення завдань;  

3. Моделі придбання знань (навчання);  

4. Моделі спілкування та розуміння природної мови;  

5. Моделі зорового сприйняття;  

6. Моделі планування поведінки;  
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7. Глобальні моделі мозку і розуму. 

До глобальних моделей мозку і розуму у роботі  [59] віднесена в тому чи-

слі й теорія функціональних систем. При цьому недоліком вважається не 

конструктивність її застосування.  

З іншого боку, попередній аналіз напрямків розвитку теорії функціональ-

них систем та теорії інтелектуальних вказує на значний потенціал їх подаль-

шого розвитку у напрямку створення:  

– моделі функціонального представлення діяльності систем управління, 

як інтелектуальних систем управління, які розвинуті у роботах [56, 58]; 

– у формі «радикалу»  та «системокванту» для формування моделі діяль-

ності за [55, 57]. 

Виникає питання – чим пояснюється ця подвійність у застосуванні теорії 

функціональних систем? Ця подвійність може бути поясненою виходячи з ме-

тодології структурно-функціонального підходу до моделювання організованих 

цілих.  

Структурний підхід передбачає визначення структури елементів, які фо-

рмують організоване ціле. Тому архітектура моделі функціональної системи 

(див. рис. 1.7) відображає склад елементів та функції, які реалізують ці елеме-

нти з визначенням зв’язків поміж функціями. 

 Функціональний підхід передбачає визначення структури задач, які вирі-

шує організоване ціле. Зміст поняття «системоквант» забезпечує однозначне 

визначення саме структури задач, які ним вирішуються. При цьому вводиться 

два класи задач, а саме: відома та невідома. В надорганізмових організованих 

цілих цей підхід забезпечує формування моделі знань без вивчення їх структу-

ри.   

З іншого боку, наявність цих двох форм застосування теорії функціональ-

них систем вказує шляхи подальшого дослідження та розвитку теорії інтелек-

туальних систем заснованої на  цій теорії. 

Слід також відзначити, що зовсім не використовується методологічний 

потенціал, який містить в собі центральна закономірність інтегративної діяль-
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ності мозку. Точніше, ця закономірність використовується в теорії штучного 

інтелекту при розробці моделей штучних нейронних мереж та моделі перцеп-

трона. При цьому, штучний нейрон в цих моделях забезпечує одночасну обро-

бку декількох однорідних сигналів, які надходять від відповідних джерел. 

Принципова відмінність роботи біологічного нейрона полягає в тому, що в 

ньому одночасній обробці піддається чотири різнорідних визначених  форми 

сигналів. Саме різнорідність цих сигналів і забезпечує в кінцевому рахунку 

формування проекту майбутнього результату діяльності. Якщо вдасться вирі-

шити цю задачу, тоді можливим буде формування ідеальної моделі діяльності 

організації, яка буде незалежною від конкретного змісту процесів, які реалі-

зуються. 

 

1.5 Аналіз сучасних уявлень про механізми смислового мислення  

 

Фундаментальною задачею для інтелектуальних систем є задача форму-

вання проекту майбутнього результату діяльності. А це можливо лише за 

умови застосування ефективних методів та засобів збирання, передачі, оброб-

ки, зберігання та представлення інформації про предметну область у формі 

відповідної інформаційної технології підтримки прийняття рішень [60]. Вини-

кає питання, на основі яких закономірностей формуються та реалізуються ви-

значені інформаційні процеси суб’єктом управління та відповідною інформа-

ційною технологією? 

Виходячи з того, що на сучасному етапі інформаційні технології розгля-

даються як інтелектуальні інформаційні технології, питання може бути уточ-

нено наступним чином, як співвідносяться поміж собою інтелект суб’єкта 

управління та інтелект, який закладено в інформаційну технологію у вигляді 

моделей? 

Оскільки природний інтелект людини визнається найдосконалішим, а 

штучний інтелект відтворює лише незначну частину його здібностей, зрозумі-

ло, що реалізація діяльності на основі природного інтелекту є первинною [61]. 
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Тому й дослідження закономірностей моделювання знань про предметну об-

ласть на основі природного інтелекту повинно мати пріоритетне значення. 

Згідно  [53] постановка цілі та прийняття рішення про її досягнення є ре-

зультатом аферентного синтезу чотирьох форм збуджень, які оброблюються 

одночасно, а саме: 

− домінуюча на даний момент мотивація; 

− обстановочна аферентація; 

− також відповідна даному моменту пускова аферентація; 

− і, нарешті, пам'ять. 

При цьому мається на увазі здатність на основі центральної закономірно-

сті інтегративної діяльності мозку, а саме на основі конвергенції збуджень мо-

тивації, обстановочної і пускової аферентації та пам'яті на одному і тому ж 

нейроні синтезувати ціль діяльності та приймати рішення про її досягнення. 

Причому, ціль формується у формі проекту майбутнього результату, 

який для акцептору результатів дії є еталоном, з яким порівнюються парамет-

ри отриманого результату.   

З наведеного слідує, що для формування проекту майбутнього резуль-

тату  діяльності для природної інтелектуальної системи достатніми є всього 

чотири конкретні (ізоморфні) форми мір знань. Виникає потреба в з’ясуванні 

змісту цих вимірів знань для організацій (тобто, конкретної предметної облас-

ті) та визначенні механізму їх  інтеграції  і представлення  результату у формі 

проекту майбутнього результату. 

Постає  задача  доведення ізоморфності  структури механізмів (алгорит-

мів) формування проекту майбутнього результату для природної інтелектуа-

льної системи та одного нейрона. 

Ситуація цілком аналогічна ситуації встановлення ізоморфності архітек-

тур функціонального представлення інтелектуальних систем для організмово-

го та надорганізмового рівнів. 
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Для вирішення цієї задачі в подальшому дослідженні необхідно з’ясувати 

існуючі форми представлення архітектур моделей знань щодо діяльності орга-

нізацій.  

Фундаментальною задачею, яка при цьому ставиться, є задача створення 

штучного інтелекту на базі відповідних моделей штучних нейронів та моделей 

нейронних мереж для відтворення поведінки суб’єкта в умовах зовнішнього 

середовища [62].  

Разом з тим в теорії та практиці штучних нейронних мереж не ставиться 

задача про формування моделі знань про предметну область на основі законо-

мірностей діяльності природного нейрона [63].  

Однак, моделі знань, які формуються на основі моделей даних, форму-

ються без застосування закономірностей інтелектуальної діяльності людини у 

формі центральної закономірності інтегративної діяльності мозку, а саме на 

основі конвергенції збуджень мотивації, обстановочної і пускової аферентації 

та пам'яті на одному і тому ж нейроні [64]. 

Головна увага приділяється методам обробки первинних даних у формі 

мовних конструкцій з метою отримання нових знань на основі правил форма-

льної логіки, які можуть бути використані для підтримки та прийняття рішень 

особою, яка приймає рішення (ОПР) [65].  

Дослідження зі штучного інтелекту базуються на двох гіпотезах, а саме: 

1. Гіпотеза символічних систем. Символічні системи мають необхідні та 

достатні засоби для здійснення інтелектуальних дій. 

2. Гіпотеза пошуку. Рішення задач можуть бути  представлені у вигляді 

символічних структур. Символічні системи рішають задачі  за допомогою по-

шуку, тобто  вони генерують потенціальні рішення і поступово модифікують 

їх, поки вони не будуть задовольнять умовам пошуку [65]. 

Результати аналізу стану розвитку технологій обробки знань неведено у 

роботі [66]. Відмічається, що перспективним напрямком в цій галузі є розроб-

ка методів графічного представлення знань. 
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Тобто, саме на особу, яка приймає рішення покладається задача  зі  знань, 

які знаходяться у базі знань, синтезувати смисл діяльності у формі відповід-

ної керуючої дії. Для цього застосовується режим діалогу ОПР з СППР.   

Важливим при дослідженні процесів мислення є питання про роль мови. 

Як показав аналіз, мислення здійснюється без обов'язкового звернення до мо-

ви. Інструментом мислення виступає універсальний предметний код [62]. 

При цьому, вводиться поняття одиниці універсального предметного коду 

яка представляється у формі є предметних чуттєвих образів, які кодують знан-

ня. Знання представлені у свідомості людини концептами, а в якості кодуючо-

го  концепт образу виступають чуттєві образи, що входять в концепт як його 

складова частина [62]. 

Смислове мислення розглядається як схема, яка є частиною повного пер-

цептивного циклу, яка є внутрішньою по відношенню до сприймаючого, вона 

модифікується досвідом і тим або іншим чином специфічна у відношенні того, 

що сприймається [62]. 

В цих положеннях наведено опис роботи перцептрона. Його основою є 

штучний нейрон. В теорії штучного інтелекту передбачається, що на одному 

нейроні здійснюється порівняння декількох сигналів однієї природи. 

Природний нейрон, згідно центральної закономірності інтегративної дія-

льності мозку здійсню синтез цілі з чотирьох визначених різнорідних форм 

сигналів [53]. Адже діяльність живої істоти завжди цілеспрямована. Тому й 

структури нейронів, які задіяні для синтезу відповідної цілі, діють за аналогіч-

ним принципом для вирішення саме цих задач. А одиницею діяльності, як ми 

вже з’ясували, є цикл діяльності з постановки та вирішення задач [67], 

У явній формі введено нові важливі для методології цілісного підходу, 

поняття: 

 – організаційна діяльність; 

 – організаційна задача.  
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При цьому організаційна діяльність досліджується з застосуванням мето-

дології цілісного підходу  з застосуванням відношення «ціле – частини цілого» 

[67]. 

В теорії штучного інтелекту застосовується методи обробки знань, при 

цьому застосовують поняття формальної онтології як  системи, яка складаєть-

ся з набору понять і набору тверджень про ці поняття, на основі яких можна 

будувати класи, об'єкти, відносини, функції та теорії [68]. 

Як бачимо, в цьому визначенні не вказано форму закону поєднання по-

нять в класи. 

В [69] досліджуючи шляхи формування баз знань дійшли висновку, що 

найвитонченіші редактори баз знань і інструменти онтологій не можуть вико-

нати змістовний, креативний аналіз предметної області для створення онтоло-

гії без втручання когнітолога. 

Доведена необхідність залучення людського мислення або ж закономір-

ностей його діяльності для «креативного аналізу предметної області». 

В [70] для представлення онтологій розглядається  система, яка заснована 

на фреймах. 

В [71] визначено наступні проблеми, які не дають підстав для побудови 

хоч початкової теорії мислення, бо автору статті абсолютно невідомо, як лю-

дина генерує процедуру постановки мети, яка автоматично генерує наступну 

процедуру мислення. Відомо тільки, що цей «механізм» запускається з пер-

шим подихом дитини (а може, ще й в лоні матері) і діє до остатнього подиху. 

З цієї тези слідує, що її автору не відомі досягнення теорії функціональної 

системи, в якій детально досліджено саме ці процедури. 

Питання про смислове мислення, як схему досліджувалось також в  робо-

ті [69]. Підкреслюється, що єдиний спосіб, яким людина може пізнати цей мі-

нливий світ, – знайти інваріантну структуру для змінного потоку інформації. 

Також вказано, що насправді інваріантні репрезентації всюдисущі – вони фо-

рмуються кожною зоною кори головного мозку. Інваріантність – не дивина, 
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що виникає в вищих зонах. Отже, кожна з зон кори головного мозку створює 

інваріантні уявлення виходячи з того, що знаходиться нижче в ієрархії [69]. 

Як бачимо, в теорії функціональних систем  запропоновано саме таку ін-

варіантну структуру для змінного потоку інформації, мається на увазі аферен-

тний синтез проекту майбутнього результату на основі центральної закономі-

рності інтегративної діяльності мозку.  

Даний результат опубліковано у 2007 році. Він розглядається як новий  

результат в дослідженні діяльності кори головного мозку. З іншого боку, 

центральна закономірність інтегративної діяльності мозку в теорії функціона-

льних систем була сформована що в семидесятих роках двадцятого століття. 

З наведеного аналізу слідує, що задача формування  моделі діяльності для 

формування проекту майбутнього результату на основі закону  одночасної ін-

теграції чотирьох форм збуджень (метрик знань) на одному нейроні за ТФС,  

відноситься до класу ментальних моделей людської діяльності і не приймаєть-

ся до уваги спеціалістами в області когнітивної лінгвістики та штучного інте-

лекту. 

З виконаного аналізу стану та перспектив розвитку інтелектуальних сис-

тем, штучних нейронних мереж та процесів мислення слідує необхідність до-

ведення можливості моделювання знань про предметну область інтелектуаль-

ною системою (особою, яка приймає рішення) на основі центральної законо-

мірності інтегративної діяльності мозку, або ж принципової неможливості за-

стосування цієї закономірності для моделювання знань про предметну об-

ласть. 

Висловлюється припущення про можливість формування архітектури 

ізоморфної моделі знань про предметну область для синтезу цілі діяльності з 

прийняттям рішення про її досягнення на основі центральної закономірності 

інтегративної діяльності мозку, а саме на основі конвергенції збуджень: моти-

вації, обстановочної і пускової аферентації та пам'яті на одному і тому ж ней-

роні, а також на відповідних комплексах нейронів в процесі розумової діяль-

ності особи що приймає рішення.  
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Пропонується формування моделі знань про предметну область здійсню-

вати з реалізацією свідомої розумової діяльності експерта в цій галузі знань, 

який повинен відтворити процес свідомого синтезу цілі діяльності з прийнят-

тям рішення про її досягнення за аналогією з процесом, який реалізується на 

одному нейроні. 

З цього випливає задача необхідності доведення вказаного припущення. 

Для цього необхідно дослідити знання про предметну область для організацій, 

які наповнюють поняття «мотивація», «обстановочна і пускова аферентація» 

та «пам'ять» конкретним змістом. Необхідно також дослідити, чому цих по-

нять всього чотири і якими відносинами вони пов’язані поміж собою? 

Таким чином, з аналізу  сучасних уявлень про механізм смислового мис-

лення  слідує, що вирішення задачі формування проекту майбутнього резуль-

тату для природної інтелектуальної системи може бути виконано шляхом до-

ведення обґрунтування  можливості реалізації механізму одночасного аферен-

тного синтезу чотирьох визначених вимірів знань, а саме:домінуючої на даний 

момент мотивації; обстановочної аферентації; відповідної даному моменту 

пускової аферентації;  пам'яті (минулий досвід) для інтелектуальних систем за 

аналогією з одиничним нейроном. Для вирішення цієї задачі необхідно визна-

чити зміст вказаних вимірів знань. 

З наведеного аналізу напрямків розвитку інтелектуальних систем  слідує, 

що у якості наукової гіпотези може бути прийняте допущення про те, що ви-

користання в управлінні організацією інтелектуальних інформаційних техно-

логій, в основу яких покладено архітектури  моделей знань, сформованих на 

основі моделей природного  інтелекту  людини, забезпечить  управління енер-

гозбереженням.   

Додатково у якості робочих гіпотез прийнята: 

– пропозиція про те, що з метою розробки методологічних основ інтелек-

туальних систем необхідним є подальший розвиток  методології системного 

підходу до дослідження моделей  природних інтелектуальних систем як орга-

нізованих цілих. 
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– пропозиція  про можливість розробки  архітектури моделі функціональ-

ного представлення діяльності організації, як  природної інтелектуальної сис-

теми, на основі  теорії функціональної системи людини. 

– пропозиція  про те, що на основі дослідження моделей  природної інте-

лектуальної системи, як організованого цілого, можливим є формування моде-

лей  смислового мислення та смислової діяльності. 

– пропозиція про можливість розробки інтелектуальних інформаційних 

технологій  на основі моделей смислового мислення для цілей управління ене-

ргозбереженням. 

Запропоновані гіпотези формують межі предметної області, яка дослі-

джується і забезпечують її  дослідження з єдиних методологічних позицій. 

 

1.6  Місце об’єкта досліджень   в   державній    моделі   управління     

політикою енергозбереження   

 

Подальшого розвитку діяльність з управління енергозбереженням отри-

мала після надбання Україною незалежності. Перехід економіки на засади ри-

нкових відносин поставив нові задачі перед державними органами та підпри-

ємствами, як самостійними суб’єктами економічних відносин. 

Важливим аспектом діяльності  на цей час стало управління сферою енер-

гозбереження.  Вже на початку формування економіки України на ринкових 

засадах  була прийнята концепція державного управління та регулювання сфе-

рою енергозбереження. У 1994 році було прийнято Закон  України Про енер-

гозбереження, який сформував політику держави в галузі раціонального вико-

ристання ПЕР та механізми управління і регулювання [3]. 

З 2000-х років почала активно розвиватися наукова, методологічна та 

практична діяльність у галузі теорії та  практики організації та управління дія-

льністю з забезпечення ефективного використання енергоресурсів для проми-

слових підприємств, комунального та сільського господарств та національної 

економіки загалом. 
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Другим за значенням організаційним фактором, що регламентує діяль-

ність у сфері енргозбереження, є енергетична стратегія. У 2006 році в Україні 

було прийнято  Енергетичну стратегію України до 2030р.  

У зв’язку з економічними процесами, які відбулися у світовій економіці 

та економіці України за період до 2012 року, було прийнято рішення про її пе-

регляд.   У 2013 році була прийнята переглянута Енергетична стратегія Украї-

ни.   

Важливою є проблема методологічного забезпечення визначення змісту  

показників енергетичної ефективності та їх розрахунку.  

Самостійне значення має проблема моніторингу фактичних показників 

енергетичної ефективності для виробничих енерготехнологічних процесів та 

загалом виробництва.  

Згідно Закону України про енергозбереження ця діяльність визначається 

як «енергоаудит» або «енергообстеження».  

При цьому було запроваджено механізм державного контролю за дотри-

манням норм питомого споживання ПЕР.   

Було також запроваджено механізм державної експертизи з енергозбере-

ження для проектів підвищення ефективності використання енергетичних ре-

сурсів.   

В останній час інтенсивно ведуться дослідження в області створення ав-

томатизованих систем контролю та обліку енергоресурсів (АСКОЕ).  

В даний час в Україні функціонує два підходи до управління сферою 

управління енергозбереженням організацій, а саме: 

‒  державне управління політикою енергозбереження, яке реалізується 

державним органом – Державним агентством з енергоефективності та енерго-

збереження;  

‒  управління на рівні організацій згідно ДСТУ ІСО 50001:2014 [36], 

ДСТУ 4472:2005 [10], ДСТУ 4715:2005 [11], ДСТУ 5077:2008 [12]. 

Характерною рисою управління на рівні організацій є ієрархічність стру-

ктури управління як це показано в роботі  для діалогових систем управління 
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[70]. Тому й автоматизована система управління ефективністю використання 

енергоресурсів організації повинна будуватися за цим же принципом. В її 

складі повинні бути системи автоматизованого управління як на рівні енерго-

технологічних процесів (АСУ ТП), так і на рівні загальних виробничих про-

цесів (АСУ В). 

В  дисертаційній роботі об’єктом досліджень є процеси  управління дія-

льністю з енергозбереження організацій. 

Сучасні системи енергетичного менеджменту розвиваються у напрямку 

управління енергетичною ефективністю саме в технологічних процесах, тоб-

то, для структурованих задач прийняття рішень. 

В той же час в енергетичному менеджменті ставиться ряд актуальних за-

дач з прийняття рішень, для яких не вдається сформувати математичну модель 

об’єкта управління.  

Насамперед, це стосується задач управління енергетичною ефективністю 

застосування енергетичних ресурсів у масштабах підприємства.  В цьому  ви-

падку для структуризації процесу підтримки рішень застосовують інтелектуа-

льні інформаційні технології. 

Фундаментальним недоліком такого підходу є те, що метод структуриза-

ції рішень включає в себе опис предметної області, а саме, об’єкту управління 

шляхом формування бази даних та формування на основі цих даних відповід-

ної  бази знань, що потребує розробки унікальних програмних продуктів з за-

лученням фахівців з програмування та когнітологів. Як правило, такі системи 

підтримки прийняття рішень є унікальними саме тому, що база даних, а отже 

й база знань, формуються для конкретного об’єкту управління.  

Оскільки відомі методи структуризації рішень засновано на закономірно-

стях формальної логіки, в якій об’єктом дослідження є знакові системи, вини-

кає питання  – чи можливою є структуризація рішення, в якій закономірності 

формальної логіки не застосовуються?  



64 

Однак функціональна система, окрім закономірностей на основі поняття  

«радикал», має цілу низку фундаментальних закономірностей, які можуть бу-

ти використані при формуванні інтелектуальних інформаційних технологій.  

Головними серед них слід виділити наступні: 

–  функціональна система розглядається як організоване ціле організмо-

вого [53] та надорганізмового [58] рівнів організації; 

–  для організмового рівня справедливим є закон незалежності архітекто-

ніки функціональної системи від рівня її організації; 

–  системоформуючим фактором є проект майбутнього результату; 

–  синтез цілі діяльності та прийняття рішення про її досягнення  для ор-

ганізованого цілого організмового рівня реалізується на основі  центральної 

закономірності інтегративної діяльності мозку [53]. 

Розглядаючи людину як організоване ціле, або як природну інтелектуаль-

ну систему, у роботах [53, 58] припускали можливість застосування архітекту-

ри функціональної системи діяльності людини для функціонального представ-

лення діяльності виробничих комплектів. Дане припущення потребує свого 

подальшого обґрунтування.  

Автором роботи [58]  на основі моделі архітектури функціональної сис-

теми запропоновано модель інтелектуальної системи управління, а також мо-

дель динамічної експертної системи. Однак для методу аферентного синтезу 

цілі діяльності та прийняття рішення про її досягнення шляхом взаємодії мо-

тивації, обстановочної і пускової аферентації та пам'яті, у роботі [58]  ставить-

ся питання про механізм цієї взаємодії. Запропонувано послідовно вирішувати 

задачі постановки цілі, формування варіантів проекту майбутнього результату, 

аналізу цих варіантів, обрання оптимального варіанту з прийняттям рішення 

про його досягнення.  

З іншого боку в теорії функціональних систем (ТФС) доведено, що взає-

модія цих компонентів здійснюється одночасно на основі центральної законо-

мірності інтегративної діяльності мозку,  а саме на основі конвергенції збу-

джень на одному і тому ж нейроні. Однак,  ця  закономірність одночасної вза-
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ємодії інформаційних компонентів (вимірів знань) не застосовується у штуч-

них інтелектуальних системах які досліджувалися в роботі [58], а також у су-

часних моделях штучного інтелекту.  

Аналізуючи відомі моделі нейронів, в роботі [53] відмічається: 

«…жодна з тисяч математичних моделей нейрона абсолютно не відобра-

жають справжні особливості нейрона і ні на один крок не просунулися вперед 

наші знання про дійсні закони його функціонування».  

При цьому мається на увазі здатність на основі центральної закономірно-

сті інтегративної діяльності мозку, а саме на основі конвергенції збуджень мо-

тивації, обстановочної і пускової аферентації та пам'яті на одному і тому ж 

нейроні синтезувати ціль діяльності. 

Якщо суб’єкт управління буде здатен формувати архітектуру моделі 

знань про предметну область на основі центральної закономірності інтеграти-

вної діяльності мозку, виникне можливість формування на її основі архітекту-

ри інформаційної  моделі діяльності, яка забезпечить  вирішення задачі фор-

мування цілі діяльності та прийняття оптимального рішення про її досягнення. 

З цього виникає протиріча   між  існуючими можливостями традиційних 

методів структуризації рішень при управлінні діяльністю з енергозбереження   

та тенденціями розвитку методу структуризації рішень на основі закономірно-

стей інтелектуальної діяльності особи, яка приймає рішення.  

Оптимальним буде вирішення цього протиріча шляхом розробки універ-

сального методу структуризації рішень для інформаційної моделі структури-

зації рішень та інформаційної моделі факторного представлення діяльності з 

енергозбереження для об’єкту управління. 

Виникає питання, який метод дослідження необхідно застосовувати для 

втановлення закономірностей формування та діяльності інтелектуальної сси-

теми?  

Найбільш розвиненим є системний підхід. Однак, фундаментальною про-

блемою системного підходу є внутрішні протиріччя  у формі антиномій ціліс-

ності.  
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Неоднозначність визначення змісту поняття «система» породжує струк-

турну невизначеність системи, яка проявляється у невизначеності кількісного 

складу системи, а також функціональну невизначеність, яка проявляється у 

невизначеності форми відносин  чи зв’язків поміж елементами. Ці невизначе-

ності формуються як антиномії цілісності.  

При цьому, системний підхід засновано на наступних фундаментальних 

положеннях: 

– представлення системи, як сукупності взаємодіючих елементів, або ж 

як деякого цілого; 

– представлення діяльності як процесу, або сукупності процесів, знову ж 

таки, як системи, в якому(ій)  поміж входом та виходом встановлюються біна-

рні причинно-наслідкові відносини; 

– формування двох систем з яких одна є «об’єктом» управління, а інша 

«управляючим» суб’єктом.    

Для вирішення антиномій цілісності, а також проблеми невизначеності 

складу елементів системи та визначення форми бінарних відносин поміж ни-

ми,  виникає необхідність подальшого розвитку методології системного під-

ходу. 

На основі вирішення антиномій цілісності можливим буде встановлення 

закономірностей формування та діяльності природних інтелектуальних сис-

тем, які є основою для розроблення інтелектуальних інформаційних техноло-

гій для інтелектуальних систем комп’ютерної підтримки рішень, заснованих 

на закономірностях природного інтелекту особи, яка приймає рішення. 

Найбільш значимим  недоліком такого підходу є те, що метод структури-

зації підтримки  рішень включає в себе формування бази даних та формування 

на основі цих даних відповідної  бази знань, що потребує розробки унікальних 

програмних продуктів з залученням фахівців з програмування та когнітологів. 

Як правило, такі системи підтримки прийняття рішень є унікальними саме то-

му, що база даних, а отже й база знань формуються для конкретного об’єкту 

управління.  
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Пропонується подальший розвиток інтелектуальних систем комп’ютерної 

підтримки рішень здійснювати шляхом розробки інформаційної моделі діяль-

ності організації на основі інтелектуальних закономірностей діяльності особи, 

яка приймає рішення, які відкрито у теорії функціональних систем.  

Закономірність формування проекту майбутнього результату діяльності 

природної інтелектуальної системи на основі центральної закономірності інте-

гративної діяльності мозку може бути основою для розробки такої моделі. 

З наведеного слідує, що предметом дослідження є теоретичні основи 

створення інтелектуальних систем комп’ютерної підтримки рішень при 

управлінні  енергозбереженням організацій з інформаційною моделлю діяль-

ності організацій на основі закономірностей інтелектуальної діяльності осо-

би, яка приймає рішення. 

 

1.7 Мета досліджень 

 

Метою дослідження є підвищення ефективності підтримки рішень при 

управлінні енергозбереженням організацій, розробкою інтелектуальної сис-

теми комп’ютерної підтримки рішень з інформаційною моделлю діяльності з 

енергозбереження організацій. 

Першою підціллю  дослідження є розвиток  цілісного підходу до пред-

ставлення діяльності особи, яка приймає рішення, як природної інтелектуа-

льної системи. 

Другою підціллю   є доказ  подібності архітектури моделі функціональ-

ного представлення діяльності природних інтелектуальних систем. 

Третьою підціллю є доказ ізоморфності архітектур інформаційних моде-

лей структуризації рішень, мислення, смислового мислення та смислової  дія-

льності для інтелектуальної  системи комп’ютерної підтримки рішень на осно-

ві закономірностей природного інтелекту людини. 
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1.8 Метод та постановка наукової проблеми 

 

Для постановки  наукової проблеми скористаємося методом постановки 

наукової проблеми, який запропоновано у роботі [71, с. 49]:  

«Суть методу полягає в наступних посилках. По-перше, на визначенні 

проблеми. ... По-друге, на філософському визначенні протиріччя, яке ... трак-

тується як відношення між позитивними і негативними сторонами, будь-якого 

процесу або явища. По-третє, ґрунтуючись на категоріальному апараті закону 

єдності і боротьби протилежностей, який органічно включає принцип нероз-

ривної єдності якості і кількості ... введемо термін «сила протиріччя». 

Згідно цього методу необхідно визначити проблему у формі протиріччя.   

Основним недоліком методу структуризації рішень є те, що він включає в 

себе формування бази даних та формування на основі цих даних відповідної  

бази знань, що потребує розробки унікальних програмних продуктів з залучен-

ням фахівців з програмування та когнітологів. Як правило, такі системи підт-

римки рішень є унікальними саме тому, що база даних, а отже й база знань 

формуються для конкретного об’єкту управління.  

З цього виникає протиріча  між існуючими можливостями традиційних 

методів структуризації рішень при управлінні діяльністю з енергозбереження   

та тенденціями розвитку методу структуризації рішень на основі закономірно-

стей інтелектуальної діяльності особи, яка приймає рішення.  

Оптимальним буде вирішення цього протиріча шляхом формування уні-

версальної, незалежної від об’єкту управління інтелектуальної системи 

комп’ютерної підтримки рішень з застосуванням єдиного методу структуриза-

ції рішення на основі закономірностей інтелектуальної діяльності людини.      

Узагальнено формулювання науково-прикладної проблеми наведено на 

рисунку 1.10. 

Це протиріччя є частковим  по відношенню до загальних протиріч, які іс-

нують в методологіях системного та цілісного підходів. Тому постає задача  

формування цих діалектичних протиріч.    
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У методології системного підходу представлення організації, як органі-

зованого цілого передбачає залучення додаткових понять, а  саме системоут-

ворюючого фактору у формі «управління». Застосування цього фактору при-

водить до поділу системи на дві підсистеми (частини): – управляючу (суб’єкт 

управління) та на ту, якою управляють (об’єкт управління). При цьому,  меха-

нізмом поєднання (інтеграції) цих двох систем (частин) є організаційна струк-

тура організації. 

Розгляд управлінської діяльності (теорія управління) окремо від діяльнос-

ті організації  (теорія фірми, теорія організації) вступає в явне протиріччя з 

методологією цілісного підходу, яка вимагає розгляду організації як організо-

ваного цілого. 

 У роботі [72] підкреслюється: організаційна система як керована систе-

ма, сама всередині себе містить орган управління. 

Вирішення цього протиріччя вимагає застосування додаткового поняття 

«діяльність організованого цілого».  

Згідно результатам роботи  [73] ця діяльність передбачає:  формування 

цілі діяльності; контроль за ходом діяльності по досягненню встановленої цілі;  

оцінку досягнутого результату діяльності. 

В методології системного підходу існує два самостійних підходи до ви-

значення системоутворюючого фактора, які можуть бути представлені у фор-

мі: 

‒  управлінський   (кібернетичний)   підхід визнає людину  як системоут-

ворюючий фактор організації діяльності системи згідно роботи [74];  

‒  з позицій теорії функціональної системи  результат діяльності живої іс-

тоти (проект) визнається як фундаментальний системоутворюючий фактор 

системи [53].  
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Рисунок 1.10 – Структура науково-прикладної проблеми 

З цього випливає, що в теорії управління (менеджменті) під системою розуміють об’єднання, щонайменше, двох лю-

дей, пов’язаних певними організаційними відношеннями, а в теорії функціональної системи відношення встановлюються 

для внутрішніх структурних частин організму. 
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Поділ в роботі [58] ІС на дві частини забезпечив визначення її складу як 

організованого цілого. Не вирішеною є проблема встановлення принципу від-

ношень поміж частинами цього організованого цілого.  

З виконаного аналізу проблем системного та цілісного підходів до дослі-

дження інтелектуальних систем, випливає наявність наступних антиномій цілі-

сності, які потребують свого вирішення. 

Протиріччя 1 — антиномія про відношення частин та цілого [75]. 

Протиріччя 2  – антиномія про первинність частин чи цілого [75]. 

Протиріччя 3 – антиномія про співвідношення понять «цілісність» – 

«причинність» [75]. 

Протиріччя  4 – антиномія  формуючого фактору: «діалектична єдність» – 

«причинність».  

Протиріччя  5 –  антиномія Ф. В. Й. Шеллінга про свідому та несвідому 

діяльність [75]. 

Протиріччя  6 –  антиномію «цілісності»: «система є дещо ціле» – «ціле не 

є системою» [76]. 

Протиріччя  7  – антиномія «структури»: структура організованого цілого 

є зовнішньою по відношенню до його структурних частин (є неоднозначною) 

[74]  – структура організованого цілого є внутрішньою по відношенню до його 

структурних частин (є єдино можливою) [53]; 

Протиріччя  8 –  антиномія реалізуючого фактору: людина як формуючий 

фактор (кібернетичний підхід, управління) [74]  – проект майбутнього резуль-

тату діяльності [53]. 

Протиріччя  9 –  антиномія діяльності Г. П. Щедровицького: діяльність це 

процес (системний підхід) – діяльність це структура різнорідних елементів (те-

орія діяльності) [77]. 

Протиріччя 10 – антиномія послідовності дій з формування проекту 

майбутнього результату:  
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‒   одночасна інтеграція чотирьох компонентів аферентного синтезу: до-

мінуючої на даний момент мотивації, обстановочної аферентації, також відпо-

відної даному моменту пускової аферентації і, нарешті, пам'яті [53]; 

‒   послідовне формування моделі аферентного синтезу цілі, моделі фор-

мування програми дії, моделі прогнозування результату дії (формування акце-

птору результату дії) [58]. 

Слід відзначити, що наявність  вказаних антиномій свідчить про проти-

річчя у вихідних аксіомах загальної теорії систем. Так, у математиці існуван-

ня антиномій свідчить про наявність протиріч у її аксіомах [78].  

Основним діалектичним відношенням у загальній теорії систем є бінарне 

відношення між частиною та цілим, яке формується як протиріччя 1. Основним 

причинно-наслідковим відношенням у теорії управління є відношення поміж 

входом та виходом системи. 

Вирішення  вказаних протиріч забезпечить формування аксіом методології 

цілісного підходу, правил їх формування  та діяльності, а також формування 

моделей смислової діяльності особи, яка приймає рішення (див рис. 1. 11).  

Однак, окрім принципу бінарних відносин, як діалектичних відносин у фо-

рмі «ціле» – «частини цілого», в логічному методі існує тріарне діалектичне ві-

дношення у формі «загальне» – «особливе» – «одиничне» [79], або ж бінарне 

відношення «загальне» – «одиничне». 

Виникає питання, яка роль цих діалектичних відношень у формуванні ме-

ханізму взаємодії частин в організованому цілому, і як наслідок, у формуванні 

моделі інтеграції його діяльності? На основі цього сформовано протиріччя 4. 

На основі цих моделей можливим буде подолання  протиріччя  між  існую-

чими можливостями традиційних методів підтримки рішень  при управлінні 

енергозбереженням організацій та тенденціями розвитку інтелектуальних сис-

тем комп’ютерної підтримки рішень з інформаційною моделлю діяльності, які 

створені на основі закономірностей природного інтелекту особи, яка приймає 

рішення. 
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Рисунок 1.11 – Прогнозовані  результати вирішення протиріч. 

 

Для вирішення даної проблеми необхідно вирішити наступні задачі дослі-

дження: 

1. Виконати аналіз процесів в системах комп'ютерної  підтримки рішень 

при управлінні енергозбереженням організацій.  
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2. Розвинути основні положення цілісного підходу до дослідження проце-

сів формування та діяльності природних інтелектуальних систем.   

3. Встановити логічні закономірності  цілісної діалектично організованої 

діяльності природної інтелектуальної системи. 

4. Розробити інтелектуальну інформаційну технологію діяльності природ-

ної інтелектуальної системи. 

5. Розробити  інформаційну модель структуризації  рішень, а також інфор-

маційні моделі мислення, смислового мислення та діяльності.  

6. Розробити інтелектуальну систему  комп’ютерної підтримки рішень при 

управлінні енергозбереженням організації з інформаційною моделлю діяльності 

з енергозбереження.   

7. Обґрунтувати підвищення ефективності підтримки рішень при управ-

лінні енергозбереженням з застосуванням елементів  розробленої інтелектуаль-

ної системи комп’ютерної підтримки рішень. 

8. Провести апробацію результатів наукових досліджень в реальних еко-

номічних умовах і в навчальному процесі. 

На основі запропонованого в роботі [71] методу постановки наукової про-

блеми визначено суттєві протиріччя, які необхідно вирішити для досягнення ме-

ти дисертаційної роботи. Вирішення проблеми ускладнюється тим, що в систе-

мній методології існують внутрішні протиріччя без вирішення яких неможливе 

коректне застосування її положень для вирішення науково-прикладної пробле-

ми. Тому першою постає задача наукового узагальнення методології цілісного 

підходу до дослідження інтелектуальних систем. 

  



75 

Висновки до розділу 1 

 

1. Аналіз методології формування систем енергетичного менеджменту по-

казав, що їх формування здійснюється на основі методології стандартів серії 

ISO 9000. Основними принципами діяльності систем управління якістю є прин-

ципи процесного та системного підходів. Поряд з принципом процесного під-

ходу до формування систем управління якістю застосовується конструктивна 

методологія, яка передбачає діяльність з розробки проекту. На даний час відсу-

тнє однозначне визначення системи принципів діяльності з управління якістю. 

На даний час не існує теоретичного обґрунтування принципів діяльності систем 

управління якістю. 

2. Аналіз існуючих моделей систем  енергетичного менеджменту показав, 

що  для формування та реалізації цілей діяльності з управління ефективністю 

використання енергоресурсів організації, необхідне формування відповідних  

підсистем управління та організації  їх інтеграції. Ці підсистеми повинні розг-

лядатися як частини організованого цілого – інтегрованої системи управління 

ефективністю реалізації аспектів енергетичної діяльності підприємства. 

Управління енерготехнологічними процесами формується за принципом 

зворотного зв’язку, як системи автоматичної стабілізації параметрів  робочих 

процесів. Управління енергетичною ефективністю  реалізації аспектів енерге-

тичної діяльності вимагає залучення до процесу управління особи, що приймає 

рішення. В цьому випадку необхідно формувати інтегровану інтелектуальну 

систему діалогового управління ефективністю реалізації аспектів енергетичної 

діяльності, тобто, поєднувати дві системи АСУ В та АСУ ТП. 

3. Аналіз тенденцій розвитку моделей систем енергетичного менеджменту 

показав, що  відомі моделі систем енергетичного менеджменту вирішують на-

ступні організаційні задачі: встановлення значень  проектних значень показни-

ків енергетичної ефективності П; визначення моніторингом реально отриманих 

показників енергетичної ефективності Х; реалізація балансного співвідношення 

П = Х. Організаційні задачі за змістом  відповідають,  як моделі управління 
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енергозбереженням згідно Закону України про енергозбереження, так і моделям 

СЕМ згідно стандартів  ISO 9000:2007 та ДСТУ ISO 50001:2014. 

З аналізу слідує необхідність розробки моделі діяльності по забезпеченню 

ефективного використання енергоресурсів у формі автоматизованої системи 

управління, як частини інтегрованої автоматизованої системи управління ор-

ганізацією.  

4. З аналізу напрямків розвитку інтелектуальних систем слідує, що у яко-

сті наукової гіпотези може бути прийняте допущення про те, що використання 

в управлінні організацією інтелектуальних інформаційних технологій, в основу 

яких покладено архітектури моделей знань, сформованих на основі моделей 

природного  інтелекту  людини, забезпечить  управління енергозбереженням.       

5. У якості робочих гіпотез прийнята: 

– пропозиція про те, що з метою розробки методологічних основ інтелек-

туальних систем необхідним є подальший розвиток  методології системного 

підходу до дослідження моделей  природних інтелектуальних систем як органі-

зованих цілих. 

– пропозиція  про можливість розробки  архітектури моделі функціональ-

ного представлення діяльності організації, як  природної інтелектуальної сис-

теми, на основі  теорії функціональної системи людини. 

– пропозиція  про те, що на основі дослідження моделей  природної інте-

лектуальної системи, як організованого цілого, можливим є формування моде-

лей  смислового мислення та смислової діяльності. 

– пропозиція про можливість розробки інтелектуальних інформаційних те-

хнологій  на основі моделей смислового мислення для цілей управління енерго-

збереженням. 

Це забезпечило постановку мети та формулювання задач дослідження. 

Основні результати розділу опубліковано у наступних статтях [6-9], а та-

кож в тезах доповідей на наукових конференціях  [37, 51]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

НАУКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ  ЦІЛІСНОГО ПІДХОДУ ДО 

ДОСЛІДЖЕННЯ    ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДНИХ 

  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ 

 

2.1 Визначення  змісту  понять  «організоване ціле»  та «цілісна 

  організаційна  діяльність» 

 

Цілеспрямовані інтелектуальні системи визначаються як організовані цілі. 

Для організованих цілих в роботі [53] введено поняття «функціональна систе-

ма», підкреслюючи, що діяльність реалізується у формі реалізації певного на-

бору функцій. Функціональна система весь час організовує існуюче організова-

не ціле з його компонентів шляхом реалізації відповідних функцій. Тому воно й 

функціонально  організоване. Можливим є розгляд моделі  «функціонально ор-

ганізованого цілого» у формі архітектоніки моделі функціональної системи. Але 

необхідно згадати про третю антиномію цілісності, а саме про співвідношення 

цілісності та причинності, з якої  випливає питання про форму взаємних відно-

син поміж частинами цілого. Питання стоїть про форму цих відносин як причи-

но-наслідкових (функціональних) або ж більш складних відносин у формі цілі-

сності, яка представляється через структуру. Але ж представлення відносин че-

рез структуру функцій не відповідає на питання, що породжує цю структуру? 

Вирішення цього питання здійснено у роботах  [80-85].  

Згідно роботі [85]  діяльність організованого цілого може бути представле-

на у формі двох фундаментальних організаційних задач діяльності, а саме: 

‒  задача, вирішення якої забезпечує формування проекту майбутнього ре-

зультату (реалізується організуючою структурною частиною); 

‒  задача, вирішення якої забезпечує отримання такого результату (вирі-

шується реалізуючою структурною частиною). 

Визначення 2.1. Організоване ціле може бути представленим у формі двох 

частин, які характеризуються здатністю цих частин формувати відповідні ста-
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ни.  Ці стани характеризуються відповідними якісними та кількісними характе-

ристиками. Для організованого цілого ці характеристики визначаються резуль-

татами задач, які ними вирішуються.  

Визначення 2.2.  Задачі формування проекту майбутнього результату та 

його отримання  складають цілісну організаційну діяльність (формулювання та 

вирішення задач) та вирішуються в двох відповідних структурних частинах, які 

є їх фізичними носіями. 

Аналіз показав, що перша задача в поняттях діалектичної логіки може бути 

охарактеризована як «загальне», тому, що вона є предметом розумової (свідо-

мої) діяльності людини, друга задача може бути охарактеризована як «одинич-

не», тому, що вона є предметом фізичної праці людини. Поміж задачами вста-

новлюється діалектичний зв’язок у формі «загальне – одиничне». 

Визначення 2.3.  Частини організованого цілого поєднуються діалектично 

через діалектичний зв’язок вирішуваних ними задач. 

Визначення 2.4. Цілісна діалектично організована діяльність  забезпечує 

формування діалектично організованого  цілого.  

Так, пропонується досліджувати саме цілісність діалектично організованої 

діяльності, а також й діалектично організоване ціле як її носія.  

Вказана цілісність забезпечується шляхом вирішення додаткової задачі 

забезпечення відповідності за допомогою встановлення відповідного діалекти-

чного  зв’язку (єдності) поміж цими частинами. 

Слід відзначити, що принцип  діалектичних відносин у формі «загальне» – 

«одиничне», як це показано в аналізі виконаному в роботі [86], не розглядався в 

переліку значимих форм бінарних відносин. 

Визначення 2.5. Діалектична єдність станів частин цілого є первинною, 

формуючою, по відношенню до причинно-наслідкових (функціональних) 

зв’язків, які вона породжує і які реалізують цю діалектичну єдність. 

Дослідженню відношень первинності діалектичної єдності та причинно-

наслідкових відносин присвячено роботи [84, 85]. 

Звернення до поняття «діяльність» не є новим. В роботі   [87] наступним чином 
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характеризується це поняття: держава не може розглядатися просто як дійс-

ність, вона повинна розглядатися як діяльність, як розрізнена діяльність. 

Виходячи зі сказаного, можна навести наступні рішення для деяких анти-

номій, визначених у першому розділі.  

Визначення 2.6.  Друга антиномія про первинність цілого чи частин вирі-

шується  завдяки встановленню первинності  цілого, оскільки принцип його 

формування – діалектична єдність станів частин цілого є первинним по відно-

шенню до функцій,  які породжуються його частинами.  

Поняття «взаємодія» може бути охарактеризоване наступним чином: 

взаємодія – ось перше, що виступає перед нами, коли ми розглядаємо рухому 

матерію в цілому з позицій теперішнього природознавства. Ми не можемо піти 

далі пізнання цієї взаємодії якраз тому, що позаду нічого більше пізнавати [88]. 

Тому поняття цілого у можливості включає складеність його з частин. Як-

що ціле не може бути поділеним на частини, в ньому не можуть бути реалізова-

ні відносини. 

Друга антиномія про первинність цілого чи частин вирішується  завдяки 

встановленню первинності  цілого, оскільки принцип його формування – діале-

ктична єдність станів частин цілого є первинним по відношенню до функцій,  

які породжуються його частинами.  

Визначення 2.7. Третя антиномія щодо відносин «цілісність – причин-

ність» вирішується завдяки встановленню первинності цілого, оскільки ціліс-

ність забезпечується діалектичною єдністю станів частин цілого і вона є пер-

винною по відношенню до причинно-наслідкових відносин (функцій), які поро-

джуються частинами цілого. 

Стосовно п’ятої антиномії , яка ставить питання про подолання протиріччя 

поміж представленням цілого через частини, визначення яких неможливе без 

ідеї цілого, говориться, що це протиріччя може бути  «подолане лише для генія, 

тобто шляхом раптового збігу свідомої і несвідомої діяльності». 

Визначення 2.8.  П’ята антиномія вирішується завдяки  встановленню  ді-

алектичної єдності організаційних задач (ідея цілого), результати рішення яких 
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відносяться до свідомої діяльності (задача формування проекту майбутнього 

результату), та несвідомої (технологічної) діяльності (задача отримання цього 

результату) (його частини). 

З цього слідує, що термін «несвідома діяльність», запропонований в [75], є 

не коректним, тому, що технологічна діяльність також реалізується людиною у 

свідомому стані. Тому коректним є поділ організаційної діяльності саме за її 

результатами.  

Для понять «функція» та «задача» додатково розглядається поняття струк-

тура (архітектура, архітектоніка). Виникає питання – у чому полягає різниця 

змісту понять «структура задач» та «архітектоніка функцій»? З’ясуємо спочатку 

зміст понять «функція» та «задача». 

Поняття «задача» визначається як система, обов'язковими компонентами 

якої є: предмет задачі, що знаходиться в початковому стані; модель необхідного 

стану предмета задачі [89]. 

Слід зауважити, що «задачний підхід» в  визначається як фундаментальний 

метод організації діалогу поміж людиною та комп’ютером [90]. 

Функція розглядається як діяльність, яка при цьому специфікована за 

ознаками призначення, спрямованості та логічної послідовності процесів. Фра-

гмент діяльності, споряджений деякими, чи усіма  вказаними ознаками, назива-

ється функцією [90]. 

Поняття «функція» відрізняється від поняття «задача» тим, що для неї ві-

домими є призначення (споряджена результатом процесу), спрямованість та ло-

гічна послідовність процесів, які реалізуються, а для «задачі» встановленими є 

предмет завдання, що знаходиться в початковому стані та модель необхідного 

стану предмета задачі (потрібний результат).  

Тому реалізація функції передбачає отримання конкретного результату ді-

яльності для елементу системи, в яку він включений, а вирішення задачі потре-

бує формування системи, в якій будуть реалізовані певні функції. 

Формування структури задач, до складу кожної з яких залучаються певні 

функції, забезпечує отримання конкретних поточних результатів, тобто, форму-
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ється структура результатів, не пов’язаних безпосередньо з функціями, які реа-

лізуються.  

З наведеного слідує, що для реалізації діяльності діалектично організова-

ного цілого може бути сформована певна структура задач. Щонайменше таких 

задач повинно бути дві, а саме:  

– задача формування цілі діяльності; 

– задача реалізації сформованої цілі. 

Архітектоніка функцій включає всі функції, які реалізуються у визначеній 

системі, а структура задач включає всі значимі результати діяльності цієї сис-

теми. З цього випливає можливість формування структури задач (результатів), 

яка не залежить від архітектури функцій, які реалізуються. 

Архітектоніка функціональної  системи  є вторинною. Але саме її аналіз 

дозволяє сформувати структуру задач діяльності, які нею вирішуються.  

Визначення 2.9. Теорія функціональних систем  є не чим іншим, як теорі-

єю внутрішньої цілісної діалектично організованої діяльності живої істоти як 

діалектично організованого цілого.  

Сприймаючи теорію функціональних систем (ТФС) саме у такій якості, 

вдається сформувати однозначне визначення поняття цілісності діалектично 

організованої діяльності діалектично організованого цілого. 

Визачення 2.10.  Цілісністю діалектично організованої діяльності діалек-

тично організованого цілого є сукупність двох діалектично організованих за-

дач, одна з яких забезпечує формування проекту майбутнього результату в її 

організуючій структурній частині, а інша забезпечує його отримання у реалізу-

ючій частині у взаємодії з першою на основі реалізації закону результату, зако-

ну динамічної мобілізації  структур та закону  сталості архітектури організова-

ного цілого. 

Згідно  закону про сталість архітектури функціональної системи функці-

ональні системи організму складаються зі структур, що динамічно мобілізу-

ються у масштабі цілого організму і на їхній діяльності й остаточному ре-
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зультаті не відбивається винятковий вплив якогось анатомічного типу струк-

тури, що бере участь [53]. 

З цього стає зрозумілим, що людина, як інтелектуальна система (як пер-

винна форма виробничої системи) є сукупністю функціональних систем, які 

включаються до її структурних організуючої та реалізуючої частин і які скла-

даються з динамічно мобілізованих компонентів та навколишнього середовища 

і на їхній діяльності «не відбивається винятковий   вплив якогось одного з них». 

Вони включаються в склад структурних частин організованого цілого тільки 

тоді, коли можуть сприяти отриманню кінцевого корисного результату. 

З огляду на наявність у функціональній системі визначеної кількості спе-

цифічних для неї вузлових механізмів, пропонується розглянути питання чи не 

поєднуються саме за цим же  принципом і «системи» промислових 

підприємств? Ми надаємо право судити про це відповідним фахівцям. Але якби 

це було так, перед нами встало б питання про чудову  гармонію в організації 

всіх тих систем, де результат є вирішальним чинником системоутворення [66]. 

 Цієї ж думки дотримуються й  в роботі [58]. На жаль, в цій роботі це по-

ложення не обґрунтовується. 

Слід також відзначити структуру моделі кібернетичної системи державно-

го управління України (див. рис. 1.7), яка сформована у роботі [56]. Ця модель 

сформована незалежно від моделі функціональної системи, в той же час в неї 

включено всі її елементи та майже всі її функції. Це може розглядатися як підт-

вердження гіпотези запропонованій в роботі [53]. 

Структурні частини організованого цілого, а також і саме діалектично 

організоване ціле повинні мати властивість динамічної мінливості.  

Таким чином, найважливішими властивостями організуючої та реалізую-

чої структурних частин  інтелектуальної системи як діалектично організованого 

цілого є динамічна раптова змобілізованість  та динамічна мінливість для оде-

ржання ним спрограмованного результату. 

З наведеного слідують наступні висновки: 
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‒  природна інтелектуальна система є діалектично організованим ці-

лим, яка складається з двох структурних частин, які в свою чергу є сукуп-

ністю компонентів (функціональних систем), здатних до раптової динаміч-

ної змобілізованості та динамічної мінливості, а також елементів зовніш-

нього середовища; 

‒  структура (архітектура) інтелектуальної системи, як діалектично 

організованого цілого, відповідає архітектурі функціональної системи лю-

дини (див. рис. 2.1) [53]; 

‒  кінцевий результат діяльності інтелектуальної системи, як діалек-

тично організованого цілого, складається з суми кінцевих результатів ви-

рішення двох діалектично організованих задач двома його структурними 

частинами. 

В роботі [58] здійснено дослідження моделі архітектури функціональної 

системи для вирішення задач формування інтелектуальних систем управління 

(ІСУ). 

 

 

Рисунок  2.1 –  Архітектура функціональної системи людини: 

1 – організуюча структурна частина; 2 – реалізуюча структурна частина. 
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Для цього у складі інтелектуальної системи виділено блок «динамічна екс-

пертна система» (ДЕС),  яка є основою формування «інтелектуального перетво-

рювача» (ІП). Для моделювання ІСУ застосовуються класичні методи теорії си-

стем управління.  

Для дослідження структури та функцій ДЕС функціональна система поді-

лена  на дві складові частини (див. рис. 2.2) за формами діяльності, а саме: «си-

нтез цілі» та «реалізація цілі». На жаль, цей спосіб поділу ІС на частини надалі 

не застосовується для встановлення форми зв’язку поміж ними.  

Для визначення детального складу та змісту діалектично організованих за-

дач структурних частин інтелектуальної системи, як діалектично  організова-

ного цілого, виділено дві структурні частини, а саме: організуючу частину та 

реалізуючу частину (див. рис. 2.1) [58].  

 

 

Рисунок 2.2 – Схема поділу інтелектуальної системи  
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Згідно [58] в організуючій частині здійснюється діяльність з «синтезу цілі 

діяльності», а в реалізуючий частині реалізується діяльність з «реалізації цілі 

діяльності». Тобто, система ІС поділена на частини за формами діяльності, а 

нами запропоновано здійснювати поділ за формами задач, які вирішуються ІС. 

До складу інтелектуальної системи за ТФС входять такі компоненти (див. 

Рис. 2.1): 

‒  компоненти   аферентного синтезу [53]: 

‒  компоненти обстановочної аферентації (ОА); 

‒  компоненти пускової аферентації (ПА); 

‒  компоненти домінуючої мотивації; 

‒  компоненти пам яті; 

‒  компоненти апарату  прийняття рішення [53]; 

‒  компоненти акцептору результату дії [53]; 

‒  компоненти апарату формування еферентного збудження; 

‒  компоненти апарату забезпечення цілеспрямованої поведінки; 

‒  компоненти апарату оцінки результатів поведінки; 

‒  зворотна аферентація. 

Оскільки цілеутворюючим чинником для інтелектуальної системи  є кінце-

вий результат її дії (його проект), перш за все, треба розглянути питання, як він 

формується. В теорії функціональних систем  пропонується  наступний метод 

його формування: чотири вирішальних компонента аферентного синтезу по-

винні бути піддані обробці з одночасною взаємодією на рівні окремих нейро-

нів: домінуюча на даний момент мотивація, обстановочна аферентація, також 

відповідна даному моменту пускова аферентація і, нарешті, пам'ять. Своєрід-

ність полягає в тому, що цей синтетичний процес, якщо його віднести до масш-

табів нейрона, відбувається на основі центральної закономірності інтегративної 

діяльності мозку, а саме, на основі конвергенції збуджень на одному і тому ж 

нейроні [53]. 
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Необхідно підкреслити однозначне визначення складу чотирьох компонен-

тів цього процесу синтезу. Вони різні за смислом. В цьому фундаментальна ві-

дмінність від моделі штучного нейрона. 

Після формулювання проекту кінцевого результату інтелектуальна система 

переходить до наступного етапу свого формування, а саме – ухвалення сформу-

льованого рішення. 

Після того, як рішення ухвалено, в організованому цілому формуються 

еферентні збудження, які надходять до компонентів, які забезпечують досяг-

нення запрограмованого результату. На цьому формування інтелектуальної си-

стеми не закінчується. Ще на стадії  аферентного синтезу в інтелектуальній си-

стемі формується  акцептор результатів дії. На нього покладається задача зві-

ряти отриманий результат з проектом, який був сформований на стадії прийн-

яття рішення. 

Повертаючись до процесу аферентного синтезу проекту майбутнього ре-

зультату, слід відзначити, що тільки в ТФС ставиться задача одночасної оброб-

ки чотирьох факторів.  

В теорії системокванту [54] та в теорії інтелектуальних систем у формі ра-

дикалу [55] ця задача зовсім не розглядається. В теорії інтелектуальних систем 

за [58]  не розкривається механізм інтеграції сигналів при формуванні мети.  

При цьому мета є одним з факторів поряд з зовнішніми факторами, які об-

робляються в динамічній експертній системі (див. рис. 2.2) з формуванням  в 

ній проекту майбутнього результату. Таким чином, саме на динамічну експерт-

ну систему покладається задача формування проекту майбутнього результату. 

Звідси слідує, що протиріччя, яке нами встановлено при формуванні нау-

ково-прикладної проблеми таким методом не  вирішується. Адже при форму-

ванні динамічної експертної системи центральна закономірність інтегративної 

діяльності мозку не застосовується. 

З наведеного слідує, що формування цілісної діалектично організованої ді-

яльності інтелектуальної системи в загальному вигляді реалізується через ви-

рішення наступних послідовних організаційних задач: 
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‒  задачі формування проекту кінцевого результату, який повинне досягти 

діалектично  організоване ціле на основі аферентного синтезу; 

‒  задачі прийняття рішення про досягнення конкретного результату з де-

кількох попередніх варіантів; 

‒  задачі формування акцептора результатів дії діалектично організованого 

цілого, який забезпечує порівняння запрограмованого результату з інформаці-

єю про кінцевий реальний результат та інформацією про реальні сигнали, що 

надійшли до виконавчих органів; 

‒  задачі визначення моменту досягнення кінцевого результату діяльності 

діалектично організованого цілого і переходу до формування рішення про дося-

гнення нового кінцевого результату. 

Діяльність  інтелектуальної системи як діалектично організованого цілого  

полягає у постійному формуванні його як функціональної системи з компонен-

тів, які можуть бути залучені до неї  на принципах взаємосприяння отриманню 

визначеного кінцевого  результату. Для людини цей результат розуміється як 

корисне пристосування до обставин навколишнього середовища. Для підприєм-

ства як інтелектуальної системи, загальний  результат полягає в отриманні при-

бутку.  

Виходячи з наведеного вище, запропоновано  модель функціональної архі-

тектури діяльності інтелектуальної системи як діалектично організованого ці-

лого (рис. 2.3).  

В технічній кібернетиці розглядаються системи, які здатні до самонавчан-

ня в процесах розпізнавання  та управління. 

Отже, запропонована модель цілісної діалектично організованої діяльності 

інтелектуальної системи як діалектично організованого цілого, розкриває склад 

та зміст усіх діалектично організованих задач, які вирішуються структурними 

організуючою та реалізуючою частинами. Далі на основі цієї моделі можуть 

бути розглянуті усі питання організації принципів взаємосприяння структурних 

частин діалектично організованого цілого по отриманню  ним кінцевого ре-

зультату. 
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       Ця модель також може бути застосована для дослідження закономірностей 

смислового мислення з формування проекту майбутнього результату на основі 

центральної закономірності інтегративної діяльності мозку. 

 

 

Рисунок  2.3 – Модель  цілісної діалектично організованої діяльності  

інтелектуальної системи, як діалектично організованого цілого 

1– організуюча структурна частина; 2 – реалізуюча структурна частина.   

 

На основі цієї закономірності можливим є дослідження закономірностей 

смислової діяльності як однієї особи, так і сформованих ними організацій. 

Поділ інтелектуальної системи на частини має методологічне значення. 

Адже головний зміст системного підходу складається саме в тому, що будь-яка 

деталь спостереження чи експериментування повинна бути неминуче вписана в 

якийсь з вузлових механізмів внутрішньої архітектоніки системи. [53]. 

В даному висловлюванні слід розуміти системний підхід з позицій теорії 

функціональних систем, яку вважаємо теорією діалектично організованого ці-
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лого. Тому мова, насправді, йде не про традиційну теорію систем та системний 

підхід, а про теорію діалектично організованого цілого та методологію цілісно-

го підходу дослідження його діяльності. 

Для обґрунтування цієї тези необхідно додатково проаналізувати питання 

про співвідношення понять «система» та «організоване ціле» в теорії інтелекту-

альних (функціональних) систем. 

Аналіз теорії інтелектуальних систем з точки зору співвідношення понять 

«система» та «організоване ціле» виявив наступні факти. Предметом дослі-

дження в цій теорії  є саме діяльність живої істоти як функціональної системи 

(організованого цілого) по одержанню запрограмованого (корисного) результа-

ту. 

 Слід також прийняти до уваги, що для опису цілісної діалектично органі-

зованої діяльності функціональної системи по отриманню корисного результату 

введено поняття «системоквант» [54]. Саме системоквант і є фізіологічною 

«одиницею» цілісної діалектично організованої  діяльності діалектично органі-

зованого цілого. 

В теорії функціональних систем досліджується конкретний об’єкт живої 

природи – людина, її діяльність. В ній  не ставиться завдання співставлення  

положень теорії функціональних систем, власне поняття «система» з поняттями 

«ціле» та «цілісність». 

В той же час слід відзначити, що саме в теорії функціональних систем лю-

дина розглядається як організоване ціле [53]. Перефразовуючи визначення по-

няття «система» в теорії функціональних систем можна ввести наступне визна-

чення діалектично організованого цілого: 

Визначення 2.11. Діалектично організованим цілим є тільки такий ком-

плекс вибірково включених компонентів (частин), у яких взаємодія і взаємовід-

носини у формі діалектичної єдності організаційних задач здобувають характер 

взаємного сприяння структурних частин на одержання сфокусованого корисно-

го результату. 
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Наведене визначення цілого протирічить наступному визначенню: під 

ім'ям «системи» ми отримуємо просто якийсь синонім поняття цілого як того, 

що складається з частин.  Ніякої окремої науки про таке ціле взагалі, природно, 

бути не може [76]. 

Як бачимо, теорія функціональних систем є саме теорією діалектично ор-

ганізованого цілого.В той же час в цій тезі присутня нова властивість інтелек-

туальної системи –  діалектично  організована діяльність та нова її властивість 

– цілісність.  Діалектично організоване ціле при цьому є носієм (реалізатором)  

цієї діяльності.  З цього виникає можливість формування нових понять теорії 

діяльності – науки про цілісність діалектично організованої діяльності діалек-

тично організованого цілого.  

Таким чином,введення визначення організованого цілого у формі двох ча-

стин, які пов’язані поміж собою діалектичними відносинами «загальне» – 

«одиничне», забезпечило вирішення антиномій про первинність частин та ціло-

го, відношення понять «цілісність – причинність», відношення понять  «свідо-

ма» та «несвідома діяльність».  

Інтелектуальна система є діалектично організованим цілим, яке складаєть-

ся з двох структурних частин, які, в свою чергу, є сукупністю компонентів, зда-

тних  до раптової динамічної змобілізованості та динамічної мінливості, а та-

кож елементів зовнішнього середовища. 

Для інтелектуальної системи, як діалектично організованого цілого, вве-

дено поняття  цілісна діалектично організована  діяльність, яка є  сукупністю 

двох основних організаційних  задач, одна з яких забезпечує формування прое-

кту майбутнього результату в її організуючій частині, а інша забезпечує його 

отримання у реалізуючий частині у взаємодії з першою на основі реалізації за-

кону результату, закону динамічної мобілізації  структур та закону  сталості ар-

хітектури діалектично організованого цілого. 

Кінцевий результат діяльності інтелектуальної системи складається з суми 

кінцевих результатів вирішення двох  організаційних задач двома його струк-

турними  частинами. 
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2.2 Аналіз методів математичного моделювання природної  інтелекту-

альної системи 

 

Проблема математичного моделювання природної інтелектуальної систе-

ми є визначальною для загальної теорії систем (її математичних основ), теорії 

функціональних систем, теорії інтелектуальних систем. Як було показано для 

систем енергетичного менеджменту основна проблема полягає у відсутності 

моделі об’єкта управління. В свою чергу, модель об’єкта управління бути 

сформована тільки тоді, коли в арсеналі математичних методів будуть відпо-

відні математичні методи. 

На цей час основою моделювання систем є математична теорія систем  

[53]. Основна проблема, яка при цьому виникає полягає в тому що: вивчаючи 

систему як сукупність математично сформульованих завдань, математик - тео-

ретик системи – зазвичай не йде далі своїх найбільш улюблених формулювань 

про взаємодію безлічі компонентів при формуванні системи [53]. 

Вище нами показано, що діяльність інтелектуальної системи може бути 

представленою у формі вирішення визначеного комплексу задач. Тому пропо-

нується досліджувати інтелектуальну систему саме з цієї точки зору. Для цього 

необхідно визначити які саме математичні методи можуть бути застосовані для 

вирішення вказаних задач: 

1.   Задача формування проекту кінцевого результату, який повинна  досяг-

ти інтелектуальна система на основі аферентного синтезу; 

2. Задача прийняття рішення про досягнення конкретного результату з де-

кількох попередніх варіантів; 

3. Задача формування акцептора результатів дії діалектично організовано-

го цілого, який забезпечує порівняння запрограмованого результату з інформа-

цією про кінцевий реальний результат та інформацією про реальні сигнали, що 

надійшли до виконавчих органів; 

4. Задача  визначення моменту досягнення кінцевого результату діяльності 

діалектично організованого цілого і переходу до формування рішення про дося-

гнення нового кінцевого результату. 
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Друга задача вирішується за допомогою методів прийняття рішень.  

Третя задача пов’язана з першою оскільки до складу акцептора результа-

тів дії входить модель проекту майбутнього результату, яка є результатом ви-

рішення першої задачі. Задача порівняння проекту майбутнього результату з 

отриманим реальним результатом вирішується відомими методами, які розро-

блено в теорії автоматичного управління. 

Рішення четвертої задачі залежить від результату вирішення першої зада-

чі, тому що він повинен бути представлений у формі проекту майбутнього ре-

зультату для їх співставлення. 

З наведеного слідує, що задача математичного моделювання діяльності ін-

телектуальної системи зводиться до вирішення першої задачі: задачі аферент-

ного синтезу проекту майбутнього результату.  

Аналіз задач, які вирішує інтелектуальна система показав, що основною в 

моделюванні її діяльності є задача формування проекту майбутнього результа-

ту на основі центральної закономірності інтегративної діяльності мозку. Без 

вирішення цієї задачі рух далі неможливий. 

З цього стає зрозумілим чому у відомих моделях систем менеджменту, в 

тому числі й систем енергетичного менеджменту відсутня модель діяльності 

організації.  

Слід також зауважити, що в математичній теорії систем відсутня конкрет-

на постановка задачі синтезу проекту майбутнього результату на основі 

центральної закономірності інтегративної діяльності мозку. Це пояснюється 

тим, що невідомий спосіб відношень, який забезпечує інтеграцію визначених 

факторів реалізації цього процесу. 

Ось як ця проблема формулюється у теорії інтелектуальних систем  [58, с. 

5]:  

«Становить значний інтерес побудова моделі аферентного синтезу цілі. 

Дійсно, такі компоненти, як мотивація, обстановочна і пускова аферентація, 

пам'ять, перебуваючи у взаємодії, призводять до появи цілі і ухваленню рішен-

ня до дії. 
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Який механізм цієї взаємодії, який критичний потенціал цієї сукупності 

компонентів, при якому синтезується ціль? Це питання вимагає глибокого ана-

лізу, покладеного в основу розробки моделей… . Яким чином побудувати мо-

делі програми дії і акцептора дії, щоб використовувати їх в інтелектуальних си-

стемах? Ймовірно, необхідно розробляти теорію цілеспрямованих систем, здат-

ну описати ці механізми на рівні понять.» 

Вище показано, що невідомим є принцип відношень поміж відомими по-

няттями, які складають основу аферентного синтезу. 

Виникає також питання якими саме поняттями необхідно описати процес 

аферентного синтезу проекту майбутнього результату?  

В теорії інтелектуальних систем пропонується застосовувати  диференціа-

льні моделі побудова яких включає наступні етапи: 

1) вибір фізичних ефектів, які враховуються в моделі і відповідного їм пе-

реліку використовуваних законів природи; 

2) визначення фізичного сенсу причинних та наслідкових змінних; 

3) причинно-наслідкова інтерпретація у використовуваних законах приро-

ди; 

4) застосування принципу композиції; 

5) побудова диференціальної моделі, яка розшукується, з урахуванням 

причинно-наслідкової інтерпретації законів природи[58]. 

В цьому методі моделювання основним принципом відносин є принцип 

причинно-наслідкових відносин. Але ж причинно-наслідкові відносини реалі-

зуються у часі послідовно від причини до наслідку, а аферентний синтез здійс-

нюється одночасно. 

З цього виникає проблема  пошуку типу зв’язку поміж факторами аферен-

тного синтезу, який би описував  цей  тип відносин. 

Таким чином, в існуючих методах  створення  математичних моделей ін-

телектуальних систем застосовується принцип причинно-наслідкових відносин, 

який не може бути застосований для моделювання аферентного синтезу проек-

ту майбутнього результату. 
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Показано, що окрім цього принципу відносин для опису формування та 

діяльності інтелектуальної системи  застосовується принцип діалектичних від-

носин у формі «загальне» – «одиничне». 

Виникає пропозиція застосування цього принципу відносин  для моделю-

вання  процесу аферентного синтезу проекту майбутнього результату. 

Для побудови моделі аферентного синтезу  на основі цього принципу від-

носин  необхідно попередньо виконати дослідження  закономірностей, які 

обумовлені реалізацією цього типу відношень в процесах формування та дія-

льності інтелектуальної системи.  

Їх формування ускладнюється тим, що в загальній теорії систем існують 

визначені у першому розділі антиномії цілісності та системні парадокси. Без їх 

подолання неможливо математично коректно описати функціональну систему. 

Їх вирішення продовжимо  з розкриття змісту поняття «одиниця діяльності».  

 

2.3  Визначення змісту «одиниці» цілісної діалектично організованої          

діяльності  

 

Виходячи з положень теорії функціональних систем, на питання про «оди-

ницю» такої діяльності, легко відповісти – це і є системоквант згідно [54] для 

якого додатково ввели поняття: 

‒   «цілісність діалектично організованої діяльності»; 

‒   «діалектично організоване ціле»; 

‒   «організаційна задача» як це запропоновано в роботі  [67].   

В роботі [80]  розглянуто  детальний  алгоритм реалізації циклу цілісної ді-

алектично організованої діяльності інтелектуальної системи з застосуванням 

поняття «задача». До його складу входять конкретні діалектично організовані 

діяльності  у формі вирішення наступних організаційних задач: 

1 – задача з формування оптимального проекту майбутнього результату 

рішення задачі (П);  
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2 – задача щодо прийняття рішення про досягнення сформованого проекту 

майбутнього результату рішення задачі;  

3 – задача по досягненню сформованого проекту результату з показниками  

(Х);  

4 – задача щодо забезпечення відповідності показників  досягнутих показ-

ників результату рішення задачі (Х) встановленому значенню показників 

проекту майбутнього результату рішення задачі (П) шляхом їх вимірюван-

ня і зіставлення за співвідношенням:   

              

 П = Х .                                                        (2.1). 

 

Четверта задача є завершальною у діяльності і її результатом є забезпе-

чення відповідності між отриманими показниками результату та попередньо 

сформованого проекту цього результату. Тобто, 

 

                             П – Х = 0.                                                         (2.2) 

 

Визначення 2.12. Результатом цілісної діалектично організованої діяльно-

сті  інтелектуальної системи є «нуль». 

Отже, цілісність діалектично організованої діяльності є фундаментальним 

атрибутом формування природної інтелектуальної системи.  

Реалізація одного циклу діяльності по досягненню спроектованого резуль-

тату і є її «одиницею» діяльності  за термінологією, яка прийнята у роботі [82].  

Фізіологічні процеси, що супроводжують діяльність в їх сукупності, фор-

мують системоквант поведінкового акту [54].  

Слід відзначити, що під «одиницею діяльності» розуміється найпростіша 

одиниця, яка має такий мінімальний набір, що може розглядатися як деяка цілі-

сність, що підкоряється певному закону». [77] 

Таким чином, «одиниця діяльності» це «мінімальний набір» «елементів», 

який розглядається як деяка цілісність діяльності. В нашому визначенні елеме-

нтами є задачі, а їх поєднання в діалектичну єдність забезпечує формування 

«одиниці» цілісної діяльності. Певним законом є закон діалектичної єдності.  
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Тому в роботі [77] й не вдалося визначити таку елементарну одиницю. З 

різнорідних елементів (процесів), які поєднано у одиничну діяльність, не вда-

ється сформувати одиницю діяльності, а з різнорідних задач це вдалося. 

Тобто, здійснюється перехід від різнорідних елементів  до елементарних 

задач. Різнорідні елементи в діяльності виділити не вдається, а от виділити 

елементарні задачі в діяльності діалектично організованого цілого вдається. 

Вдається також однозначно поєднати їх у  формі одиничної однозначної для 

інтелектуальних систем  діалектичної єдності. 

Результатом реалізації «одиниці» діяльності завжди є «нуль». З методоло-

гічної точки зору саме «нуль» в математиці є найбільш змістовним поняттям, 

оскільки в ньому зосереджено всю числову вісь. Це положення може бути роз-

повсюджене і на теорію діяльності. 

З іншого боку, результат реалізації діяльності як «процесу»  завжди є зміс-

товним.  

Визначення 2.13. Результат цілісної діалектично організованої діяльності 

інтелектуальної системи завжди є невідповідним результату реалізації процесу.  

Слід також зауважити, що в теорії подібності подібними визнаються яви-

ща, для яких структура рівнянь, якими вони описуються, є інваріантною.  

Визначення 2.14.  Для діалектично організованого цілого інваріантною є 

структура діалектичної єдності задач, які ним реалізуються. 

Відмінність понять «процес» та «діяльність» полягає саме в тому, що: 

– процес на виході має конкретне «значення» у формі результату, якому 

притаманний конкретний фізичний зміст; 

– результат цілісної діалектично організованої діяльності «одиниці діяль-

ності» інтелектуальної системи виражається «нулем». 

Це положення і є відповіддю на друге запитання про співвідношення по-

нять «процес» та «діяльність» [77]. 

З наведеного вище також слідує, що поняття «система» може бути визна-

чено наступним чином.  
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Визначення 2.15. Системою є сукупність визначених  взаємопов’язаних 

елементів, які забезпечують отримання заданого конкретного результату  

шляхом реалізації визначених взаємопов’язаних процесів (вирішення конкрет-

них задач). 

З наведеного також слідує, що зміст поняття «одиниця цілісної діалекти-

чно організованої діяльності» може бути визначений наступним чином.  

Визначення 2.16. Одиницею цілісної діалектично організованої діяльності 

є сукупність взаємопов’язаних  діалектично організованих задач, які передба-

чають: 

‒  вирішення задачі з формування оптимального проекту майбутнього ре-

зультату (П);  

‒  вирішення задачі щодо прийняття рішення про досягнення сформовано-

го проекту майбутнього результату;  

‒  вирішення задачі по досягненню сформованого проекту результату (Х);  

‒  вирішення задачі щодо забезпечення відповідності досягнутого резуль-

тату (Х) встановленому значенню проекту майбутнього результату (П) у формі 

(2.2). 

На основі цього, природна інтелектуальна система може бути визначена  

наступним чином.  

Визначення 2.17. Природна інтелектуальна система складається, щонай-

менше, з двох взаємопов’язаних структурних частин здатних реалізувати ціліс-

ну діалектично організовану діяльність  у формі «одиниці діяльності» з отри-

манням кінцевого результату у формі «нуля». 

Таким чином, виходячи з положень теорії функціональних систем систе-

моквант є діалектично організованим цілим, для якого додатково ввели поняття 

«цілісність діалектично організованої діяльності» та «організаційна задача». 

Реалізація одного циклу діалектично організованої діяльності по досягнен-

ню запрограмованого результату  є  «одиницею» діяльності.  Результатом дія-

льності «одиниці» діяльності завжди є «нуль». 

Відмінність понять «процес» та «діяльність» полягає саме в тому, що: 
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   – процес на виході має конкретне «значення» у формі конкретного фізи-

чного змісту; 

   – результат цілісної діалектично організованої діяльності діалектично 

організованого цілого виражається «нулем». 

Природна інтелектуальна система складається, щонайменше, з двох діале-

ктично взаємопов’язаних частин, здатних реалізувати цілісну діалектично орга-

нізовану діяльність  у формі «одиниці діяльності». 

 

2.4  Визначення форми  взаємозв’язку для  понять «процес»  і  

діяльність  «одиниці діяльності»  

 

В попередньому пункті  розглянуто визначення змісту понять «система» і 

«діалектично організоване ціле» і їхні відносини. При вирішенні даної задачі 

була також вирішена задача визначення змісту понять «процес» і «цілісна діа-

лектично організована діяльність».  

Введено поняття  «одиниця діяльності»  [83]. Показано, що різниця змісту 

понять  діяльності  як процесу та діяльності як структури задач полягає в тому, 

що результат процесу завжди змістовний, а результат діяльності «одиниці дія-

льності» завжди дорівнює «нулю».  

Не дослідженою залишається задача наявності чи відсутності зв'язку між 

поняттями «процес» і «цілісна діалектично організована діяльність». Іншими 

словами, виникає питання: – вони можуть бути застосовані самостійно чи у пе-

вному співвідношенні? Для  відповіді на це запитання необхідно з'ясувати їх 

зміст. 

Вивченню та моделюванню процесів присвячена велика кількість дослід-

жень. Практично будь-яка діяльність завжди зводиться до подання її у формі 

процесу або їх сукупності у формі системи. З теоретичної точки зору така сис-

тема розглядається як часова система. Під часовою системою розуміють  об'єкт, 

елементами якого є часові функції і, нарешті, системи, визначені на часових 

об'єктах, – часовими системами [91].  
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Згідно з цим визначенням під процесом розуміється об'єкт, який реалізує 

діяльність по перетворенню вхідних об'єктів системи у вихідні об'єкти, які і яв-

ляють результат процесу або діяльності часової системи.  

 Отже, необхідно встановити факт наявності відносин між процесом і цілі-

сною діалектично організованою діяльністю «одиниці діяльності». Для цього 

необхідно вирішити задачу про форму понять, які були б одночасно застосовані 

до опису процесу та цілісної діалектично організованої діяльності, а також їх 

результатів. 

Очевидно, що такими поняттями повинні бути загальнометодологічні  по-

няття. До таких понять відноситься перш за все поняття «ціле» яке розглядаєть-

ся як сутність і є істинним. Йому ж притаманний розвиток [92] 

У логічному методі такими поняттями  для об'єкта є: «субстанція»; «атри-

бут»; «модус»  [93] 

Згідно діалектичній логіці такими поняттями є: «загальне (всезагальне)»; 

«особливе»; «конкретне (одиничне)» [79].  

Вихідними для пізнання виберемо поняття логічного методу згідно  [93], 

оскільки спочатку будемо розглядати об'єкти пізнання в їх наявному бутті, а 

потім для них будемо застосовувати додатково поняття логічного методу. Зміст 

поняття «процес», виражений у зазначених поняттях, наведено в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 – Зміст поняття «процес»  

Поняття за 

Б. Спинозою 

Зміст  

поняття 
Склад поняття Елементи поняття «процес» 

«Субстанція» «існування» 
фізичне ціле, яке скла-

дається з двох частин 

вихідні ресурси і кінцевий ре-

зультат 

«Атрибут» «рух частин» 

рух об'єднання двох ча-

стин через механізм пе-

ретворення 

механізм забезпечення перетво-

рення – особливе  в існуванні 

«Модус» «стан частин» 
діалектична протилеж-

ність станів 

вихідні ресурси - загальне і кін-

цевий результат - одиничне 

 

Передбачається, що процес «існує» (поняття субстанція) тільки в тому ви-

падку, коли є в наявності вихідні ресурси і отриманий результат їх перетворен-

ня, тобто, виділяємо в його існуванні дві частини.  
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При цьому вихідні ресурси через поняття «модус» віднесені до поняття 

«загальне», а кінцевий результат - «одиничне». 

Наявність двох частин процесу як цілого, ставить питання про зміст його 

основного «атрибуту». В якості такого атрибуту визначено механізм забезпе-

чення руху об'єднання у формі перетворення вихідних ресурсів у кінцевий ре-

зультат. У поняттях Г. Гегеля механізм забезпечення руху об'єднання у формі 

перетворення вихідних ресурсів у кінцевий результат віднесений до поняття 

«особливе». 

У логічній схемі пізнання поняття «особливе» відіграє роль механізму пе-

реходу від поняття «спільне» до поняття «конкретне ціле» [79]. У нашому розг-

ляді це поняття відіграє роль об'єднуючого початку в діалектичній єдності по-

нять «загальне» і «одиничне». Реалізація форми руху об'єднання можлива тіль-

ки в тому випадку, коли стани частин цілого будуть діалектично відмінні. 

У даному дослідженні для частин цілого застосовується поняття «модус» 

або «стан». Як зазначалося вище, у визначенні часових систем, діяльність часо-

вої системи пов'язана з «переходами станів». Причому, вихідні ресурси ми ха-

рактеризуємо станом «загальне», а отриманий результат «одиничне». 

В розумовій діяльності сукупність вихідних ресурсів містить у собі кінце-

вий результат «в можливості», отже, він повинен бути віднесений до поняття  

«загальне». Наприклад, сукупність будівельних матеріалів на будівельному 

майданчику для побудови споруди містить в «можливості» побудовану з цих 

матеріалів конкретну споруду. Про них ми можемо сказати тільки те, що з цих 

матеріалів буде збудовано «споруду». 

Визначення 2.18. Процес є фізичним цілим, в термінології діалектичної 

логіки «конкретним цілим», оскільки всі його елементи є фізичними частинами, 

а саме: - «вихідні ресурси – загальне, кінцевий результат – одиничне» та меха-

нізм забезпечення руху – особливе. 

Аналогічним чином у таблиці 2.2 представлено зміст поняття «одиниця ді-

яльності». 

Таблиця 2.2 – Зміст поняття «одиниця діяльності» 
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Поняття за    

Б. Спинозою 

Зміст поняття 

«ціле» 

Склад поняття «діяль-

ність» 
Елементи поняття «діяльність» 

«субстанція» «існування» 

цілісна діяльність, що 

складається з двох час-

тин 

проект майбутнього результату 

і кінцевий результат 

«атрибут» «рух частин» 

об'єднання двох частин 

через механізм забезпе-

чення відповідності 

механізм забезпечення відпові-

дності - особливе в пізнанні 

«модус» «стан частин» 
діалектична протилеж-

ність станів 

проект майбутнього результату 

- загальне у свідомості і кінце-

вий результат - конкретне у 

свідомості 

 

При розкритті змісту поняття «одиниця діяльності» виникають відміннос-

ті, які полягають у наступному: 

– проект майбутнього результату відноситься до поняття «загальне в пі-

знанні», оскільки він є продуктом діяльності свідомості; 

– результат цілісної діяльності є «конкретним в пізнанні», тому відносимо 

його до поняття «одиничне в пізнанні»; 

– головна відмінність полягає в змісті діяльності механізмів забезпечення 

руху і забезпечення відповідності. 

Для розкриття цієї відмінності розглянемо спочатку зміст механізму забез-

печення руху для поняття «процес». Для цього скористаємося поняттям «управ-

ління». 

В кібернетиці під управлінням розуміють гомеостатичну машину, призна-

чену для саморегулювання. Термін «машина» визначає доцільну систему. Тому 

управління, будучи по своїй суті машиною, в той же час є невід'ємною части-

ною іншої машини, призначеної для виконання будь-яких інших функцій. Ви-

ходячи з цих принципових міркувань, можна виявити і фундаментальний прин-

цип, що лежить в основі управління. Цей принцип носить назву зворотного 

зв'язку [94]. 

В кібернетиці також встановлюється, що  робота інтелектуальних систем 

та деяких машин абсолютно паралельні один одному в своїх аналогічних спро-

бах управляти ентропією шляхом зворотного зв'язку [95]. 
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Механізм забезпечення руху для процесу перетворення вихідних ресурсів у 

кінцевий продукт, по суті, складається з двох механізмів, а саме: механізму фі-

зичного перетворення і механізму управління цим перетворенням за принципом 

управління на основі зворотного зв'язку. При цьому керуючий вплив формуєть-

ся за результатом реалізації процесу [96-98].  

На рис. 2.4а представлена модель реалізації процесу, а на рисунку 2.4б мо-

дель реалізації діяльності  інтелектуальної системи (одиниці діяльності). 

При реалізації одиниці діяльності виникає інша ситуація. У цьому випадку 

застосовується механізм забезпечення відповідності отриманого результату йо-

го проекту. Причому, проект майбутнього результату має бути сформований до 

початку реалізації діяльності. 

Модель реалізації діяльності  модель заснована на архітектоніці функціо-

нальної системи [53].  

З викладеного випливає, що при реалізації діяльності «одиниці діяльності» 

виникають три механізми впливу на процес, а не два, а саме: 

‒  механізм фізичного перетворення; 

‒  механізм реалізації проекту майбутнього результату (забезпечення від-

повідності); 

‒  механізм зворотного зв’язку.  

Принциповою відмінністю моделі реалізації одиниці діяльності від моделі 

реалізації процесу є наявність «акцептора», що сприймає інформацію про про-

ект майбутнього результату, команду на реалізацію конкретних дій і дані про 

отриманий результат. 

Отже, без сформованого проекту майбутнього результату, прийняття рішення 

про його досягнення і формування відповідної команди на виконання, «одини-

ця» діяльності не реалізується.  

Для реалізації процесу достатньо мати на вході відповідні ресурси і запус-

тити в дію механізми забезпечення руху та управління за принципом зворотно-

го зв’язку. 
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а 

 

б 

 

Рисунок 2.5 – Модель реалізації:  

а – процесу; б – діяльності інтелектуальної системи 

 

Виникає питання, якими поняттями можна охарактеризувати механізм за-

безпечення відповідності та механізм забезпечення руху? Оскільки механізм за-

безпечення руху реалізується фізичними компонентами, цей механізм ми може-

мо охарактеризувати атрибутом «одиничне». 

Механізм забезпечення відповідності реалізується в процесі розумової дія-

льності, отже, його можна охарактеризувати атрибутом «загальне».  

 Між механізмами забезпечення руху для «процесу» та  забезпечення від-

повідності для «одиниці діяльності» виникає діалектичне відношення:  

«одиничне» – «загальне». 
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В цілому реалізація процесу у формі фізичного процесу і цілісної діалекти-

чно організованої діяльності «одиниці діяльності» у формі розумових процесів 

формування проекту майбутнього результату та вимірювання отриманого ре-

зультату і становить діалектичну єдність частин цілісної діалектично організо-

ваної діяльності інтелектуальної системи. При цьому тривалість реалізації дія-

льності з необхідністю дорівнює тривалості реалізації процесів в «одиниці дія-

льності».  

 При цьому також відбувається одночасне перетворення фізичних ресурсів 

у кінцевий фізичний продукт та проекту майбутнього результату в отриманий 

мислимий результат.  

 З наведеного виникає додаткове питання, як співвідносяться між собою 

поняття «мета діяльності», яка застосована в теорії цілеспрямованих систем 

[99] і введена нами для поняття «одиниця діяльності» – «проект майбутнього 

результату»? 

Цілеспрямована система може бути визначеною наступним чином: цілесп-

рямовані індивід або система можуть продукувати 1) функціональні результати 

одного типу структурно різними способами в структурно однаковому оточенні і 

2) функціонально різні результати в однаковому оточенні або в структурно різ-

них оточеннях  [99] 

Визначення 2.19. Встановлення  змісту поняття «проект майбутнього ре-

зультату»  передбачає формування конкретних показників проекту результату 

діяльності «одиниці діяльності», які повинні бути отримані для заданого моме-

нту часу.  

Для їх формування до складу проекту майбутнього результату включені 

політика, стратегія (аналог ідеалу), мета, завдання, показники результату (ана-

лог результату) у формі ресурсних факторів організаційної діяльності [100]. 

Визначення 2.20. Восьма антиномія реалізуючого фактору: людина як фо-

рмуючий фактор (кібернетичний підхід, управління) – проект майбутнього ре-

зультату діяльності інтелектуальної системи  вирішується завдяки встановлен-

ню первинності проекту майбутнього результату для існуючої функціональної 
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системи. Встановлення проекту майбутнього результату забезпечує подальшу 

реалізацію діяльності. Фізично функціональна система вже існує.  

Визначення 2.21. Управління за принципом зворотного зв’язку здійсню-

ється  на етапі реалізації процесу, а формування проекту майбутнього резуль-

тату передує цьому етапу, тобто, вони відносяться до різних етапів життєвого 

циклу одиниці діяльності, то й не протирічять одне одному.  Вони доповнюють 

одне одного, реалізуються послідовно. 

Пропонується формування змісту показників здійснювати послідовно, по-

чинаючи з політики енергозбереження. У цьому випадку реалізація діяльності 

«одиниці діяльності» передбачає одночасну реалізацію політики, стратегії, ме-

ти, завдань і показників результату. Цілісна діяльність «одиниці діяльності» 

кінцева. Результат діяльності «нуль». 

Таким чином, що процес є фізичним організованим цілим, в термінології 

діалектичної логіки «конкретним цілим», оскільки всі його елементи є фізич-

ними частинами, а саме: - «вихідні ресурси – загальне, кінцевий результат  оди-

ничне» та механізм забезпечення руху – особливе. 

Механізм забезпечення руху для процесу перетворення вихідних ресурсів у 

кінцевий продукт, по суті, складається з двох механізмів, а саме: механізму фі-

зичного перетворення і механізму управління цим перетворенням за принципом 

управління на основі зворотного зв'язку. При цьому, керуючий вплив форму-

ється за результатом реалізації процесу. 

При реалізації «одиниці» діалектично організованої діяльності виникає 

інша ситуація. У цьому випадку застосовується механізм забезпечення відповід-

ності отриманого результату його проекту. Причому, проект майбутнього ре-

зультату має бути сформований з початку реалізації діяльності. 

З цього випливає, що виникають три механізми впливу на процес, а не 

один, а саме: 

‒ механізм фізичного перетворення; 

‒ механізм зворотного зв’язку; 
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‒ механізм реалізації проекту майбутнього результату (забезпечення відпо-

відності). 

Принциповою відмінністю моделі реалізації «одиниці» діалектично органі-

зованої діяльності від моделі реалізації процесу є наявність «акцептора», що 

сприймає інформацію про проект майбутнього результату, команду на реаліза-

цію конкретних дій і дані про отриманий результат. 

В цілому реалізація процесу у формі фізичного процесу і цілісної діалекти-

чно  організованої діяльності «одиниці діяльності» у формі розумових процесів 

формування проекту майбутнього результату та вимірювання отриманого ре-

зультату становить діалектичну єдність частин цілісної діалектично організо-

ваної діяльності інтелектуальної системи. 

При цьому тривалість реалізації процесу з необхідністю дорівнює тривало-

сті реалізації процесів в «одиниці діяльності».  

Запропоновано поняття «проект майбутнього результату», зміст якої пе-

редбачає формування конкретних показників проекту результату діяльності 

«одиниці діяльності», які повинні бути отримані для заданого моменту часу. 

Для їх формування до складу проекту майбутнього результату включені страте-

гія (аналог ідеалу), мета, завдання, показники результату (аналог результату) у 

формі ресурсних факторів організаційної діяльності. 

Слід також відзначити, що управління за принципом зворотного зв’язку 

здійснюється  на етапі реалізації процесу, а формування проекту майбутнього 

результату передує цьому етапу, тобто, вони відносяться до різних етапів жит-

тєвого циклу процесу, то й не протирічять одне одному!  Вони доповнюють од-

не одного, реалізуються послідовно. 

 

 

2.5 Узагальнення змісту понять «ціле» та «цілісність» 

 

Дослідимо роль та місце понять «ціле» та «цілісність» у формуванні 

елементів теорії цілісної діалектично організованої діяльності інтелектуальної 

системи.  
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У роботі [90] поняття ціле використовується у визначенні поняття 

«система»: – «система є дещо ціле». В той же час, відсутнє визначення самого 

поняття «ціле». Тому в цій роботі для системи вводиться поняття «цілісність». 

Здійснюється перехід від «цілого» як об’єкту пізнання до властивостей 

системи, її цілісності. Вводиться також поняття «рівень цілісності». 

Введення понять «ціле» та «цілісність» в системному підході не вирішує 

проблему визначення поняття «система». 

 Системна методологія передбачає поділ підприємства на елементи 

(підсистеми) і встановлення взаємозв’язків поміж ними в складі системи  та 

досліджує відношення характеристик системи як цілого та окремих її 

елементів.  Вона є розвитком класичної методології цілісного підходу для 

систем, яким притаманна самоорганізація.  

Поняття цілісності виникло ще  в античній філософії як зв'язка понять 

«частина-ціле», яка відображає становлення аналітичної думки, яка усвідомила 

структурну організованість буття. Початкові структурні уявлення були 

пов'язані з формуванням математичного мислення, для якого «ціле» є сума 

складових його «частин». [101]. 

Розглядається відношення цілого до його частин, а не відношення частин в 

цілому. Це відношення переноситься й на систему. В сучасній філософській та 

загальнонаукових методологіях системна методологія є загальновизнаною.  

Зроблено також спробу розвитку ТФС для дослідження систем, яким при-

таманна генетична пам’ять. При цьому, у якості основного системоформуючого 

фактору  визначається «гомеостаз» системи [102].  

Але ж, організація діяльності організму як системи та організація діяльно-

сті виду як системи, це зовсім різні форми діяльності, а отже повинні бути різ-

ними форми загальних законів їх організації.  

Пропонується визначати системи через поняття «керування (управління)»:   

система є впорядковано стійка самокерована і керована цілісність, - це ціліс-

ність, яка підтримує свій впорядковано стійкий стан та стан системи, яка стоїть 

вище, засобами самокерування та керування [102]. 
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Це визначення протирічить  визначенню, яке прийнято в ТФС. 

Тут знову як і в [90] поняття «система» співставляється з поняттям «ціліс-

ність».  

Під цілісністю також в розуміється єдність керуючих та керованих частин 

системи, об’єднаних інформаційними, енергетичними, транспортними (просто-

рово-часовими, та причинно-наслідковими) зв’язками, необхідними для реалі-

зації її головної та функціональної мети [101]. 

З цього визначення слідує, що у якості бінарних відносин у  розглядаються 

просторово-часові та причинно-наслідкові відносини. 

Поняття «ціле» є основою формування цілісного методу системної техно-

логії  [103]. Згідно цього методу під цілим та цілісністю розуміють сукупність 

частин середовища (які також можуть бути цілими), що здійснює діяльність для  

власного виживання, збереження і розвитку в середовищі діяльності; 

 цілісність – властивість частини середовища (яка може бути цілим) здійс-

нювати діяльність в інтересах виживання, збереження і розвитку іншої частини 

середовища, в тому числі й іншого цілого. 

Ознакою цілого є наявність сукупності частин середовища (які можуть бу-

ти цілими), а також їх діяльності з виживання, збереження та розвитку. Тобто, 

це стосується систем живої природи. Ціле є сукупністю цілих, це зрозуміло. Те 

що ціле є сукупністю не  цілих, а їх частин, які здійснюють діяльність… свід-

чить про залучення декількох живих істот до реалізації цих видів діяльності.  

Одночасно розглядаються діяльність однієї живої істоти і діяльність їх 

об’єднання.   

Цілісність же розглядається як властивість частини середовища, яка може 

бути цілим,  здійснювати діяльність в інтересах виживання, збереження та роз-

витку іншої частини середовища, в тому числі іншого цілого, тобто, залученою 

до його складу. Очевидно,  цілісність цілого це його властивість здійснювати 

діяльність в інтересах іншого цілого. А здійснення діяльності цілого  у власних 

інтересах не відповідає критерію цілісності?  Чому? 
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На нашу думку, цілісність може бути властивістю певного аспекту харак-

терного для  цілого. Наприклад, цілісність може стосуватися самої діяльності 

діалектично організованого цілого. Саме це положення є основою наших мір-

кувань. 

В цьому методі  розглядається  три типи цілісності. Вони стосуються час-

тин середовища, які є «великими», «малими» та «рівними» даному цілому. Тоб-

то, до складу середовища включається особа, яка, в свою чергу, може входити 

до «великого об’єднання» і включати до складу своєї діяльності  інших осіб 

(«малих» частин), а також здійснювати відносини з «рівними собі»  частинами 

[103].   

Для розробки елементів методології формування загальної теорії діяльнос-

ті  немає потреби у дослідженні внутрішніх  механізмів  психічної діяльності 

інтелектуальної системи. Слід зосередити увагу на розгляді питань, пов’язаних 

з дослідженням цілісної діалектично організованої діяльності інтелектуальної 

системи (її організуючої та реалізуючої структурних частин) у взаємодії з фак-

торами навколишнього середовища. 

В наведеному огляді літератури звертає на себе увагу беззаперечний факт 

– в усіх варіантах теорії систем, в теорії діяльності, а також у цілісному методі 

системної технології паралельно з поняттям «система» використовуються по-

няття «ціле», «цілісність». Загальновизнаним є факт того, що поняття «систе-

ма» та «ціле» є загальними по відношенню до поняття «цілісність».  Цілісність 

розглядається як властивість системи або цілого. На жаль, в теорії систем існує 

безліч визначень поняття «система» і жодного визначення поняття «ціле». 

Поняття «цілісність» розглядається як прояв у системі «нових інтегратив-

них якостей», не властивих компонентам, що її створюють. 

Властивість цілісності пов'язана з метою, для виконання якої призначена 

система [90]. 

В цій тезі підтверджується визнання того що мета (кінцевий результат – 

його проект) є системоутворюючим критерієм, як це запропоновано в теорії 

функціональних систем. При цьому, для визначення мети пропонується ви-
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вчення властивостей системи як цілого, причин появи закономірності ціліснос-

ті. 

 Цілісність не з’являється, вона є внутрішньо необхідною умовою існуван-

ня та діяльності діалектично організованого цілого. Якщо діалектично органі-

зоване ціле реалізувало цілісну діалектично організовану «одиницю діяльності» 

(отримало «нуль»), значить воно дійсно діалектично організоване ціле. Якщо. 

Якщо ні, тоді воно не діалектично організоване ціле. Результат діяльності 

«нуль» і є критерієм її цілісності, а не додаткові інтегративні властивості. 

 З іншого боку властивість інтегративності розглядається як  системоутво-

рюючий, системозберігаючий фактори, важливими серед яких є неоднорідність 

і суперечливість її елементів [90]. 

При цьому,  зміст поняття «суперечливість її елементів» не розкривається. 

Допускається множинність існування системоутворюючих факторів.  Згід-

но теорії функціональних систем, навпаки, єдиноможливим системоутворюю-

чим фактором є проект майбутнього результату.  

В теорії діяльності постала задача виходу за межі положень загальної те-

орії систем шляхом введення нових понять.  Якщо в теорії систем поняття 

«процесний підхід», «процес» є  фундаментальними, то в теорії діяльності  ви-

никла проблема невідповідності понять  «процес» і «діяльність».  

На жаль, в теорії діяльності не дано обґрунтування цієї різниці, натомість 

запропоновано розглядати діяльність як «структуру взаємопов’язаних елемен-

тів». [77]   

З наведеного вище слідує, що структурою, про яку йде мова можливо вва-

жати саме структуру задач, з яких формується діяльність «одиниці» діяльнос-

ті.  Адже вона є сталою для будь-яких форм діяльності. Вона сформована у фо-

рмі кортежу послідовних у часі задач. 

Слід також звернути увагу на наступне. Застосування для аналізу змісту 

понять «процес» та «цілісна діяльність» філософських понять забезпечило роз-

криття складу та змісту внутрішніх понять сутності цих явищ.  
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Корисною в цьому аспекті дослідження є також пропозиція яка стосується 

логічного методу з якого слідує, що найдосконалішим цей метод буде тоді, ко-

ли ми будемо володіти ідеєю найдосконалішої істоти. Тому спочатку треба бу-

де найбільш піклуватися про те, щоб якомога швидше прийти до пізнання такої 

істоти [93]. 

З наведеного вище слідує, що такою найдосконалішою істотою є саме ін-

телектуальна система у формі організму. У нашому дослідженні цією найдос-

коналішою істотою була особа, яка приймає рішення у формі інтелектуальної 

системи, як найменше «діалектично організоване ціле», яке реалізує цілісну ді-

алектично  організовану підприємницьку діяльність. 

Тому дослідження сутності його діяльності з одного боку, як «процесу», 

а з іншого боку, як «цілісної діалектично організованої діяльності» й забезпе-

чило отримання нових знань про природну інтелектуальну систему (діалектично 

організоване ціле), а отже й про діяльність підприємства.  

Важливе значення має наступне зауваження: якщо мислення – спосіб дії 

мислячого тіла, то для того, щоб визначити мислення, ми і повинні ретельно 

дослідити спосіб дій мислячого тіла на відміну від способу дій (від способу іс-

нування і руху) тіла  не мислячого. І ні в якому разі – не структуру або просто-

рову будову цього тіла в недіючому стані. Бо мисляче тіло, коли воно не діє, 

вже не є мисляче тіло, тоді воно просто «тіло» [104]. 

В пункті 2.4 при дослідженні змісту понять «процес» та діяльність «оди-

ниці діяльності» були застосовані поняття діалектичної логіки «загальне», 

«особливе», «одиничне». Був також з’ясований принцип взаємозв’язку поміж 

похідними від них понять, а саме: принцип діалектичної єдності. Крім просто-

рово-часових та причинно-наслідкових зв’язків у розгляд введено принцип діа-

лектичних відносин поміж поняттями у формі їх діалектичної єдності. 

Цю форму відношень можливим є співвіднести з наступними бінарними опози-

ціями – «ціле / частина», «система / елемент», «елемент / антиелемент», «зміст / 

форма», «порядок / хаос», «складність / простота», які розглядаються як органі-
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зуючий початок. Ці бінарні опозиції пояснюють функціонування системи, ре-

презентуючи протиріччя в ній [86].  

У дисертаційному дослідженні розглянуто діалектичне відношення поміж 

поняттями у формі «загальне» – «одиничне», поєднання яких забезпечується 

через механізм забезпечення відповідності (особливе). При цьому, дане відно-

шення застосовано і при розгляді структури інтелектуальної системи, як діалек-

тично організованого цілого, і при розгляді її цілісної діалектично організованої 

діяльності. Діалектична єдність протилежних понять є принципом поєднання 

частин у цілому. Тобто, вона є формуючим фактором для організованого ціло-

го та його діяльності. Традиційно принцип діалектичних відносин розглядають 

як принцип розвитку і увагу наголошують на діалектичній протилежності. 

Перехід від понять «система» та «діяльність як процес» до понять «діале-

ктично організоване ціле» та «цілісна діалектично організована діяльність у 

формі вирішення двох фундаментальних організаційних задач», забезпечив 

встановлення нових знань про природну інтелектуальну систему, а саме, про 

закони її формування та діяльності. При цьому застосовано класичне для логіч-

ного методу відношення «загальне» – «одиничне», але у його організуючий фо-

рмі. 

Таким чином,з введеного вище визначення поняття «система» (див. п. 2.3) 

слідує висновок про те, що поняття «ціле» та «цілісність» у формуванні елеме-

нтів теорії діяльності «діалектично організованого цілого» є визначальними, а 

поняття «система» втрачає свої лідируючі позиції. 

В теорії систем представлення підприємства як двох складових систем, а 

саме: 

– управляючої системи (суб’єкт управління); 

– системи, якою управляють (об’єкт управління); 

робить актуальним питання про форму взаємозв’язку поміж цими системами. 

Що їх об’єднує? Відповідь очевидна: – організаційна структура [105-107].  
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Тому, окрім теорій управління (менеджменту), теорій фірми, існують теорії ор-

ганізації. Сформовано три взаємопов’язані частини. При цьому можливими є 

наступні варіанти такого зв’язку, а саме: 

– організаційна структура є зовнішньою по відношенню до функцій управ-

ляючої системи. При цьому функції управління (у формі відповідного цик-

лу) формуються незалежно від форми організаційної структури; 

– організаційна структура є зовнішньою по відношенню до об’єкта управлін-

ня (у формі відповідної моделі підприємства). Вона є однією з форм пред-

ставлення моделі підприємства поряд з функціональним, процесним та ре-

сурсним представленням. 

Організаційна структура у формі архітектури інтелектуальної системи є 

єдиноможливою для організованих цілих організмового рівня. Вона є внутріш-

ньою по відношенню до елементів цілісної діалектично організованої діяльності 

(організаційних задач) діалектично організованого цілого  у формі «одиниці 

діяльності».  

Отже виникає задача спробувати довести справедливість цієї гіпотези для 

надорганізмових діалектично організованих цілих. Однак, перш ніж перейти до 

вирішення цієї задачі, виконаємо узагальнення і упорядкування отриманих ре-

зультатів у формі відповідних закономірностей.   
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Висновки до розділу 2 

1. Аналіз змісту понять «організоване ціле» та «цілісна організаційна  дія-

льність» показав, що основною формою відношень для них є діалектичні відно-

сини  «загальне» – «одиничне». 

2. Аналіз методів математичного моделювання природної  інтелектуальної 

системи показав, що  існуючі математичні моделі функціональної системи за-

сновано на принципу причинно-наслідкових відносин. Відкритим залишається 

питання про можливість формування таких моделей на основі діалектичних ві-

дносин  «загальне» – «одиничне». 

3. Показано, що цикл діалектично організованої діяльності по досягненню 

запрограмованого результату є «одиницею діяльності»  за термінологією теорії 

діяльності.  Результатом діяльності «одиниці діяльності» завжди є «нуль». Та-

кож встановлено, що системою є сукупність визначених  взаємопов’язаних 

елементів, які забезпечують отримання заданого конкретного результату діяль-

ності  шляхом реалізації визначених взаємопов’язаних процесів. 

4. Дослідження взаємозв’язку понять «процес» і діяльність «одиниці дія-

льності» показало, що поміж ними існують діалектичні відносини  у формі «за-

гальне» – «одиничне». 

5. Для процесу встановлена подвійність властивостей, а саме, з точки зору 

системного підходу поміж входом та виходом процесу встановлюються при-

чинно-наслідкові зв’язки, а з точки зору цілісного підходу поміж входом та ви-

ходом встановлюються діалектичні  зв’язки у формі «загальне» для проекту 

майбутнього результату на вході, та «одиничне» для отриманого результату на 

виході. В теорії функціональних систем доведено, що організаційна структура у 

формі архітектури функціональної системи  (природної інтелектуальної систе-

ми) є внутрішньою по відношенню до елементів цілісної діалектично організо-

ваної діяльності  у формі «одиниці діяльності». Він також прогнозував можли-

вість її застосування для організацій. 

Наукові результати, які отримано в процесі розвитку методології цілісного 

підходу до дослідження природних інтелектуальних систем викладено в моног-

рафіях [80] та наукових статтях [81-85, 100, 105-107]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ВСТАНОВЛЕННЯ ЛОГІЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ  ФОРМУВАННЯ  

ТА     ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 

3.1 Наукове узагальнення результатів дослідження логічних 

     закономірностей діяльності природної інтелектуальної системи 

 

В теорії управління та теорії множин, яка є основою для математичного 

представлення моделей систем управління для цілей аналізу та синтезу, основ-

ним є принцип причинно-наслідкових відносин. [83, 84]    

Сучасна теорія управління підприємствами заснована на використанні по-

нять «система», «управління», «відношення». До цього часу спеціалісти в обла-

сті теорії систем не дійшли згоди щодо однозначного визначення поняття «сис-

тема». Найбільш поширеним є визначення системи через поняття «ціле», на-

приклад, у формі «цілісної безлічі об'єктів (елементів), пов'язаних між собою 

взаємними відносинами» [72, с. 12]. 

В загальній теорії систем запропоновано системи сформовані за участю 

людини відносити до організованих цілих [108].  

При цьому, між об'єктами (елементами) системи встановлюються двомісні 

(бінарні) відносини [72]. 

У теорії управління, як правило, розглядаються бінарні відносини, які по-

діляються на такі типи: еквівалентність, толерантність, строгий порядок, не-

строгий порядок. Кожен з цих тип відношення може бути наділений, принайм-

ні, однією з наступних властивостей рефлексивність, антирефлексивність, си-

метричність, асиметричність, антисиметричність, транзитивність [72]. 

Загальноприйнятим також є представлення системи як об'єкта, який має 

вхід, вихід і характеризується поняттям «стан». Вхід може трактуватися як 

причина, а її вихід як наслідок.  Для організаційних і людино-машинних систем 

найважливішими поняттями є цілі і завдання [72]: 
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В організаційних системах реалізується принцип причинно-наслідкових ві-

дносин між параметрами, що характеризують стан на вході і параметрами, що 

характеризують стан на виході. 

Важливим для системного підходу є поняття поведінка системи, яка  розу-

міється як зміна її стану (і, відповідно, виходу), результатом якого є певний ре-

зультат. Поведінка системи, таким чином, пов'язана з досягненням мети або рі-

шенням завдання [72].  

З даного положення слідує, що поведінка системи розглядається у формі 

процесу або їх сукупності, тобто, застосовується принцип процесного підходу до 

представлення її поведінки. 

Важливим для систем управління є поняття «управління», яке визначається 

як використання причинно-наслідкових відносин, при якому виникає поведінка 

системи, що приводить до бажаного результату (система досягає мети або ви-

рішує завдання) [72]. 

Таким чином, для системи причинно-наслідкові відносини формуються, як 

правило, у формі функціональних відносин. Аргументом функції при цьому є 

час. Тому представлені таким чином системи відносяться до часових систем. 

В теорії управління підприємствами (організаційними системами), основ-

ним є принцип причинно-наслідкових відносин. Цей принцип реалізовано та-

кож  в теорії множин, яка є основою для формування математичних моделей 

економічних процесів і систем управління ними. 

У той же час добре відомий принцип діалектичних відносин понять, дослі-

джений в теорії пізнання у формі «загальне – особливе – конкретне» [79]. 

Дослідженню ролі цього принципу присвячено роботи [85, 109-111].  

 Визначення  3.1. Під «одиничним» розуміємо поняття, що характеризує 

відображення конкретного об'єкта чи явища матеріального світу у свідомості. 

Визначення  3.2. Під «загальним» розуміємо поняття, яке продуковано ро-

зумовою діяльністю.  

Визначення  3.3.  Під «особливим» будемо розуміти механізм реалізації 

діалектичних відносин понять «загальне» – «одиничне».  
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У зв'язку з цим виникає задача визначення можливості використання діа-

лектичних відносин у формі «загальне» – «одиничне» в якості нового бінарного 

відношення для установлення відносин між об'єктами (елементами) організова-

них цілих та організаційними задачами, які ними вирішуються. Рішення даної 

задачі дозволить застосовувати метод діалектичних відносин для математично-

го моделювання, аналізу та синтезу виробничих процесів і систем управління 

цими процесами. 

Для цього необхідно дослідити  питання застосовності в математиці бінар-

ного відношення у формі діалектичних відносин «загальне – одиничне». 

Як показав аналіз змісту стандарту  ISO 80000-2: 2009, в алгебрі відношень 

відсутнє бінарне діалектичне  відношення для множин та / або їх елементів у 

формі діалектичних  відносин «загальне» – «одиничне» і знак, що його позна-

чає [112]. 

Отже, в математичних теоретико-множинних моделях організованих цілих 

дана форма відносин (діалектичної єдності протилежностей) не застосовується.  

Оскільки математичні методи моделювання, аналізу та синтезу є основни-

ми при дослідженні систем управління економічними процесами, виникає за-

вдання включення таких відносин в алгебру відношень. 

З цього слідує, що існуючий математичний апарат теорії множин не може 

бути застосований для математичного моделювання цілісної діалектично орга-

нізованої діяльності природних інтелектуальних систем. 

Виникає необхідність в обґрунтуванні можливості представлення бінарно-

го відношення у формі діалектичної єдності протилежностей «загальне» – 

«одиничне» і формування відповідного знака для даного відношення. У якості 

такого знаку запропоновано застосовувати знак  діалектичної єдності « ».  

При цьому, у вершині кута розміщується символ одиничного поняття. 

Виникає питання до якого виду відношень необхідно віднести даний опе-

ратор. Серед операторів розрізняють звичайні бінарні оператори, звичайні ре-

ляційні оператори, основні N-арні оператори, складні бінарні оператори та 

складні реляційні оператори. 
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Посеред основних математичних символів є два символи, які встановлю-

ють  логічне відношення поміж висловлюваннями про об’єкт та сукупністю та-

ких об’єктів, а саме поняття «квантор» – логічний оператор,  за допомогою яко-

го висловлювання про деякий об’єкт перетворюється у висловлювання про су-

купність (множину)  таких об’єктів. Змістовно сама кванторна формула 

« » читається як «для всіх х має місце Р(х)», а формула « » — як 

«для деяких х має місце Р(х)»» [113].  

Тобто, цей оператор застосовується для позначення операції перетворю-

вання висловлювання. В нашому підході поняття про одиничний об’єкт, або 

про одиничний  фактор діяльності поєднується з поняттям про клас (множи-

ну) таких об’єктів, або множинних факторів діяльності. Тому пропонується на-

ступне визначення знаку діалектичної єдності. 

Визначення 3.4. Знак діалектичної єдності «  » – це знак звичайного ре-

ляційного відношення,  за допомогою якого поняття  про одиничний об’єкт чи 

одиничний фактор діяльності поєднується з поняттям про клас (множину) та-

ких об’єктів чи «загальних» факторів його діяльності.  

При цьому, під поняттям про  клас об’єктів, чи «загальних» факторів його 

діяльності ми розуміємо знання про одиничні об’єкти, які певним чином сфор-

мовані шляхом розумової смислової діяльності як загальні поняття.  

Задачею є встановлення характеристик природної інтелектуальної системи, 

які можуть бути охарактеризовані як «одиничне», «особливе», «загальне». 

Процесний підхід, як основа системного підходу, заснований на розгляді 

предметної області через причинно-наслідкові (функціональні) зв'язки. 

Визначення 3.5.  Під системою S будемо розуміти фізично організоване 

ціле, що складається з двох частин, а саме: вхідних ресурсів Рвх. і кінцевого 

продукту Рвих, які характеризуються поняттями «загальне» і «одиничне». 

  

 

Це випливає з того, що вхідні ресурси, будучи, по суті, фізичними об'єкта-

ми, в той же час кількісно, якісно і у відповідній формі, як проект майбутнього 

S = Рвх.   Рвих . (3.1) 
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результату, визначені в розумовій діяльності. Вихідний продукт дано у фізич-

ній формі, у формі кінцевого одиничного результату. Їх об'єднання забезпечу-

ється механізмами управління і перетворення (реалізації процесу), що характе-

ризуються поняттям «особливе» в існуванні. Тому знак оператору «діалектич-

ної єдності» позначає механізм поєднання. 

Запропоновано в основу  цілісного підходу до представлення діалектично 

організованої  діяльності  природної інтелектуальної системи  D покласти 

принцип діалектичної єдності двох організаційних задач, вирішення однієї з 

яких забезпечує формування проекту майбутнього результату През, а рішення 

другої задачі забезпечує отримання такого результату Орез.  

 

 

Ці задачі співвідносяться як поняття «загальне» і «конкретне». Це випли-

ває з того, що формування проекту майбутнього результату є результатом ро-

зумової діяльності людини і тому може бути охарактеризоване поняттям «спі-

льне», а забезпечення отримання результату є результатом його фізичної тру-

дової діяльності і може бути охарактеризоване поняттям «одиничне». Діалекти-

чна єдність (об'єднання) вирішення задач здійснюється рішенням спеціальної 

додаткової задачі за допомогою спеціального механізму забезпечення відповід-

ності, який характеризується поняттям «особливе» в пізнанні. 

При цьому, для поняття «діяльність» D, зміст якої визначається не як про-

цес, а як структура організаційних задач, що вирішуються організованим цілим, 

введені характеристики «цілісність діяльності» та «одиниця діяльності». Запро-

поновано розглядати цілісну діяльність «одиниці діяльності» Dодин. у формі про-

екту майбутнього результату През. і кінцевого результату Орез., що характеризу-

ються поняттями «загальне» і «одиничне» у пізнанні. Різниця поміж ними дорі-

внює нулю 

 

Dодин. (През. –  Орез.)  0. (3.3) 

 

D  През.   Орез., (3.2) 
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Між результатом процесу  Dпроц. і результатом діяльності «одиниці діяль-

ності» Dодин. також встановлюється діалектичне відношення «одиничне» і «зага-

льне» у формі діалектичної єдності «конкретного результату» процесу (одини-

чне) і «нуля» для діяльності (загальне)  

 

Dодин  Dпроц.. (3.4) 

 

Також виконано аналіз відносин між поняттями «система» S і «організова-

не ціле» Ц і показано, що вони співвідносяться поміж собою як «одиничне» і 

«загальне»:  

Цд.о.   S . (3.5) 

 

Це випливає з того, що результат діяльності системи у формі реалізації 

процесу завжди має конкретний фізичний зміст (він поодинокий), а результат 

цілісної діяльності організованого цілого у формі «одиниці діяльності» завжди 

один і той же продукт смислового мислення – «нуль». 

На рисунку 3.1 наведено порівняння методів моделювання діяльності інте-

лектуальної системи. 

Згідно традиційного підходу діяльність з енергозбереження розглядається 

як система взаємопов’язаних енерготехнологічних процесів. Кожний з процесів 

може бути змодельований як часова система, в якій здійснюється  перетворення 

вхідних ресурсів з отриманням заданого результату.  

Дослідження таких систем передбачає їх попереднє математичне або фізи-

чне моделювання  з метою визначення поведінки при відповідних вхідних фак-

торах. Після цього формуються відповідні закони управління процесами. Реалі-

зація системи процесів передбачає отримання заданого результату діяльності. 

При такому підході не передбачається у явній формі представлення проек-

ту майбутнього результату, який застосовується при реалізації процесу. Це по-

яснюється тим, що цей проект формується на етапі проектування і при реаліза-

ції діяльності не проявляється у явній формі. 
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Рисунок 3.1 – Порівняння методів моделювання діяльності 

інтелектуальної системи 

 

При застосуванні цілісного підходу до моделювання діяльності інтелекту-

альної системи виникає потреба представлення інтелектуальної системи як діа-

лектично організованого цілого й визначення в її складі щонайменше двох час-

тин. Для цього необхідно скористатися тим, що кожна   з частин вирішує певну 

задачу у складі «одиниці діяльності». Введення поняття «одиниці діяльності» 

забезпечується чітка структуризація і часі діяльності інтелектуальної системи. 
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При цьому також встановлюється безумовна вимога забезпечення відпові-

дності отриманого результату встановленому для нього проекту.  

Для діяльності з енергозбереження притаманна відсутність сформованого у 

явній формі проекту майбутнього результату (у формі моделі діяльності), а от-

же й чітка циклічність реалізації діяльності. Відсутність чіткого циклу діяльно-

сті у формі «одиниці діяльності» обумовлює відсутність особи, яка приймає рі-

шення (енергоменеджера). Відсутність енергоменеджера породжує безвідпові-

дальність у питаннях управління енергозбереженням організацій. 

Таким чином, загальним принципом формування як процесу так і  діяльно-

сті «одиниці діяльності» є принцип діалектичної єдності протилежностей по-

нять «одиничне» – «загальне» при наявності механізмів такого об'єднання, що 

характеризуються поняттям «особливе».  

Введення в розгляд додаткових понять «діяльність у формі діалектично 

пов’язаних задач», поряд з традиційним представленням «діяльності як проце-

су», а також «одиниці діяльності» з результатом цілісної діяльності у формі 

«нуля», дозволило отримати якісно новий тип організованого цілого - діалек-

тично організоване ціле Цд.о., а отже й інтелектуальна система розглядається як 

діалектично організована. 

Діалектично організоване ціле складається з двох частин, які характеризу-

ються діалектично протилежними формами станів, які реалізуються у формі 

двох організаційних задач. Вирішення першої задачі забезпечує формування 

проекту майбутнього результату, а рішення другої задачі забезпечує отримання 

запрограмованого результату. При цьому, їх об'єднання забезпечується спеціа-

льним механізмом, на який покладається вирішення задачі щодо забезпечення 

відповідності отриманого результату встановленому проекту. 

Саме реалізація циклу діяльності у формі «одиниці діяльності» є гарантом 

отримання запрограмованого результату діяльності. Без енергоменеджера, як 

активного суб’єкта формування цієї «одиниці діяльності» отримання результату 

неможливе. 
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3.2  Аксіоми методології цілісного підходу 

 

Вирішення встановлених у пункті 1.7 протиріч забезпечить формування 

однозначних вихідних положень для цілісного підходу у формі аксіом на основі 

яких можливим буде формування відповідних правил формування та діяльності 

інтелектуальної системи.  

Початковою аксіомою пропонується встановити форму знаку діалектичної 

єдності. 

Аксіома 3.0. Діалектичну  єдність понять, які характеризуються як «зага-

льне» та «одиничне» поняття, пропонується  позначати знаком звичайного ре-

ляційного оператора « ». 

Для формування аксіом методології цілісного підходу необхідно вирішити 

визначені у п. 1.9 антиномії цілісності. Встановлені у п. 3.1 закономірності фо-

рмування та діяльності інтелектуальної системи забезпечують можливість роз-

криття цих протиріч. 

Стосовно першого протиріччя слід відзначити наступне. Задача про спів-

відношення цілого і частини є на нашу думку не коректною. Маючи на увазі, 

що результат діяльності «одиниці діяльності» діалектично організованого ціло-

го завжди є сталим (нуль), а стани частин змінні і результати їх діяльності зав-

жди конкретні та відмінні від нуля, їх не можна співвідносити.  

Аксіома 3.1. Діалектично організоване ціле не співвідносне його частинам. 

Стосовно другого протиріччя про первинність цілого чи частин можна ві-

дмітити, що первинним є ціле, оскільки принцип його формування: – діалекти-

чна єдність станів частин цілого є первинною по відношенню до функцій, які 

породжуються (реалізуються) частинами цілого (див. п. 2.1, визначення 2.6). 

Аксіома 3.2. Діалектично організоване ціле є первинним по відношенню до 

його частин. 

Стосовно третього протиріччя щодо відносин «цілісність – причинність» 

вона також вирішується як і друга антиномія:  – цілісність забезпечується діа-

лектичною єдністю станів частин цілого і вона є первинною по відношенню до 
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причинно-наслідкових відносин (функцій), які породжуються частинами цілого 

(див. п. 2.1, визначення 2.7). 

Аксіома 3.3. Діалектична цілісність діалектично організованого цілого є 

первинною по відношенню до причинно-наслідкових відносин його частин.  

Для антиномії про свідому та несвідому діяльність (протиріччя 5) та їх по-

єднання є наступне рішення (див. п. 2.1, визначення 2.8). Свідома діяльність 

реалізується організуючою частиною діалектично організованого цілого у фор-

мі: 

‒  задачі по формуванню оптимального проекту результату (През.); 

‒  задачі по прийняттю рішення про досягнення сформованого проекту 

майбутнього результату. 

Несвідома діяльність реалізується у формі технологічного процесу по 

отриманню конкретного кінцевого результату. Їх поєднання забезпечується у 

формі «одиниці діяльності» шляхом вирішення задачі по забезпеченню відпові-

дності сформованого проекту результату та отриманого результату. 

Аксіома 3.4. Свідома та несвідома діяльності у формі вирішення відповід-

них задач поєднуються механізмом забезпечення їх відповідності. 

Антиномія «цілого» (антиномія 6): «система є дещо ціле» – «ціле не є сис-

темою» вирішується встановленням поміж поняттями «ціле» та «система» діа-

лектичного відношення у формі «загальне» – «одиничне». Система є частиною 

цілого. 

Аксіома 3.5. Система є частиною цілого. 

Антиномія діяльності (протиріччя 9): діяльність це процес (системний під-

хід) – діяльність це структура організаційних задач (теорія діяльності). Дана 

антиномія вирішена шляхом встановлення співвідношення поміж цими понят-

тями у формі діалектичного відношення «одиничне» – «загальне». Процес є ча-

стиною цілісної діалектично організованої діяльності.  

Аксіома 3.6. Процес є частиною цілісної діалектично організованої діяль-

ності. 
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Аксіома 3.7. Формуючим фактором природної інтелектуальної системи 

та її цілісної діалектично організованої діяльності є принцип діалектичної єд-

ності її структурних частин та форм їх діяльностей.  

Аксіома 3.8. Реалізуючим фактором діалектично організованої діяльності 

є проект майбутнього результату.  

Протиріччя механізму зв’язку (структури): вирішення даного протиріччя 

потребує попереднього доведення гіпотези про незалежність архітектури функ-

ціональної системи від рівня організації для організацій. 

Вирішенню цієї задачі присвячено наступний розділ.  

Протирічча  про послідовність дій з формування проекту майбутнього ре-

зультату: вирішення даного протиріччя  потребує попереднього доведення мо-

жливості застосування центральної закономірності інтегративної діяльності мо-

зку  для формування архітектури моделі інформаційного та смислового пред-

ставлень  діяльності природних інтелектуальних систем. Вирішенню цієї задачі 

присвячено п’ятий розділ.  

На рисунку 3.2 наведено співвідношення протиріч та аксіом, які їх розкри-

вають. 

Вирішення встановлених протиріч призвело, перш за все, до розгляду ві-

домого в діалектичній логіці відношення «загальне» – «одиничне» і встанов-

лення його місця та ролі  в організації діяльності організованого цілого, яку ро-

зглядається як інтелектуальна система. В подальшому дослідженні поняття 

«система» та «інтелектуальна система» мають різні значення. Поняття «інтеле-

ктуальна система» збережено як загально вживане для позначення систем в 

яких присутня людина. 

Таким чином, розкриття протиріч, які сформовано у цілісному підході за-

безпечило встановлення  аксіом, які є основою для моделювання процесів фор-

мування та діяльності інтелектуальної системи, як організованого цілого.  

Встановлення діалектичного співвідношення поміж організованим цілим 

та системою забезпечує однозначність їх розуміння при застосуванні в моделю-

ванні. 
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Рисунок 3.2 – Співвідношення протиріч та аксіом, які їх розкривають 

 

З встановлених протиріч не розкритими залишилися два, а саме протиріччя 

7 про структуру та протиріччя 10 про послідовність дій з формування проекту 

майбутнього результату діяльності. Вирішення саме цих протиріч забезпечить 

встановлення однозначності архітектури функціонального представлення інте-

лектуальних систем, а також архітектури інформаційної  моделі майбутнього 

результату. 
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3.3  Правила організації та діяльності природної інтелектуальної  

системи  

 

Перш за все, слід вказати закони теорії функціональних систем, яким під-

порядковується діяльність інтелектуальної системи: 

– закон сталості архітектури функціональної системи; 

–  закон динамічної змобілізованості структур: 

– закон ієрархії системи:   

– закон інтегративної діяльності мозку. 

На основі цих законів, а також сформованих аксіом встановлені наступні 

правила організації та діяльності природної інтелектуальної системи [68]. 

1. Правило об'єднання. 

 Діалектично організоване ціле існує в просторі і часі. Діалектично органі-

зоване ціле Цд.о. в своєму складі має як мінімум дві діалектично взаємно визна-

чені формуючу ФЦд.о.  та реалізуючу РЦд.о. структурні частини: – умова ціліс-

ності «в існуванні».  

 

Об'єднання двох частин діалектично організованого цілого можливо тільки 

при наявності (здатності формування) внутрішнього механізму забезпечення 

відповідності (балансу) їх станів. Для позначення даного механізму при форму-

ванні теоретико-множинної математичної моделі діалектично організованого 

цілого запропоновано використовувати знак «квантор діалектичної єдності». 

2. Правило діяльності. 

Діяльність діалектично організованого цілого має двоїстий характер: з 

одного боку реалізується цілісна діяльність у формі «одиниці діяльності», ре-

зультатом якої є «нуль», що характеризується поняттям «загальне», а з іншо-

го боку реалізуються фізичні процеси отримання конкретного результату, що 

характеризуються поняттям «одиничне». 

                                               Цд.о.  (ФЦд.о     РЦд.о.) . (3.6) 
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Діяльність структурних частин в часі проявляється у формах руху, реалі-

зованих ними, а саме: 

‒  форма руху «об'єднання»; 

‒  форма руху «роз'єднання». 

Необхідною умовою реалізації зазначених форм руху в структурних час-

тинах діалектично організованого цілого є наявність/можливість формування у 

них відповідних якостей станів.  

Під станом розуміється здатність прояви існування природної інтелектуа-

льної системи та/або її структурних частин у, щонайменше, одній / інших її ча-

стині/ах, або у частинах іншої/их  природної інтелектуальної системи/м,  або 

об'єктів навколишнього середовища. 

Наявність сформованих діалектично  протилежних якостей станів для 

структурних частин і рівності їх кількостей обумовлює можливість реалізації 

форми руху структурних частин діалектично організованого цілого – «об'єд-

нання».  Діалектично протилежною для форми руху «об'єднання» є форма руху 

«роз'єднання». 

Наслідком даного правила є те, що діалектичні відносини між частинами 

діалектично організованого цілого встановлюються для їхніх станів на етапі 

його формування. Причинно-наслідкові відносини встановлюються між части-

нами та / або для процесів усередині самих частин на етапі реалізації цілісної 

діяльності. 

На підставі даного правила розкривається  зміст поняття «форма діяльнос-

ті» в аксіомі 3.7. Відповідь однозначна: наявність діалектично протилежних 

станів у її частин, виражених в їх кількісних і якісних характеристиках.  

Наслідком даного правила є задача про первинність у реалізації організа-

ційних задач. Яка із задач є первинною в реалізації цілісної діяльності. Відпо-

відь очевидна. Без вирішення задачі про формування проекту майбутнього ре-

зультату реалізація цілісної діяльності «одиниці діяльності» неможлива. 

Проект майбутнього результату розглядається як  інформація, яка відо-

бражена у понятті. Управління ж  є  процес відображення цієї інформації у/на 
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носієві. Це твердження є наслідком правила подвійності для  поняття  «інфор-

мація» та «дані» (див. нижче правило подвійності).  

3. Правило результату. 

Результат цілісної діяльності природної інтелектуальної системи  зав-

жди дорівнює «нулю».  

Отже, має бути забезпечений баланс характеристик проекту майбутнього 

результату і отриманого результату (див. форм. 2.3). Умовою  досягнення  да-

ного балансу є наявність механізму забезпечення даної відповідності. 

Наслідком даного правила є вимога повної взаємної інформаційної визна-

ченості (еквівалентності) характеристик проекту  необхідного  результату Іпр. і 

характеристик отриманого результату Іо.р. 

 

Іпр.    Іо.р. (3.7) 

 

Структурні частини природної інтелектуальної системи взаємно інформа-

ційно визначені через форми якостей і значення кількостей, відповідних діале-

ктично протилежних якостей станів (результатів вирішення відповідних орга-

нізаційних задач з формування проекту майбутнього результату та його отри-

мання).  

Взаємна визначеність структурних частин передбачає: 

‒  взаємне розташування структурних  частин у просторі  (просторову 

структуру); 

‒  взаємну обумовленість відносин структурних частин у часі за допомо-

гою механізму забезпечення відповідності, яка виражається через їх діяльність 

у формі вирішення задач у діалектично організованому цілому і у взаєминах з 

об'єктами навколишнього середовища. 

Для діалектично організованої природної інтелектуальної системи харак-

терна наявність мети Мд.о.ц. його цілісної діалектично організованої діяльності 

– збереження його складу, просторової структури та організації в часі взаємин 

структурних частин в цілому і з об'єктами навколишнього середовища шляхом 

реалізації цілісної діалектично організованої діяльності «одиниці» діяльності.  
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Основна відмінність діалектично організованих природних інтелектуаль-

них систем від діалектично організованих цілих фізичного світу полягає у здат-

ності структурних частин формувати в різні моменти часу свої стани і можли-

вості їх реформування, а в фізично організованих цілих фізичного світу ці ста-

ни сформовані одного разу і не підлягають реформуванню. 

Необхідно відрізняти організовані цілі фізичного світу (атоми та молеку-

ли) та світу живої природи. 

 Оскільки в діалектично організованій природній інтелектуальній системі 

виділено дві структурні  частини, зрозуміло, що кожна з цих частин може 

включати декілька елементів. З цього можна сформувати наступний наслідок: 

кількість структурних частин в діалектично організованому цілому в загально-

му випадку може не відповідати кількості елементів, що формують ці структу-

рні частини. 

Аналіз показав, що повна взаємна інформаційна обумовленість станів 

структурних частин діалектично організованого цілого має складну структуру. 

Повна інформаційна визначеність станів структурних частин  діалектично ор-

ганізованого цілого складається з двох складових:   

– генетичної інформаційної складової (внутрішня складова); 

– синхронізуючої інформаційної складової (зовнішня складова). 

До речі, саме правило результату дає відповідь на питання, в чому відмін-

ність діяльності живого організму від поведінки неживого. У об'єкта фізичного 

світу (атомів) також є частина (ядро), стан якої формує повну інформаційну ви-

значеність складу і просторової структури електронної оболонки, її можна на-

звати генетичною інформаційною складовою. Але в атомах відсутній механізм 

синхронізації  їх поведінки факторами навколишнього середовища. 

З наслідку  про повну інформаційну визначеність станів структурних час-

тин діалектично організованої природної інтелектуальної системи (3.7) слідує  

властивість повної взаємної інформаційної визначеності станів тепер вже нової  

діалектично організованої природної інтелектуальної системи, частинами якої є 
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дана система  і зовнішнє навколишнє середовище. Причому  можливі дві форми 

діяльності: 

‒  для першої форми діяльності первинною є інформація з навколишнього 

середовища і природна інтелектуальна система  реорганізовує себе для вижи-

вання в цьому новому середовищі; 

‒  для другої форми діяльності первинною є інформація про стан структу-

рних  частин природної  інтелектуальної системи і вона реорганізовує зовнішнє 

навколишнє середовище для реалізації внутрішнього стану структурних частин. 

В обох випадках проявляється фундаментальна властивість, характерна 

тільки для природних інтелектуальних систем – виникає послідовність у часі 

формування та реалізації  відповідних  станів.  

З цієї властивості формується перший клас задач, які вирішуються усіма 

формами природних інтелектуальних систем – задача про первинність форму-

вання та реалізації відповідних станів їхніх частин. 

Сформуємо дану властивість у формі наступного наслідку правила резуль-

тату:  – для діяльності природних інтелектуальних систем в умовах навколиш-

нього середовища, як частин нової природної  інтелектуальної системи, харак-

терна наявність послідовного в часі формування станів в кожній з цих частин і 

послідовної реакції у відповідь. Отже, діяльність будь-якої природної інтелек-

туальної системи в умовах навколишнього середовища може бути описана на-

ступними етапами: 

‒  формуванням початкового стану  всередині  структурної організуючої  

частини природної інтелектуальної системи; 

‒  реалізацією цього стану структурною реалізуючою частиною; 

‒  забезпеченням відповідності поміж отриманим кінцевим станом та спо-

чатку сформованим проектом цього стану. 

4. Правило подвійності (бінарності, діалектичності). 

Цілісна діалектично організована діяльність природної інтелектуальної си-

стеми передбачає: 
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‒   наявність двох частин, здатних реалізувати дві взаємопов’язані через 

механізм забезпечення відповідності організаційні задачі; 

‒   процеси щодо вирішення цих задач можуть бути віднесені до організа-

ційних процесів (формування проекту майбутнього результату) і технологічних 

процесів (отримання результату). Для них можуть бути встановлені діалектичні 

відносини за принципом «загальне  одиничне»; 

‒   ресурси, використовувані для реалізації цих форм процесів, також мо-

жуть  бути віднесені до організаційних  ресурсів та технологічних ресурсів. Для 

них можуть бути встановлені діалектичні відносини за принципом «загальне  

одиничне»; 

‒   періоди часу, протягом яких вирішуються організаційні задачі, можуть 

бути охарактеризовані як період часу формування проекту майбутнього ре-

зультату (організаційний час), період часу отримання заданого результату 

(технологічний час), період часу існування отриманого результату. Між періо-

дами часу формування проекту майбутнього результату і отриманого результа-

ту можуть бути встановлені діалектичні відносини за принципом «загальне  

одиничне». 

Особливим в цьому випадку є технологічний процес перетворення вхідних 

ресурсів у кінцевий результат. 

Наслідком правила подвійності є  необхідні і достатні умови існування 

природної інтелектуальної системи і реалізації нею цілісної діалектично органі-

зованої діяльності. Вони полягають у наявності або здатності формування та 

реалізації діалектично протилежних якостей станів у її структурних частинах і 

забезпечення рівності їх кількостей (відповідності). 

Природні інтелектуальні системи  мають подвійну природу: з одного боку 

вони є об'єктами фізичного світу, в яких діють фізичні закони, а з іншого боку в 

них проявляються специфічні закони світу живої природи. У чому ж їх відмін-

ність? 

Для світу живої природи характерна здатність частин природної інтелекту-

альної системи формувати і/або реформувати свої якості станів в залежності 



133 

від станів інших структурних частин та/або об'єктів навколишнього середови-

ща. Детально ці процеси вивчені в теорії функціональних систем [53]. На підс-

таві цього може бути сформульовано наступне правило. 

5. Правило  взаємодії.  Для природних інтелектуальних систем структурні 

частини виявляють: 

‒  здатність однієї і тієї ж структурної частини в різний час мати різні ста-

ни; 

‒  здатність однієї з структурних  частин формувати вплив на іншу струк-

турну частину з метою зміни її стану; 

‒  здатність організуючої структурної частини формувати і забезпечувати 

реалізацію власного стану шляхом реалізації діяльності  іншої  її структурної 

частини або іншої природної інтелектуальної системи. 

Вище показана наявність повної взаємної інформаційної обумовленості 

структурних частин природної інтелектуальної системи. Це  проявляється в на-

ступному: – проект майбутнього результату інформаційно визначений у понят-

тях «якості», «кількості», «в мірі». Результат діяльності також визначений у цих 

же показниках. Завдання діяльності як раз і полягає в забезпеченні повної від-

повідності цих показників для проекту майбутнього результату і отриманого 

конкретного результату. 

Дане положення може бути розглянуте, як прояв закону У. Ешбі про необ-

хідну різноманітність: – «різноманітність керуючої системи повинна бути не 

менше різноманітності керованого об'єкта». В досліджуваному підході вимага-

ється, щоб параметри (їх склад та зміст) проекту майбутнього результату та 

отриманого результату співпадали.  

Тут також виникає можливість говорити про якісну сторону часу. Зазвичай 

говорять про те, що простір наповнений матеріями. Виникає питання, а чим на-

повнений час? 

Очевидною є така відповідь: – наповнений інформацією.  

На підставі сказаного сформулюємо наслідок з даного правила: –  майбут-

ній час наповнений інформацією про проект майбутнього результату, поточний 



134 

час наповнений інформацією про поточний стан одержуваного результату, а 

минулий час наповнений інформацією про остаточний (отриманий) результат. 

Фундаментальна відмінність природних інтелектуальних систем від фізич-

но організованих цілих фізичного світу полягає в тому, що для цих організова-

них цілих існує тільки поточний час, а для природних інтелектуальних систем 

таких часів три (майбутній, поточний і минулий).  

І всі природні інтелектуальні системи користуються цим привілеєм. 

Фундаментальним досягненням теорії функціональних систем є те, що са-

ме в ній в явній формі введено в теорію систем майбутній час. Не просто час як 

аргумент функції для часових систем за [91], а майбутній час як основний фак-

тор організації та реалізації діяльності. У нашому викладі проект результату як 

ситемореалізуючий фактор відноситься до майбутнього часу. Оскільки в даній 

теорії детально розглянуті всі аспекти діяльності, виділені вище, отже, у цій те-

орії присутні і поточний час, і час формування проекту результату (майбутній 

час). Тобто, саме в теорії функціональних систем  введено час як один з фунда-

ментальних самостійних організаційних факторів діяльності. 

Звідси слідує можливість розгляду трьох зазначених вище форм часу як 

фундаментального організаційного фактора діяльності будь-якої  природної 

інтелектуальної системи. Це положення буде наступним наслідком правила по-

двійності:  будь-яке діалектично організоване ціле світу живої природи у своїй 

діяльності має в своєму розпорядженні три форми часу як фундаментальні фак-

тори організації  та реалізації цілісної діалектично організованої діяльності 

[114]. 

У запропонованому підході виникає три взаємопов'язаних форми часу. У 

цьому випадку виникає самостійна задача про форму взаємин форм діяльності в 

цих трьох формах часу. Ця форма взаємин  повинна відображати послідовність 

реалізації форм діяльності, іншими словами, виникає задача про первинність 

форми діяльності. Що первинне у формуванні діалектично організованої діяль-

ності: –  діяльність з формування проекту майбутнього результату чи аналізу 

отриманого результату? 
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Необхідно розглядати два життєвих цикла реалізації діяльності [114]: 

‒  повний життєвий цикл (філогенетичний цикл); 

‒  елементарний життєвий цикл (онтогенетичний цикл). 

У філогенезі первинною є діяльність з формування проекту майбутнього 

результату. У онтогенезі первинною є діяльність з аналізу результату отрима-

ного в попередньому елементарному циклі. 

Отже, для реалізації кожної із зазначених форм життєвих циклів будь-яке  

діалектично організоване ціле повинно володіти здатністю наповнити кожну з 

форм часу відповідною інформацією, а також сприймати її, зберігати і аналізу-

вати. 

Наступна відмінність полягає в тому, що у об'єктів фізичного світу існує 

тільки онтогенетичний (за біологічною термінологію) цикл життєдіяльності. 

Для природних інтелектуальних систем існує два типи циклів життєдіяльності, 

а саме цикл існування однієї особи (онтогенетичний цикл) та її виду (філогене-

тичний цикл). 

Для подальшого дослідження слід звернути увагу на наступне. У методо-

логії системного підходу діяльність розглядається як процес, реалізація якого 

потребує використання відповідних ресурсів. 

У методології цілісного підходу до дослідження діяльності, яка розвива-

ється у даному дослідженні, діяльність визначається як структура задач, які 

вирішуються природною інтелектуальною системою. Вирішення цих задач реа-

лізується у формі відповідних організаційних та технологічних процесів.  

На рисунку 3.3 наведено співвідношення поміж аксіомами цілісного під-

ходу та правилами, які сформовано на їх основі. 

Як слідує з аналізу взаємовідносин поміж аксіомами цілісного підходу та 

заснованих на них правилах саме розкриття протиріч цілісного підходу у формі 

антиномій цілісності забезпечило формування правил організації та діяльності 

інтелектуальної системи.  
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Рисунок 3.3 – співвідношення поміж аксіомами цілісного підходу та 

 правилами, які сформовано на їх основі 

 

Таким чином, розробка правил формування та діяльності інтелектуальної 

системи, як діалектично організованого цілого  на основі аксіом цілісного під-

ходу забезпечила розуміння всього комплексу задач пов’язаних з її досліджен-

ням. 
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Застосування принципу діалектичної єдності протилежностей у формі «за-

гальне»  «одиничне», як формуючого принципу інтелектуальної системи та її 

діяльності, забезпечило розуміння структури інтелектуальної системи, структу-

ри вирішуваних нею задач, та структури ресурсів, які забезпечують реалізацію 

діяльності. 

 

3.4 Інформаційна факторна модель процесу 

 

Реалізація організаційних та технологічних процесів можлива за умови за-

стосування відповідних організаційних та технологічних ресурсів. Тому для 

опису діяльності  природної інтелектуальної системи виникає потреба у засто-

суванні більш загального поняття. Пропонується у якості такого поняття  засто-

совувати поняття «фактор». 

В економічній теорії, нажаль, відсутнє однозначне визначення змісту по-

нять  «ресурс» та «фактор».  

Пропонується розглядати зміст цих понять згідно [115] у наступній формі: 

термін «фактор» походить від латинського factor – той що робить, що виробляє 

(корінь fact не вимагає перекладу на російську мову, а закінчення or означає 

активність, як і в словах реактор, актор, директор), а в терміні «ресурс» корінь 

source означає витік, джерело. Можна сказати, що фактори діють, а ресурси ви-

трачаються.  

Узагальнюючи результати дослідження змісту понять «ресурс» та «фак-

тор» згідно [115], пропонується  розглядати  з одного боку три фактори: праця, 

земля і капітал, з іншого - три типи ресурсів: матерія, енергія та  інформація. 

Розглядаються їх формування у матриці, а саме: праця – інформація; капітал – 

енергія; земля – матерія (речі). Робиться висновок про те що незрозуміло, що 

далі робити з цією матрицею, навіть якщо «пари» склалися відповідні. 

Тобто, розглядаються пари векторів (матриці): 

‒  праця – інформація; 

‒  капітал – енергія; 
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‒  земля – матерія (речі). 

В даному підході встановлені лише пари «фактор» – «ресурс». Для цих пар 

встановлено принцип відношень понять в парах у формі декартового добутку 

множин.  В запропонованому підході до моделювання діяльності підприємства 

пропонуються конкретні ресурсні фактори в їх діалектичній єдності: 

‒  ресурсні фактори організаційної діяльності (РФОД) – (загальне); 

‒  ресурсні фактори технологічної діяльності (РФТД) – (одиничне). 

Якщо співставити переклади понять: 

‒  «фактор» – діє; 

‒  «ресурс» – витрачається,  

тоді вираз: «ресурсні фактори» дослівно переводиться, як – витрачаються  

<під час> дії, а вирази:  

‒  ресурсні фактори організаційної діяльності – витрачаються, коли реалі-

зується організаційна діяльність; 

‒  ресурсні фактори технологічної діяльності – витрачаються, коли реалі-

зується технологічна діяльність, 

мають зрозумілий однозначний зміст. 

Аналогічним чином пропонується застосовувати поняття  «фактор» для 

організаційних та технологічних процесів.  

В запропонованому підході до моделювання діяльності організацій (у 

формі процесу) пропонуються конкретні процесні фактори в їх діалектичній 

єдності: 

‒  процесні фактори організаційної діяльності (ПФОД) – (загальне); 

‒  процесні фактори технологічної діяльності (ПФТД) – (одиничне). 

Якщо співставити переклади понять: 

‒  «фактор» – діє; 

‒  «процес» – реалізується,  

тоді вираз: «процесні фактори» дослівно переводиться, як – реалізується   в 

діяльності, а вирази:  
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‒  процесні фактори організаційної діяльності – реалізуються, коли діє ор-

ганізаційна діяльність; 

‒  процесні фактори технологічної діяльності - реалізуються, коли діє тех-

нологічна діяльність, 

мають зрозумілий однозначний зміст. 

Узагальнюючи результати дослідження поняття «фактор», необхідно нада-

ти математичні співвідношення встановлених закономірностей. 

Діалектичну єдність ресурсних факторів організаційної та технологічної 

діяльності можливим є представити у наступній формі 

 

 

а діалектичну єдність процесних факторів організаційної та технологічної дія-

льності можливим є представити у наступній формі 

 

Оскільки як процесні, так і ресурсні фактори реалізуються одночасно, тоді 

поміж ними повинен бути встановлений відповідний зв’язок. Зрозуміло, що ре-

алізація будь-якого процесного фактора вимагає застосування як технологіч-

них, так і ресурсних факторів. Тоді їх зображення на площині має однозначне 

представлення, як це показано на рис. 3.4. 

З цієї моделі для факторів діяльності стає зрозумілим, що поміж процес-

ними та ресурсними факторами існують причинно-наслідкові зв’язки, які мо-

жуть бути описані у формі декартових добутків, а саме: 

 

 

 

РФОД      РФТД , (3.9) 

ПФОД       ПФТД. (3.10) 

ПІ     ПФОД   РФТД, (3.11) 

ПІІ   ПФОД      РФОД , (3.12) 

 ПІІІ   ПФТД     РФOД , (3.13) 
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Рисунок 3.4 – Архітектура інформаційної моделі для  факторного  

представлення  процесу 

 

На основі цієї архітектури моделі для факторного представлення процесу  

розроблено її математичну модель з застосуванням  положень формальної тео-

рії до математичного опису моделей.  

Для цього достатньо елементи  моделі (фактори) інтерпретувати як алфа-

віт Bа, а діалектичні відношення у формі «загальне»  «одиничне»  та у формі 

декартового добутку ( ) розглядати як елементи кінцевої множини відношень 

Rа. 

Математична модель такої архітектури має наступний запис [116] 

  ., aaa RBS                                                    (3.15) 

ПІV   ПФТД      РФTД. (3.14) 
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Зміст елементів множини алфавіту Ва  у формі факторів визначається згід-

но рис. 3.4.  

З наведеного слідує, що, якщо цілісна діалектично організована технологі-

чна діяльність природної інтелектуальної системи реалізується з застосуванням 

визначених вище форм факторів, тоді й мозок людини повинен формувати про-

ект майбутнього результату діяльності для відповідного моменту часу на ос-

нові обробки саме цих факторів.  

При цьому виникає питання, як співвідносяться ці фактори з факторами,  

які піддаються одночасній обробці згідно центральній закономірності інтегра-

тивної діяльності мозку, а саме: домінуючою на даний момент мотивацією, об-

становочною аферентацією,  пусковою аферентацією та  пам’яттю? 

Друге питання, яке виникає, стосується співвідношення цих факторів з по-

няттями смислового мислення, а саме: «дані», «інформація», «знання», 

«смисл», «мислення», «інтелект», «смислове мислення», «розуміння». 

Таким чином, фундаментальним правилом формування та реалізації діяль-

ності природної інтелектуальної системи, а, також і її пізнання, є правило по-

двійності.  

Встановлена можливість представлення діяльності природної інтелектуа-

льної системи на підставі принципу діалектичної єдності у формі двох органі-

заційних задач, вирішення однієї з яких забезпечує формування проекту майбу-

тнього результату, а рішення другої задачі забезпечує отримання такого резуль-

тату. Ці завдання співвідносяться як поняття «загальне» і «конкретне». Для по-

значення цього типу бінарних відносин запропоновано знак «звичайний реля-

ційний оператор діалектичної єдності  –   ». 

Між процесом і діяльністю «одиниці діяльності» також встановлюється ді-

алектичне відношення «одиничне» і «загальне» у формі діалектичної єдності 

«конкретного результату» процесу (одиничне) і «нуля» для діяльності (загаль-

не). Обґрунтовано, що для відносин понять «система» і «організоване ціле» та-

кож справедливим є діалектичне відношення понять «одиничне» і «загальне». 

Для даного діалектично організованого цілого сформульовані: правило 

об'єднання; правило діяльності; правило результату; правило подвійності; пра-
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вило взаємодії,  які є основою для пізнання закономірностей його формування і 

реалізації його діяльності. 

Введення поняття «фактор» для процесів та ресурсів, які використовують-

ся при реалізації цілісної діалектично організованої діяльності забезпечило фо-

рмування архітектури інформаційної моделі процесу для визначених факторів. 

Ця модель є основою для подальшої  розробки інформаційної моделі стру-

ктуризації рішень, яка реалізується при вирішенні задачі формування проекту 

майбутнього результату у формуючій частині інтелектуальної системи. 

Однак перш ніж перейти до розробки цієї моделі ставиться задача вирі-

шення сьомого протиріччя про структуру. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Узагальнення результатів дослідження закономірностей діяльності при-

родної інтелектуальної системи показало, що загальним принципом формуван-

ня як процесу, так і  діяльності «одиниці діяльності», є принцип діалектичної 

єдності протилежностей понять  «одиничне» і «загальне» при наявності механі-

змів такого об'єднання, що характеризуються поняттям «особливе».  Введення в 

розгляд додаткових понять «діяльність у формі діалектично пов’язаних задач», 

поряд з традиційним представленням «діяльності як процесу», а також «одини-

ці діяльності» з результатом цілісної діяльності у формі «нуля», дозволило 

отримати якісно новий тип організованого цілого - діалектично організоване 

ціле, а отже й інтелектуальна система розглядається як діалектично організова-

на. Для позначення цього типу бінарних відносин запропоновано знак  звичай-

ного реляційного відношення «діалектичної єдності –  » 

2. На основі встановлених закономірностей організації та діяльності при-

родної інтелектуальної системи вирішено перші вісім  антиномій цілісності, які 

встановлено у п.1.7.  

3. Для природної інтелектуальної системи сформульовані: правило об'єд-

нання; правило діяльності; правило результату; правило подвійності; правило 

взаємодії,  які є основними  закономірностями  його формування і реалізації йо-

го діяльності. 

4. Введення поняття «фактор» для поєднання процесів та ресурсів у формі 

процесних факторів організаційної та технологічної діяльностей, а також ресу-

рсних факторів організаційної та технологічної діяльностей, які використову-

ються при реалізації цілісної діалектично організованої діяльності забезпечило 

формування архітектури інформаційної моделі процесу на основі визначених 

факторів, а також її математичної моделі на основі моделі формальної теорії. 

Наукові результати, опубліковано в монографії  [114], матеріалах конфе-

ренцій [109-111]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

РОЗРОБКА  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 

4.1 Обрання моделі  інтелектуальної системи  комп’ютерної підтримки 

рішень для порівняння з моделлю функціональної системи  

 

Наявність еталонної  архітектури моделі функціонального представлення 

цілісної діалектично організованої діяльності природної інтелектуальної систе-

ми, як організованого цілого, дає  напрямок і ціль у пошуку аналогічної архіте-

ктури в областях знань, які розглядають застосування інформаційних техноло-

гій.  

Згідно роботи  [58]  функціональна система може бути модифікована в ін-

телектуальну систему управління технічними об’єктами (див. рис. 1.8, 1.9, 2,2). 

Головним елементом цієї системи управління є динамічна експертна система.  

В діяльності підприємств автоматичні системи застосовуються для управ-

ління технологічними процесами (АСУ ТП). Виникає питання, чи можливим є 

застосування моделі функціональної системи для формування інтелектуальної 

системи комп’ютерної підтримки рішень при управління єнергозбереженням? 

 Відомо, що в таких системах визначальну роль у прийнятті рішень відіг-

рають особи, що приймають рішення. Як правило, це керівники відповідного 

рівня. В даному дослідженні цю роль виконує енергоменеджер. 

Тому, доцільним є огляд сучасного стану розвитку інформаційних техно-

логій автоматизації управління у формі корпоративної інформаційної системи 

(КІС), яка визначається як інформаційна система, що підтримує оперативний і 

управлінський облік на підприємстві  та  представляє інформацію для операти-

вного прийняття управлінських рішень [117]. 

В даний час виділяють наступні види КІС: управління ресурсами підпри-

ємств;  управління взаємовідносинами з замовниками; управління ланцюгом 

поставок і ряд інших.  
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На цей час найчастіше запроваджуються наступні корпоративні інформа-

ційні системи: SAP R/3; BaanIV; Renaissance CS; Syte Line; Concorde XAL; 

Oracle Applications; «Галактика»; «Парус-Корпорация»; «БОСС-Корпорация»; 

NS 2000 та інші [117].  

Як слідує з визначення, корпоративна інформаційна система призначена 

для представлення інформації для оперативного прийняття рішення.  

В галузі інформаційних технологій отримали поширення також спеціалізо-

вані автоматизовані системи для вирішення задач підтримки прийняття рі-

шень. Згідно: 

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) визначаються як інтеракти-

вні комп'ютерні системи, призначені, для допомоги особам, які приймають рі-

шення використовувати дані та моделі для того, щоб виявляти і вирішувати 

проблеми і приймати рішення [118].  

До основних характеристик СППР відносяться: наявність у їх складі як да-

них, так і моделей; призначеність для надання допомоги керівникам в слабост-

руктурованих або неструктурованих процесах прийняття рішень. Вони також 

додатково поділяються на чотири основні категорії: дані, моделі, процеси і орі-

єнтовані зв'язки [118]. 

В країнах Європейського Союзу СППР позначають наступним чином:  

Decision Support Systems (DSS). На цей час ідентифіковано  п'ять наступних ти-

пів DSS-систем як систем, що оперують зв'язками, даними, документами, знан-

нями та моделями [118]. 

Стан та перспективи розвитку DSS-систем на кінець 80-х років ХХ сто-

ліття досліджено у роботі [119].  

Виділяються наступні концептуальні моделі СППР (див. рис. 4.1 , 4.2, 

4.3)  [119].  

В першій концептуальній моделі (див. рис. 4.1) основою є база 

об’єктивних та суб’єктивних моделей. Ці моделі виконують функцію управ-

ляючих моделей. Як було показано у першому розділі основним недоліком 
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системи енергетичного менеджменту є відсутність саме такої моделі об’єкта 

управління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Концептуальна модель СППР  

 

 

 

Рисунок 4.2 – Концептуальна модель СППР (інформаційний підхід) 

 

Рисунок 4.3 – Концептуальна модель СППР (підхід заснований на знаннях) 
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Визначальними у цих моделях є бази даних, бази знань та бази моделей.  

В третій концептуальній моделі СППР, яка заснована на знаннях  база 

моделей відсутня. Тобто, розвиток концепції СППР йшов у напрямку обробки 

знань. В результаті дійшли до відмови застосування в СППР моделей знань. 

Пояснюється це тим, що розробка моделей предметних областей не входить в 

компетенцію спеціалістів інженерії знань. А спеціалісти у відповідних пред-

метних областях до цього часу не вирішили проблему інформаційного моде-

лювання діяльності. Це стосується насамперед задач управління для верхніх 

рівнів. 

Виникає питання, які моделі застосовуються у концептуальних моделях 

СППР, які наведено на рисунках 4.1 та 4.2? 

Згідно роботі [120]  DSS-системи, які управляються моделлю були істо-

рично першими. Відмінною особливістю Model - Driven DSS є використання 

обмежених за розмірами наборів даних і параметрів, їх обсяг не повинен бути 

більше, ніж необхідно для створення репрезентативної моделі, необхідної для 

аналізу фінансової або економічної ситуації. 

Як слідує з цього опису системи підтримки рішень, яка управляється мо-

деллю, саме простота  застосовуваних економічних  моделей діяльності орга-

нізацій  привела до поступової відмови  від їх впровадження  на підприємствах.  

Ця простота економічних моделей  обумовлена тим, що на той час, не була ви-

рішена задача формування проекту майбутнього результату діяльності органі-

зації для верхніх рівнів управління ієрархічної системи. 

З іншого боку  саме ці моделі СППР  розроблялися на основі класичних кі-

бернетичних підходів  в часи їх бурхливого розвитку. Тому виникає задача дос-

лідити саме ці моделі СППР. Зрозуміло, що окрім простих моделей для аналізу 

фінансової та економічної ситуацій розроблялися й відповідні функціональні 

архітектури цих моделей СППР.  

Таким чином, на цей час існують корпоративні інформаційні системи, які 

забезпечують представлення інформації для оперативного прийняття рішення. 
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Існують також спеціалізовані автоматизовані системи для вирішення за-

дач підтримки прийняття рішень. 

До автоматизованих систем підтримки прийняття рішень, в яких застосо-

вуються моделі предметної області відносяться СППР які управляються моде-

лями. 

Відсутність методів моделювання діяльності організацій для верхніх рівнів 

ієрархічних систем управління привела до відмови їх застосування. 

За суттю розглянуті СППР відносяться до експертних систем, які в своєму 

складі мають бази даних, бази знань, бази моделей. Методологічною основою 

створення таких систем є методи обробки знань, які засновано на правилах фо-

рмальної логіки. 

Як показав аналіз навіть для динамічної експертної системи, яка запрова-

джена в інтелектуальній системі на основі ТФС згідно роботи [58]  модель про-

екту майбутнього результату формується без застосування центральної законо-

мірності інтегративної діяльності мозку. При цьому, послідовно вирішуються 

задачі формування цілі на основі аферентного синтезу без пояснення механізму 

реалізації. В той же час, розкриття цього механізму забезпечить дійсний процес 

аферентного синтезу на основі центральної закономірності інтегративної діяль-

ності мозку. 

Ставиться задача дослідження характеристик СППР, яка управляється моделлю 

і яка була створена саме в період їх широкого застосування. Для цього за ре-

зультатами попереднього огляду в дисертації обрано систему діалогового 

управління виробництвом, теоретичні основи створення якої викладено у робо-

ті [70].  

 

4.2  Дослідження характеристик функціональної структури  рішаючої  

системи діалогового   управління  організацією   

 

Вибрана система за структурою відноситься до ієрархічних  багаторівне-

вих систем управління до яких нами віднесено й системи енергетичного мене-
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джменту організації. Тому принципи її формування з необхідністю можуть бу-

ти застосовані й для формування систем енергетичного менеджменту організа-

цій. 

Як показано в [70] структура систем діалогового  управління повинна від-

повідати принципам побудови ієрархічних багаторівневих, багатоцільових сис-

тем. Для реалізації цих принципів необхідно вирішити наступні задачі: визна-

чення ієрархії системи, вибір принципів організації управління; оптимальний 

розподіл виконуваних функцій поміж задачами, а також поміж особами, що 

приймають рішення та програмно-технічними засобами; визначення моделей та 

методів рішення задач системи. 

Синтез систем, що розглядаються, пропонується виконувати за допомогою 

архітектурного підходу до розробки  автоматизованих  систем управління ви-

робництвом. При цьому, архітектурна розробка характеризується наступним 

чином.  Вона базується на глибокому неформальному аналізі та вивченні влас-

тивостей та закономірностей, які властиві підприємству як об’єкту управління. 

[70].  

 На рисунку 4.4 наведено узагальнену структуру системи управління підпри-

ємством за [70]. 

Недоліком розглянутої методології є невизначеність поняття «задача». В 

[28, с. 15] відмічається, що задача інтуїтивно представляється як деякий бажа-

ний результат діяльності в процесі керування підприємством, який досягають за 

визначений (заданий) проміжок часу і який характеризується набором кількіс-

них даних чи параметрів цього результату. 

Причому, проблему формулювання задачі завжди можна  віднести  до на-

ступних трьох класів проблем: стандартні й добре структуровані проблеми;  

слабо структуровані; неструктуровані [70].  

Характеризуючи неспроможність розробки управляючих моделей для вер-

хніх  шарів управління вказується наступні обставини: потрібно, однак, конста-

тувати той факт, що на цей час і, мабуть, в найближчий час не вдасться створи-

ти повну систему економіко-математичних моделей, достатньо адекватну 
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управляючому об’єкту при усьому розмаїтті його поведінки, на основі якої мо-

жливим було б строго  алгоритмічним шляхом виробити управляючі дії. При 

цьому простежується деяка закономірність в тому, що, чим старше (вище) шар, 

до якого відноситься комплекс задач, тим більшу роль відіграють фактори та 

обставини, що не формалізуються [70]. 

 

 

U – управляючі параметри; У – інформація про стан об’єктів, ξ – збурюючи дії 

Рисунок 4.4 – Узагальнена структура системи управління підприємством 

 

З наведеної думки стає зрозумілим, чому ці системи втратили лідируючі 

позиції на ринку програмного забезпечення для КІС. 

Вважається, що найбільш перспективним для вирішення слабоструктуро-

ваних проблем, до яких відноситься й управління ефективністю використання 

енергетичних ресурсів, є безпосередня взаємодія ОПР та рішаючої системи у 
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формі діалогу [70]. 

Однак, як показав досвід впровадження СППР застосування діалогу для 

вирішення неструктурованих задач передбачає створення експертних систем 

підтримки прийняття рішень. Саме формування бази даних та бази знань в цих 

системах з застосуванням машини виводу повинно забезпечити структурування 

знань про конкретну предметну область. Створення баз даних  та баз знань для 

верхніх шарів управління практично неможливе, також як і економіко-

математичних моделей. Прикладом такої проблеми є проблема моделювання 

діяльності з енергозбереження. На цей час відсутні експертні підтримки прийн-

яття рішень при управлінні енергозбереженням організацій. 

З іншого боку, при розробці таких систем накопичено досвід розробки їх 

внутрішньої функціональної архітектури. Виникає питання, що є теоретичною 

основою формування цієї архітектури?  

В якості основного елемента ієрархічної системи діалогового управління 

виробництвом визнано рішаючу систему РС. 

В діалоговому управлінні під рішаючою системою розуміють таку сукуп-

ність ОПР (або колективу ОПР), що функціонує спільно з рахуючою системою 

в режимі діалогу  та призначених для рішення визначених комплексів задач, що 

належать відповідним шарам управляючої системи [70]. 

Згідно цього визначення до складу рішаючої системи додатково включено 

обчислюючу систему (ОС), на яку покладено вирішення задач в режимі діалогу 

з ОПР.   

На рисунку  4.5 наведено схему взаємодії рішаючих систем та структуру 

рішаючої системи за [70]. 

При цьому, на рішаючу систему покладено реалізацію наступних основних 

фаз управління: планування; регулювання. До забезпечуючих фаз управління 

віднесено: вимірювання та облік; контроль та аналізування; параметризація 

(нормування) [70]. 

Як було вказано вище, система діалогового управління має ієрархічну ар-

хітектуру. У її складі виділяються наступні страти управляючих параметрів: 
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управління готовими виробами (a); управління замовленнями (b); управління 

робочими центрами (c); управління робочими місцями та технологічними опе-

раціями (d); фізичні сигнали (e) [70]. 

Структурний граф такої системи наведено на рисунку 4.6 за [70]. 

    

 

Рисунок 4.5 – Схема взаємозв’язу задач та рішаючих систем 

РС – рішаюча система; ОПР – особа яка приймає рішення; ОС1, ОС2 – рахуюча система; 

Т1, Т2, Т3 – термінали; А1, А2 – діалогові алгоритми; Д1,   Д2,  Д3 – бази даних 

 

 

Рисунок 4.6 - Структурний граф системи діалогового управління виробництвом 
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 З наведеного постає задача аналізу структури рішаючої системи конкрет-

ної страти управляючих параметрів діалогового управління виробництвом. 

Таким чином,з аналізу архітектури  системи діалогового управління виро-

бництвом слідує, що ієрархія системи передбачає вибір напрямків структуриза-

ції та головних структурних елементів для кожного з ієрархічних рівнів. 

В якості таких напрямків структуризації обрано наступні напрямки її де-

композиції: 

‒  управляючі параметри та шари комплексів задач; 

‒  рішаючи системи; 

‒  фази процесу управління. 

Слід відзначити, що структура рішаючої системи для будь-якого з шарів 

задач є однозначно визначеною і ідентичною (у першому наближенні) для всіх 

шарів задач і визначається як сукупність ОПР (або колектив ОПР), що функціо-

нує спільно з рахуючою системою в режимі діалогу  та призначених для рішен-

ня визначених комплексів задач, що належать відповідним шарам управляючої 

системи. 

Систему діалогового управління в наведеній вище формі слід розглядати 

як варіант інтегрованої моделі підприємства, сформованої для цілей   управлін-

ня і роботи підприємства для виконання поставленої перед ним цілі згідно ІСО 

14258-2008. 

Оскільки в стандарті ГОСТ Р ИСО 19439-2008 [121] інтеграція стосується 

середовища моделювання, а стандартні архітектури інтегрованих моделей від-

повідних представлень  підприємства не запроваджуються, постає задача роз-

робки такої стандартної архітектури. 

 

4.3  Математична модель формування управляючих параметрів 

 

Діалогова система управління  відноситься до класу цілеспрямованих сис-

тем (систем прийняття рішень).  
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В роботі [91] дано наступне визначення таким системам. Система опису-

ється не прямо, а за допомогою деякої задачі прийняття рішень. По суті справи 

таку систему  визначають, вимагаючи щоб пара (x, y) належала S тоді 

і тільки тоді, коли y є рішенням задачі прийняття рішень, що задається елемен-

том х. Для системи прийняття рішень може існувати конструктивний опис за 

допомогою системи рівнянь, особливо в тому випадку, коли відповідна задача 

прийняття рішень допускає аналітичне рішення в тому сенсі, що для кожного 

 існує аналітичний алгоритм, що визначає вихідну величину у = S (х). Од-

нак такий алгоритм може і не існувати. У загальному випадку для визначення 

системи прийняття рішень достатньо лише, щоб задача прийняття рішень була 

коректною, і ніяких спеціальних вимог до існування якого-небудь алгоритму 

побудови рішення не пред'являється. 

 З наведеного слідує, що для системи підтримки прийняття рішень допус-

кається відсутність моделі предметної області. Це характерно для верхніх рів-

нів ієрархічної системи діалогового управління. 

Проблема аферентного синтезу проекту майбутнього результату діяльності  

у формі управляючої моделі в цьому методі формування СППР не ставиться.  

Запропонований в роботі [91] метод формування СППР застосовано для  

визначення управляючих параметрів діалогової системи управління, яка розг-

лянута в п. 4.2  

В роботі [70] ставиться задача визначити вектор управляючих парамет-

рів Δ-шару  

 ,      такий, що для всіх  

виконуються співвідношення заданих показників з вибраними 

 рівнями задоволення ]      ,  

при відомому векторі стану                                                                               (4. 1) 

 

та обмеженнях 

   

де  
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В цій моделі прийнято наступні вихідні позначення: 

Δ - ім’я шару комплексів задач; 

U
Δ
  – множина допустимих значень управляючих параметрів відповідної 

страти; 

u
Δ
(t) – вектор управляючих параметрів; 

ϑ Δ
(t)  – вектор невизначеностей; 

Θ
Δ
 – множина невизначеностей; 

tн, tк – початок та кінець інтервалу часу, на якому розглядається діяльність;  

l – кількість  показників якості, а також відповідних факторів невизначено-

сті; 

 – множина показників ефективності; 

 – вектор стану системи; 

 – момент часу; 

 - рівень задоволення; 

 – ресурсна модель системи на Δ-шарі; 

 - вектор виробничих ресурсів підприємства; 

 - вид відношення упорядкування для Θ
Δ
 → V

Δ
. 

Показник ефективності визначається наступним чином [70]: 

 

                                           (4.2) 

 

                                           (4.3) 

 

Як відмічається у роботі [70], декартовий добуток введених множин   

має інтересну економічну інтерпретацію, так як представляє со-

бою сукупність всіх виробничих ресурсів, формалізованих та не формалізова-

них у вигляді деяких внутрішніх резервів і інших можливостей, якими може 

володіти РС Δ-шару. 

Елемент декартового добутку вказаних множин визначає значення управ-

ляючого параметру для відповідного елементу множини ресурсів. Поміж ресур-
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сами та управляючими параметрами встановлюється причинно-наслідковий 

зв’язок. Елементи цього добутку у сукупності формують управляючу модель F. 

Тобто, управляюча модель в цій діалоговій системі управління є ресурсною мо-

деллю діяльності.  

Відмічається також що  процес пошуку рішень в діалозі можна розуміти як 

раціональний з точки зору ОПР розподіл ресурсів, представлених у вигляді де-

картового добутку множин   [70]. 

В цьому відношенні додатково введено множину невизначеностей, які по-

требують свого визначення. 

Таким чином, в системі діалогового управління реалізовано принцип 

управління ресурсами підприємства. Для цього формується відповідна модель 

ресурсів у формі  , або ж  

Ця модель відповідає вимогам стандарту ГОСТ Р ИСО 19439-2008 [121], в 

якому серед можливих представлень підприємства передбачено також його ре-

сурсне представлення. 

 

4.4  Математичні моделі діалогів з формування ресурсної моделі та 

формування рішення 

 

Важливою для реалізації діяльності рішаючої системи є задача формаліза-

ції ОПР вектора  – множини невизначеностей факторів, умов, 

зв’язків і т.п.,  а також стохастичності середовища функціонування, які впли-

вають на процес формування рішення даної РС [70].  

Для розкриття цієї невизначеності пропонується  діяльність  ОПР у взає-

модії з РС розглядати з двох позицій, а саме: уточнення та коректування взаєм-

них  представлень  про  існуючу  і прогнозну економічну обстановку на момент 

формування управляючих параметрів. Цей діалог в РС Δ-шару позначається 

символом L
Δ 

[70].  

Другою стороною взаємодії ОПР та РС є формування рішень за допомогою 

діалогу в кожній точці, яка визначає різні шляхи розвитку процесу пошуку ра-
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ціональних результатів. Здійснюється отримання за моделлю  F
Δ
 значень Y

Δ
, їх 

оцінка функцією G
Δ
 та після декількох ітерацій вибір «підходящих» значень 

u
Δ
(t). Ця сторона діалогу може бути визначена як формування рішення і позна-

чена символом R
∆
 [70]. 

Оскільки реалізація діалогу L
Δ
 передбачає формування вектора , не-

обхідно, перш за все, визначити складові цього вектора. В [70] запропоновано 

розглядати: 

–   – елементи вектора,  що визначають (можливо не чітко) 

структуру моделі F
Δ
; 

–   – елементи вектора, що визначають (уточнюють) параметри 

моделі F
Δ
; 

–   – елементи вектора, що характеризують стан ресурсів, при 

цьому  

При цьому, символічно діалоги типу  L
Δ 

зі сторони ОПР можуть бути 

представлені у вигляді [70]: 

 

                                        (4.4) 

  

де знак  позначає неформальний аналіз ОПР множини невизначеностей 

. 

Внаслідок реалізації цього діалогу формується модель об’єкта управління 

на Δ- шарі [70]: 

  

    (4.5) 

 

Результатом діалогу R
∆
 з боку ОПР є: формування представлення про функ-

ції  шляхом визначення характеристик  встановлення (можливо 

не строгого) порядку  на множині V
Δ
; вказівка шляхів формування u

Δ
(t) у 

процесі відбору варіантів, задаючи вектор   [70]. 
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Символічно це записується у вигляді [70]: 

 

,                                      (4.6) 

 

, .                                                (4.7) 

 

Результатом діалогу з боку рішаючої  системи є сформований вектор управ-

ляючих параметрів [70]: 

 

.                                                  (4.8) 

 

На основі виразів (4.1) та опису діалогів формування управляючих дій для Δ-

шару стає можливим  представлення формування управляючих дій у наступно-

му вигляді [70]: 

Знайти значення управляючих параметрів на Δ-шарі  

 

 ,      

 

такі, що виконується співвідношення заданих показників з вибраними рівнями 

задоволення   

 

],  ,     (4.9) 

 

при відомому векторі стану 

 

        (4.10) 

 

та обмеженнях 

 

   (4.11) 
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в умовах, коли існують результати діалогів: 

 

;                                          (4.12) 

 

; (4.13) 

 

                                (4.14) 

 

                                            (4.15) 

 

За цими відношеннями сформована функціональна структура (архітектура) 

рішаючої системи Δ-шару (див. рис. 4.7 [70]). 

До складу цієї системи включено: 

‒  блок реалізації діалогу L
Δ
  для аналізу економічної ситуації; 

‒  блок реалізації діалогу з формування рішень R
Δ
; 

‒  рішаючу систему, яка на основі моделі витрат ресурсів F,
Δ
 за даними об-

ліку та контролю стану об’єкта управління y(t
*
) виконує розрахунок управляю-

чих параметрів u
Δ
(t) та економічних показників g

Δ
(v

Δ
). 

До складу структури рішаючої системи включено модель витрат ресурсів. 

Саме тому ця система й відноситься до систем управління, до складу якої 

включено систему  підтримки прийняття рішень, що управляються моделлю.  

Сформована функціональна структура рішаючої системи є загальновизна-

ною серед розробників систем діалогового управління виробництвом [70]. 

В цій моделі СППР формування управляючої моделі реалізується за допо-

могою діалогу L
Δ
  при аналізі економічної ситуації. З цього слідує, що управ-

ляюча модель залежить від зовнішніх чинників і тому її структура однозначно 

не визначена. Знову отримали підтвердження того, що алгоритм аферентного 

синтезу проекту майбутнього результату на основі центральної закономірності 
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інтегративної діяльності мозку не використовується. 

 

 

На цьому рисунку суцільні лінії відображають функціональні зв’язки, пунктирні – інфор-

маційні зв’язки, жирні лінії – зворотні інформаційні зв’язки.  

 

Рисунок 4.7 – Функціональна структура рішаючої системи ∆ шару  

 

З наведеного постає задача аналізу функціональної структури рішаючої 

системи конкретної страти управляючих параметрів діалогового управління ви-

робництвом. 

Таким чином, ресурсна управляюча модель F формується на основі при-

чинно-наслідкових зв’язків поміж множиною управляючих параметрів U, мно-

жиною невизначеностей Θ, та множиною виробничих ресурсів Ф у формі:   

, або ж  

На основі структури діалогів визначена загально прийнята модель функці-

ональної структури рішаючої системи для систем підтримки прийняття рішень, 
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що управляються моделлю.  

Виникає питання, як вона співвідноситься з моделлю архітектури  цілісної 

діалектично організованої діяльності природної інтелектуальної системи  (див. 

рис. 2.1). 

 

 

4.5  Порівняльний аналіз функціональної структури рішаючої системи 

та архітектури  моделі  функціонального представлення  

         природної інтелектуальної системи 

 

У роботах [122-124] наведено результати дослідження можливостей застосу-

вання функціональних систем при розробці інтелектуальних систем 

комп’ютерної підтримки рішень.  

У роботі [122]  виконано співставлення архітектури системи діалогового 

управління, яка розглянута вище  (див.  рис. 4.7)  та архітектури моделі діяль-

ності природної інтелектуальної системи за теорією функціональних систем 

(див. рис. 2.1).  

На рис. 4.8а наведено архітектуру моделі функціонального представлення   

діяльності природної інтелектуальної системи. В основу цієї архітектури пок-

ладено модель функціональної системи (див. рис. 2.1). Пунктирними лініями 

наведено елементи та зв’язки які додатково додано автором. Ці елементи уточ-

нюють вихідну модель функціональної системи для врахування зовнішніх чин-

ників, які діють на неї, як на виробничу систему. При цьому, збережено всі зна-

чимі зв’язки, які існують у вихідній системі.  

Для порівняння цієї архітектури функціональної системи з моделлю струк-

тури рішаючої системи конкретної страти управляючих параметрів (див. рис. 

4.7) виконано перекомпонування  розміщення елементів моделі з повним збе-

реженням усіх зв’язків та елементів. Автором додано елемент «Діяльність підп-

риємства». Дане доповнення дозволяє розглядати цю систему, як інтелектуаль-

ну систему. 
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На рис. 4.8б  наведено перекомпоновану модель функціональної структури 

рішаючої системи ∆ шару за рис. 4.7.  Перекомпонування виконано для полег-

шення виявлення аналогії в складі елементів та зв’язків поміж ними для визна-

чених моделей,  а також змісту їх функцій.  

Блок «Модель витрат ресурсів F
Δ
(t)» винесено за межі рахуючої системи то-

му, що ця модель формується на основі результатів діалогу L
Δ
. 

а
 

 

б 

 

Рисунок 4.8 – Архітектура моделі функціонального представлення  діяльно-

сті  інтелектуальної системи –а: та функціональна структура рішаючої системи 

∆ шару –б 
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Функціональна структура рішаючої системи для ∆ шару структурного гра-

фа системи діалогового управління є частиною архітектури моделі функціона-

льного представлення діяльності  інтелектуальної системи, на яку покладається 

задача формування управляючих параметрів  ,   

В моделі організації діяльності природної інтелектуальної системи (див. 

рис. 4.8а) виділено дві структурні складові частини, а саме:  

‒  організуючу частину, яка забезпечує формування проекту майбутнього 

результату (ліва частина від вертикальної штрих-пунктирної лінії); 

‒  реалізуючу частину, яка забезпечує його реалізацію (права частина). 

  Поєднує ці дві частини «Акцептор результатів дії». 

На рисунку 4.8б також виконано поділ організації діяльності на дві частини: 

‒  діяльність особи, що приймає рішення по формуванню рішення  (блоки 

діалогів L
Δ
, R

Δ
); 

‒  діяльність по додатковій обробці інформації для формування управляю-

чої дії (елементи, які розміщено у штрих-пунктирному прямокутнику 

сформовано, як обчислюючу систему). 

Слід відмітити наступну фундаментальну відмінність наведених моделей 

організації діяльності. В архітектурі моделі функціонального представлення 

діяльності  інтелектуальної системи  передбачена реалізація повного циклу ор-

ганізаційної діяльності від формування проекту майбутнього оптимального ре-

зультату до його отримання («одиниці діяльності»).  

В  моделі функціональної структури рішаючої системи відсутня важлива 

частина природної інтелектуальної системи – її реалізуюча частина, яка забез-

печує отримання спроектованого  результату діяльності. Тому на рисунку 4.9 

автором додано блок «Діяльність підприємства». 

Аналіз змісту діяльності елемента  моделі  системи діалогового  управління 

підприємством «Визначення економічних показників»  у виділеному штрих-

пунктирному прямокутнику (див. рис. 4.8б), свідчить про те, що ця діяльність є 

еквівалентом елементу «Акцептор результатів діяльності» на рис. 4.8а. Зміст 
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діяльності модуля «формування рішення» є еквівалентним змісту модуля «при-

йняття рішення». 

Функція, яку реалізує блок «Командний модуль» на рисунку 4.8а відповідає 

функції, яку реалізує блок «Розрахунок управляючих параметрів» на рисунку 

4.8б. 

Виконане вище співставлення моделей архітектури цілісної діалектично ор-

ганізованої діяльності природної інтелектуальної системи, як діалектично орга-

нізованого цілого, та архітектури моделі  діалогового  управління підприємст-

вом на рівні шару задач, показало співпадіння (зрозуміло, що це перше набли-

ження) саме змісту функцій для етапу формування оптимального проекту май-

бутнього результату та прийняття рішення про його досягнення.  

При цьому, на рис. 4.8б позначено зв’язки модуля «формування рішення» з 

аналогічними модулями верхнього та нижнього шарів управління. 

З встановленої подібності складу елементів та змісту функцій елементів у 

розглянутих моделях слідує підтвердження гіпотези академіка П. К. Анохіна 

про можливість її застосування для надорганізмових організованих цілих, тоб-

то, виробничих систем. 

Детальний аналіз діяльності виробничої системи показав, що її цілісна діа-

лектично організована  діяльність, як діалектично організованої природної ін-

телектуальної системи, складається з двох етапів (двох «одиниць цілісної дія-

льності»), а саме: 

‒  етапу аферентного синтезу з формуванням варіантів майбутніх результа-

тів та прийняттям рішення про обрання оптимального результату (перша 

«одиниця діяльності»); 

‒  етапу реалізації  обраного оптимального результату, з забезпеченням від-

повідності отриманого результату його проекту (друга «одиниця діяльно-

сті»). 

Реалізація обох етапів передбачає реалізацію всіх  передбачених форм цілі-

сної діяльності для всіх елементів моделі (одиниці діяльності). 



165 

Однак слід відмітити наявність фундаментальної відміни змісту цих форм 

діяльності для різних етапів.   

Для етапу аферентного синтезу та прийняття рішення про його досягнення 

здійснюється діяльність по отриманню оптимального проекту майбутнього 

результату. При цьому задіяні всі елементи моделі.  

Після того, як такий оптимальний проект майбутнього результату отримано, 

для кожного з елементів здійснюються аналогічні за формою, але відмінні за 

змістом процеси по отриманню цього результату.  

Реалізується два етапи діяльності, а не один, як це передбачено в теорії 

функціональних систем. Для надорганізмових об’єднань ці діяльності можуть 

реалізовувати різні виконавці. При цьому, для однієї особи ці етапи можуть бу-

ти рознесеними в часі, а для організації і в часі, і в просторі. 

Наступне питання, яке потребує відповіді, є питання про те, якими саме ме-

ханізмами пов’язуються діяльності при залученні до складу організованого ці-

лого інших учасників підприємницької діяльності? Згідно закону результату в 

теорії функціональних систем всі функціональні системи незалежно від рівня 

своєї організації і від кількості складових їх компонентів мають принципово 

одну і ту ж функціональну архітектуру, в якій результат є домінуючим факто-

ром, що стабілізує організацію систем.… Природно, що в цьому випадку ієрар-

хія систем перетворюється в ієрархію результатів кожної з субсистем поперед-

нього рівня [53]. 

З цього безпосередньо слідує, що запроваджена у діалоговому управлінні іє-

рархія шарів та страт, що базується на концепції виділення різних рівнів агре-

гування процесу управління (моделей, управляючих параметрів), повністю від-

повідає принципу ієрархії результатів кожної з  субсистем  попереднього рівня 

[70].  

За результатами співставлення вказаних архітектур моделей функціональ-

ного представлення рішаючої системи та функціональної системи можливим є 

вирішення антиномії структури (протиріччя  7), а саме:  – антиномія «структу-

ри»: структура організованого цілого є зовнішньою по відношенню до його 
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структурних частин (є неоднозначною)  – структура організованого цілого є 

внутрішньою по відношенню до його структурних частин (є єдино можливою). 

Оскільки елементи механізму встановлення відповідності проекту майбут-

нього результату та отриманого результату є внутрішніми по відношенню до  

блоків «прийняття рішення» та «реалізація діяльності» (див. рис. 4.8а) їх струк-

тура є сталою для будь-яких інтелектуальних систем. 

З цього слідує наступна аксіома цілісного підходу. 

Аксіома 4.1 – функціональна структура інтелектуальної системи є внутрі-

шньою по відношенню до її структурних частин, є єдино можливою (подіб-

ною).   

Таким чином, функціональна структура рішаючої системи Δ-шару діалого-

вої системи управління виробництвом заснована на  законах формування  архі-

тектоніки функціональної системи людини і повністю їй відповідає. 

Математична модель системи підтримки рішень, яка запропонована в [91] 

та реалізована в моделі системи діалогового управління для шару управляючих 

параметрів (див. рис. 4.8.б) не опираючись на результати, які отримано в теорії 

функціональних систем забезпечила формування архітектури цієї системи, яка 

подібна до архітектури функціональної системи.  

Слід також відзначити, що архітектура функціональної системи сформова-

на на основі експериментальних досліджень процесів вищої нервової діяльнос-

ті.  

Виявляється, що в основі математичної моделі системи підтримки рішень 

для шару управляючих параметрів, згідно [91] лежать закономірності, які поді-

бні до закономірностей вищої нервової діяльності інтелектуальної системи.  

З цього слідує доведеність антиномії  «структури»: структура інтелектуа-

льної системи, як діалектично організованого цілого є внутрішньою по відно-

шенню до його структурних частин і є єдиноможливою. 

До законів формування моделі архітектоніки інтелектуальної системи згідно 

ТФС належать: закон результату; закон динамічної мобілізації структур;  закон 



167 

сталості архітектоніки. З наведеного вище слідує, що дія цих законів поширю-

ється й на інтелектуальні системи  виробничого рівня. 

З доведення подібності архітектури функціонального представлення діяль-

ності природної інтелектуальної системи та підприємства слідує пропозиція 

про застосування її для розробки державного стандарту України, а також між-

народного стандарту для моделювання цієї форми представлення підприємства. 

Структурний граф системи діалогового управління виробництвом, який за-

пропоновано у роботі [70] (див. рис. 4.6) може бути рекомендованим  у якості 

еталонного. Приклад його застосування для формування структурного графу 

системи управління електроенергетичним комплексом  наведено у [125]. 

За результатами дослідження архітектури моделі функціонального пред-

ставлення природної інтелектуальної системи  можливою є розробка функціо-

нальної моделі інформаційної технології діяльності природної інтелектуальної 

системи. 

 

4.6 Функціональна модель інтелектуальної  інформаційної технології  

діяльності природної інтелектуальної системи 

 

В роботах [126-129] виконано розробку елементів інтелектуальної інфор-

маційної технології діяльності природної інтелектуальної системи. 

Пропонується функціональну модель інформаційної технології діяльності 

природної інтелектуальної системи  формувати на основі архітектури моделі 

функціональної системи  (див. рис. 4.8а).  

Контекстна діаграма  інформаційної технології  формування моделі діяль-

ності наведена на рис. 4.9.  

Інформаційна технологія діяльності природної інтелектуальної системи 

наведена на рис. 4.10.  Вона реалізується з шести взаємопов’язаних етапів.  

Етап 1.  Синтез варіантів проекту результату. Цей етап передбачає форму-

вання множин факторів вимірів знань, що характеризують: 

– обстановочну аферентацію; 
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– домінуючу мотивацію; 

– пускову аферентацію; 

– пам’ять (минулий технологічний досвід).  

На основі встановленого складу та змісту вимірів знань реалізуються про-

цеси формування можливих варіантів необхідного результату діяльності у фо-

рмі відповідних проектів. Ця задача сформована у формі десятої антиномії, а 

саме: антиномія послідовності дій з формування проекту майбутнього резуль-

тату:  

‒   одночасна інтеграція чотирьох компонентів аферентного синтезу: до-

мінуючої на даний момент мотивації, обстановочної аферентації, також відпо-

відної даному моменту пускової аферентації і, нарешті, пам'яті  [53]; 

–  послідовне формування моделі аферентного синтезу цілі, моделі форму-

вання програми дії, моделі прогнозування результату дії, (формування акцепто-

ру дії) [71].  

Розкриттю цієї антиномії присвячено наступний розділ. 

Етап 2. Прийняття рішення. На основі попереднього аналізу визначених  

варіантів проекту майбутнього результату здійснюється прийняття рішення 

про необхідність досягнення обраного проекту результату. Виникає питання 

про  механізми формування та оцінки майбутніх варіантів результатів та вибо-

ру оптимального проекту майбутнього результату. Ці задачі відносяться до 

теорії прийняття рішень [130]. 

У п’ятому та шостому розділах виконано детальне дослідження процесів 

смислового мислення, які забезпечують реалізацію перших двох етапів. 

Етап 3.  Формування акцептора результатів дії. На цьому етапі формуєть-

ся модель прогнозованої діяльності  природної інтелектуальної системи по до-

сягненню  прогнозованого результату. 
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Рисунок 4.9 – Контекстна діаграма  інформаційної технології формування моделі діяльності 

 

Акцептор результатів дії здійснює порівняння характеристик моделі прогнозованої діяльності з конкретними харак-

теристиками результатів поточного виконання сформованого проекту майбутнього результату, а також з характерис-

тиками управляючої дії, яка сформована одночасно з формуванням акцептора результатів дії у блоці «Командний мо-

дуль».   
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Рисунок 4.10 – Інформаційна технологія діяльності природної інтелектуальної системи 

 

За результатами  цього порівняння приймається рішення про отримання запрограмованого результату, або ж про 

внесення коректив у прогнозований проект майбутнього результату з послідуючою реалізацією наступного циклу діяль-

ності. 
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Етап 4.  Формування управляючої команди. На цьому етапі, який реалізу-

ється одночасно з Етапом 3, здійснюється формування конкретної команди для 

виконавчих органів на виконання дій для успішного отримання запрограмова-

ного результату. Сформована команда передається на виконавчі органи для її 

реалізації, а також в акцептор результатів дії для подальшого аналізу. 

Етап 5. Отримання запрограмованого результату. На цьому етапі, з інфор-

маційної точки зору інформаційні процеси не реалізуються. Але саме цей етап є 

джерелом даних для етапу моніторингу результатів діяльності. Саме цим пояс-

нюється виключення блоку «Діяльність підприємства»  в моделі функціональ-

ної структури рішаючої системи на рис. 4.10. Для інформаційної технології 

управління таке виключення необхідне, адже для інформаційної технології дія-

льності природної інтелектуальної системи цей етап є вирішальним у забезпе-

ченні цілісності діалектично організованої діяльності. 

Етап 6. Моніторинг результатів діяльності. На цьому етапі здійснюється 

вимірювання встановлених показників результату діяльності і передача їх у 

блок «Акцептор результатів дії». 

Запропонована модель інформаційної технології відрізняється від моделі 

формування управляючих параметрів за [70] тим, що в ній модель проекту май-

бутнього результату формується на основі визначених форм факторів діяльності 

і закону їх обробки, а в моделі (4.9 – 4.15) основна проблема полягає у форму-

ванні вектора  – множини невизначеностей факторів, умов, зв’язків і 

т.п.,  а також стохастичності середовища функціонування, які впливають на 

процес формування рішення даної РС. Його складовими є: 

–   – елементи вектора,  що визначають (можливо не чітко) 

структуру моделі F
Δ
; 

–   – елементи вектора, що визначають (уточнюють) параметри 

моделі F
Δ
; 

–   – елементи вектора, що характеризують стан ресурсів, при 

цьому  
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Формування елементів цього вектору забезпечує в кінцевому рахунку фо-

рмування ресурсної моделі F
Δ
, яка є управляючою моделлю. 

Ця модель була прийнятною для планового економічного механізму діяль-

ності організацій, коли плани діяльності і всі ресурси формувалися керівними 

органами. В умовах ринкової економіки організації змушені враховувати всі 

зовнішні і внутрішні фактори організації діяльності. Тому задача формування 

проекту майбутнього результату на основі закону інтегративної діяльності моз-

ку є вкрай актуальною. 

Таким чином, Розроблена інформаційна технологія діяльності природної 

інтелектуальної системи заснована на законах ТФС. На першому етапі здійсню-

ється аферентний синтез варіантів проекту майбутнього результату на основі 

визначених конкретних форм інформації, яку отримує особа, яка приймає рі-

шення з власних внутрішніх джерел та навколишнього економічного середо-

вища. 

В ресурсній управляючій моделі,  яка запропонована в [70] при її форму-

ванні основна увага приділяється визначенню  структури ресурсної моделі, її 

параметрів, а також стан ресурсів. З цього витікає, що ця модель не має постій-

ної структури.  

Визначеність архітектури  моделі  аферентного   синтезу варіантів проекту 

майбутнього результату забезпечить формування відповідної архітектури моде-

лі моніторингу  отриманого результату, яка необхідна для реалізації шостого 

етапу інформаційної технології. Ця відповідність моделей аферентного синтезу 

та  моделі моніторингу отриманого результату заснована на правилі результату 

(див. п. 3.3). 

    

4.7   Математична модель природної інтелектуальної системи 

 

Важливим для подальшого дослідження ІС є запропонований в [58] поділ її 

на дві частини. На рис. 4.11  приведена структурна схема ІС, де виділені два 

великих блоки системи: синтез мети та її реалізація [58]. 
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На даній схемі інтелектуальної системи відсутній зв’язок поміж блоком 

«Рішення про дію» та блоком «Інтерпретація результату по відношенню до ці-

лі».  

 

 

Рисунок 4.11 – Схема поділу інтелектуальної системи на блоки 

  

Формально математична модель цієї  ІС описується наступною шісткою 

співвідношень [58]:  

 );()(
1

TMSXT                                              (4.16) 

   );()(
2

TCSMT                                               (4.17) 

);()(
3

TRSXTC                                             (4.18) 

          ;TUTBTXTAXT                                (4.19) 

;TXTDYT                                                    (4.20) 

);()(
4

TCYRT                                                  (4.21)           

де T  – множина моментів часу;  
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X – множина станів системи;  

S – множина станів навколишнього середовища;  

M – множина станів мотивації,  

C – множина станів цілі,  

R – множина станів прогнозованого результату;   

Y – множина станів реального результату;  

A, B, D – матриці параметрів; 

U –  множина управляючих дій; 

41
 – інтелектуальні оператори перетворення, що використовують 

знання. 

Співвідношення (4.16) описує процес формування мотивації М діяльності 

через визначені множини станів навколишнього середовища S та множини ста-

нів системи  Х  шляхом  застосування інтелектуального оператора перетворення 

α
1
. При цьому, склад та зміст елементів вказаних множин не вказується. 

На основі сформованої множини мотивації М співвідношенням (4.17) опи-

сується формування цілі діяльності С для визначеної множини станів навколи-

шнього середовища  S шляхом  застосування інтелектуального оператора пере-

творення α
2
. Перше питання, яке виникає при формуванні множини цілі діяль-

ності, який склад елементів цієї множини? Друге питання, як саме з множини 

станів навколишнього середовища S та множини мотивації сформувати елеме-

нти множини цілі діяльності. 

Після того як цілі сформовано, на основі співвідношенням (4.18) визнача-

ється множина станів прогнозованого результату R діяльності  шляхом застосу-

вання інтелектуального оператора перетворення α
3
. 

Знову виникає питання, як саме необхідно представити множину прогно-

зованого результату? 

Співвідношення (4.21) дає можливість встановити рівень досягнення мети 

діяльності шляхом порівняння прогнозованого результату R та реального ре-

зультату Y застосуванням інтелектуального оператора перетворення α
4
. 

В роботі [58] наведена наступна характеристика цієї математичної  моделі 

ІС: інтелектуальні оператори, що реалізують сприйняття, уявлення, формуван-

ня поняття, судження і умовиводи в процесі пізнання, є формальним засобом 
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обробки відомостей і знань, а також прийняття рішення. Всі ці аспекти повинні 

бути покладені в основу побудови ДЕС, що функціонують в реальному часі і 

реальному світі. 

З наведеної тези слідує, що зміст цих інтелектуальних операторів не ви-

значено. Введення послідовної реалізації вказаних інтелектуальних операторів  

в динамічній експертній системі свідчить про те, що реалізація аферентного 

синтезу проекту майбутнього результату на основі центральної закономірності 

інтегративної діяльності мозку замінюється послідовним визначенням елемен-

тів множин мотивації М, мети С,  прогнозованого результату R. 

В пункті 3.4 на основі встановлених правил існування та діяльності інтеле-

ктуальної системи, як організованого цілого, розроблено інформаційну модель 

процесу. Висловлено припущення про те, що, якщо цілісна діалектично органі-

зована технологічна діяльність природної інтелектуальної системи реалізується 

з застосуванням визначених форм факторів та встановлених для них відношень 

(див. формули   3.9 –3.14), тоді й мозок людини повинен здійснювати аферент-

ний синтез проекту  майбутнього результату діяльності для відповідного мо-

менту часу на основі обробки саме цих факторів.  

При цьому виникає питання, як співвідносяться ці фактори з факторами,  

які піддаються одночасній обробці згідно центральній закономірності інтегра-

тивної діяльності мозку, а саме: домінуючою на даний момент мотивацією, об-

становочною аферентацією,  пусковою аферентацією та  пам’яттю? 

Друге питання, яке виникає, стосується співвідношення цих факторів з по-

няттями смислового мислення, а саме: «дані», «інформація», «знання», 

«смисл», «мислення», «інтелект», «смислове мислення», «розуміння». 

Відповідні на ці запитання присвячено наступний розділ. 

Таким чином, запропонована в [58] математична модель інтелектуальної 

системи визначає склад множин факторів, які необхідно піддати обробці в ди-

намічній експертній системі. Ця обробка здійснюється послідовно реалізацією 

логічних операторів α
1 
– α

4
. 

Не визначеним є склад та зміст визначених множин, які забезпечують фо-

рмування проекту майбутнього результату, а також зміст логічних операторів 

α
1 
– α

4
.  
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З іншого боку, в ТФС визначено чотири фактора, які необхідно піддати 

одночасній обробці на основі центральної закономірності інтегративної діяль-

ності мозку для аферентного синтезу  проекту майбутнього результату.  

В п. 3.4 розроблена інформаційна модель процесу на основі діалектичного 

відношення поміж чотирма встановленими факторами (див. рис. 3.4). В ній 

здійснюється одночасна обробка чотирьох факторів. Виникає пропозиція про 

можливість застосування  діалектичного відношення  для аферентного синтезу 

проекту майбутнього результату з визначених для нього чотирьох форм  факто-

рів.   
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Висновки до розділу 4 

 

1. Співставлення моделей архітектури  функціонального  представлення 

природної інтелектуальної системи та функціональної структури рішаючої сис-

теми Δ-шару діалогової системи управління виробництвом з включенням до її 

складу об’єкту управління показало співпадіння (зрозуміло,  що  це перше на-

ближення) змісту діяльності для етапу формування оптимального проекту май-

бутнього результату та прийняття рішення про його досягнення.  

2. З встановленої ідентичності складу та змісту організаційних діяльностей  

для архітектури моделі функціональної системи та функціональної структури 

рішаючої системи ∆ шару з включенням до її складу об’єкту управління випли-

ває підтвердження гіпотези, яка сформована в  ТФС  про можливість її застосу-

вання для надорганізмових організованих цілих.  

Доведено, що архітектура моделі функціональної структури рішаючої сис-

теми ∆ шару є подібною щодо архітектури моделі функціональної системи,  яка 

реалізує цілісну діалектично організовану діяльність (на рівні організаційних 

задач). 

3. Запроваджена у діалоговому управлінні виробництвом ієрархія «шарів та 

страт, що базується на концепції виділення різних рівнів агрегування процесу 

управління (моделей, управляючих параметрів)» повністю відповідає принципу 

ієрархії «результатів кожної з субсистем попереднього рівня» згідно теорії фу-

нкціональних систем (закон результату). 

4. З встановленої подібності архітектури моделі функціональної системи 

та функціональної структури рішаючої системи ∆ шару з включенням до її 

складу об’єкту управління  випливає пропозиція щодо розробки стандарту для 

моделі функціонального представлення підприємства на рівні шару  виробни-

чих задач. 

5. З ієрархії шарів та страт управляючих параметрів з одного боку та ієрар-

хії результатів діяльності природних  інтелектуальних систем з іншого боку, 
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випливає можливість розробки стандарту для моделі ієрархічного представлен-

ня організації для визначених шарів виробничих задач. 

6. Запропонована в роботі [58] модифікація моделі архітектури інтелектуа-

льної системи з виділенням у її складі ДЕС  (див. рис. 1.6) є раціональною при 

формуванні інтелектуальних систем управління технічними об’єктами. Як по-

казав досвід розробки діалогових систем управління підприємством, достат-

ньою є модель архітектури природної інтелектуальної системи в її початковій 

формі.   

7. За основу при розробці математичної моделі природної інтелектуальної 

системи слід обрати математичну модель, яка запропонована  в роботі [58]. При 

цьому необхідно розробити математичну модель аферентного синтезу проекту 

майбутнього результату, який необхідно отримати. Вирішенню цієї задачі при-

свячено наступний розділ. 

 Наукові результати, які отримано в процесі обґрунтування ізоморфності 

функціонального представлення  природної інтелектуальної системи викладено 

у монографії [114] статтях [122, 123] тезах матеріалів конференцій [124, 126-

129]. 
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РОЗДІЛ 5  

 

РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ  

ПІДТРИМКИ  РІШЕНЬ 

 

5.1 Визначення шліхів розвитку інтелектуальних інформаційних  

       технологій для моделювання смислової діяльності  

 

В третьому розділі виконано розробку архітектури інформаційної моделі 

процесу (див. рис. 3.4). Вона може бути застосована для моделювання діяльно-

сті організацій і становить зміст блоків «Реалізація діяльності» для моделі фун-

кціональної системи (див. рис.4.8а) та «Діяльність підприємства» (див. рис. 

4.8б). В цих моделях також присутні блоки «Прийняття рішення» (див. 

рис.4.8а) та  «Формування рішення» (див. рис. 4.8б). 

Теоретичні основи прийняття рішень та оптимізації дослідено в роботі 

[130]. 

В інформаційній технології діяльності природної інтелектуальної системи 

(див. рис. 4.10) першими двома етапами є «Синтез варіантів проекту результа-

ту» та «Прийняття рішення».  

Виникає задача розробки інформаційної моделі проекту майбутнього ре-

зультату діяльності, яка й буде забезпечувати реалізацію цих двох етапів. 

Предметну область інтелектуальних інформаційних технологій, яка є ос-

новою для формування  інтелектуальних систем підтримки рішень розглядають 

як джерело первинних даних, які потім потребують виконання певних логічних 

операцій над  ними, а саме: інформаційна технологія – сукупність методів і 

способів отримання, обробки, представлення інформації, направлених на зміну 

її стану, властивостей,  форми, змісту і здійснюваних в інтересах користувачів 

[131]. 

Головним об’єктом інформаційних технологій є закономірності інформа-

ційних процесів, а не закономірності процесів в предметних областях. Це поро-
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джує протиріччя поміж рівнем розвитку інформаційних технологій та рівнем їх 

застосування у відповідних предметних областях.   

З одного боку існують революційні перетворення в галузі інформаційних 

технологій, які позитивно сприймаються суспільством, проте ефективність їх 

використання гальмує відставання основних технологій, зокрема в галузі 

управління. З іншого боку обсяги інформації, що подаються в основному є за-

старілими та не відображають поточний реальний стан предметної області і, 

тим більше, не надають можливостей прогнозування  [131]. 

Це зауваження цілком відноситься й до систем енергетичного менеджмен-

ту. Як показано в першому розділі, основним недоліком таких систем є відсут-

ність моделі об’єкту управління (предметної області). 

Усунення вказаного протиріччя пропонується за рахунок: актуалізації на-

даної інформації; використання нових економіко-математичних моделей, роз-

робки і впровадження нових стандартів на методи, моделі та засоби; системати-

зації інформації, що подається для прийняття рішень, використанням нових 

форм представлення, зокрема візуальної [131]. 

Запропонована інформаційна модель діяльності (див. рис. 3.1) є новою фо-

рмою представлення інформації про діяльність організації. 

Слід також відзначити, що управління діяльністю з енергозбереження має 

важливі особливості. Передбачається  управління ефективністю реалізації зна-

чимих аспектів енергетичної діяльності. Для цього необхідно визначити не ли-

ше об’єми споживання енергетичних ресурсів, але й отриманий при цьому ре-

зультат діяльності.  Крім того, частина значимих аспектів енергетичної діяль-

ності не пов’язана безпосередньо зі споживанням енергетичних ресурсів. На-

приклад, етапи закупівлі, постачання  зберігання енергетичних ресурсів. 

Тому формування проекту майбутнього результату діяльності з енергозбе-

реження повинно враховувати всі ці особливості. 

У четвертому розділі показано, що для систем діалогового управління ви-

робництвом, які є класом  СППР, що управляються моделлю, ця модель форму-



181 

ється як ресурсна модель. Для неї невизначеними є структура факторів, які фо-

рмують модель. 

Виникає питання, як структурувати ці фактори? 

В існуючих інформаційних технологіях у формі експертних систем рішен-

ня задач за допомогою штучного інтелекту полягає в скороченні перебору варі-

антів при пошуку рішення, при цьому програми реалізують ті ж принципи, 

якими користується в процесі мислення людина. Призначення експертної сис-

теми полягає у використанні знань, якими вона володіє у своїй вузькій області, 

щоб обмежити пошук на шляху до вирішення завдання шляхом поступового 

звуження кола варіантів [131].    

Відмічається, що програми реалізують ті ж принципи, якими користується 

в процесі мислення людина. Тобто, в експертних системах реалізовано принци-

пи людського мислення. Виникає питання, якими саме принципами користу-

ється людина в процесі мислення?  

Згідно положень ТФС аферентний синтез проекту майбутнього результату 

реалізується на основі центральної закономірності інтегративної діяльності мо-

зку. Вона передбачає одночасну обробку чотирьох визначених форм факторів. 

Дійсно, в моделях штучних нейронних мереж застосовується принцип одночас-

ної обробки декількох сигналів на одному штучному нейроні. Але ж ці сигнали 

мають одну й ту ж фізичну природу. Тому основним досягненням штучних 

нейронних мереж є розпізнавання образів. Але задача розпізнати образ і задача 

синтезу проекту майбутнього результату це різні за смислом задачі.  

В попередніх розділах  були додатково досліджені  основні закономірності 

формування та діяльності природних інтелектуальних систем як діалектично 

організованих цілих. Виявлені додаткові закономірності, які притаманні  при-

родним інтелектуальним системам.  

Встановлено що ізоморфність структури природної інтелектуальної сис-

теми визначається: – складом її з двох частин, а саме: організуючої та реалізу-

ючої  частин, які здатні реалізувати  визначені для них форми діяльності, і які 

поєднано внутрішнім  механізмом забезпечення відповідності.  



182 

Встановлено ізоморфний принцип формування цих частин в організоване 

ціле: – принцип діалектичної єдності протилежних станів у формі відповідних 

задач, які формуються  в цих частинах у формі «загальне»  «одиничне». 

Встановлено ізоморфність результату реалізації цілісної діалектично ор-

ганізованої діяльності діалектично організованої інтелектуальної системи: 

«нуль».  

Встановлено ізоморфність архітектури моделі  функціонального пред-

ставлення природної інтелектуальної системи для організмових та надорганіз-

мових рівнів організації. 

Встановлено принцип відношень поміж поняттями «організоване ціле» та 

«система» у формі діалектичної єдності «загальне»  «одиничне».  

Встановлено, що принцип діалектичних відносин є первинним у форму-

ванні природної інтелектуальної системи, як організованого цілого, по відно-

шенню до принципу управління за зворотним зв’язком, який є принципом реа-

лізації цілеспрямованої діяльності (принцип причинно-наслідкових зв’язків).  

Встановлено, що діяльність діалектично організованого цілого реалізуєть-

ся через застосування чотирьох форм факторів, для яких встановлено  принцип 

діалектичних відносин «загальне»  «одиничне» (див. рис. 3.4). 

Висловлена гіпотеза про те, що оскільки цілісна діалектично організована 

діяльність діалектично організованого цілого реалізується з застосуванням ви-

значених форм факторів, тоді й мозок людини повинен формувати проект май-

бутнього результату діяльності для відповідного моменту часу на основі об-

робки саме цих факторів. 

В дисертаційній роботі у якості первинного принципу відношень для еле-

ментів понять «природна інтелектуальна система», «діяльність природної інте-

лектуальної системи» та похідних від них понять  застосовано принцип бінар-

них діалектичних відносин у формі «загальне»  «одиничне». 

Саме це забезпечило виявлення визначених вище ізоморфних структур у 

природній інтелектуальній системі (див. рис. 3.4).  
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Оскільки дослідженими в попередніх розділах були лише ізоморфні струк-

тури в моделі архітектури функціонального представлення діяльності природ-

ної інтелектуальної системи, відкритим залишається питання про наявність чи 

відсутність ізоморфних структур в інших можливих представленнях діяльності 

природної інтелектуальної системи. Перш за все це стосується діяльності мозку 

людини при формуванні проекту майбутнього результату діяльності в блоці 

«Прийняття рішення» (див. рис.4.8). 

З цієї обставини постає додаткова задача аналізу ролі та місця виявлених 

закономірностей природних інтелектуальних систем у моделюванні процесів 

смислового мислення.  

Таким чином, інтелектуальні інформаційні технологій для моделювання 

смислової діяльності на сучасному етапі розробляються у формі експертних си-

стем підтримки прийняття рішень. Теоретичною основою для їх розробки є те-

орія штучних нейронних мереж, яка заснована на теорії перцептрона в основу 

якої покладено теорію штучного нейрона. Недоліком такого підходу є те, що 

теорія штучного нейрона передбачає одночасну обробку декількох сигналів од-

нієї природи. 

Невідповідність принципу роботи штучного нейрона принципу дії природ-

ного  нейрона ставить задачу розробки  моделі смислового мислення та смис-

лової діяльності для інтелектуальної системи на основі саме центральної зако-

номірності інтегративної діяльності мозку. 

   

5.2 Розробка методу формування інформаційної  моделі  

      структуризації рішень 

  

Сформована задача про необхідність синтезу  проекту майбутнього ре-

зультату діяльності  на основі  всього чотирьох конкретних  (ізоморфних) форм 

вимірів знань шляхом одночасного їх синтезу за допомогою відповідного меха-

нізму. 
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Виникає потреба в з’ясуванні змісту цих вимірів знань для організацій 

(тобто, конкретної предметної області) та визначенні механізму їх  інтеграції  і 

представлення  результату у формі архітектури інформаційної моделі  проекту 

майбутнього результату (структуризації рішень).  

Дослідженню понять смислового мислення присвячено роботи [132-136].  

З точки зору організацій  під обстановочною аферентацією будемо розу-

міти знання  щодо зовнішніх умов реалізації їх діяльності. Перш за все це зако-

нодавча база, нормативні документи, ліцензійні умови здійснення діяльності,  

тощо.  

Для організацій  домінуюча мотивація складається з зовнішніх факторів, 

як то: потреби споживачів, які породжують внутрішні фактори реалізації цих 

потреб у формі місії діяльності організації, політики, стратегії, цілей, задач та 

показників діяльності. 

  Щодо пускової аферентації можливим є представлення  її у формі знань  

про наявність ресурсів для реалізації діяльності організації по досягненню 

встановленої цілі діяльності. При надходженні інформації про наявність відпо-

відних ресурсів реалізується дія  механізму синтезу цілі діяльності у формі 

проекту майбутнього результату. До виробничих ресурсів віднесемо матеріаль-

ні, фінансові, не матеріальні, людські, інформаційні, інтелектуальні та інші ре-

сурси.  

Виникає останнє питання, які саме знання нам необхідно отримати з 

пам’яті можливим є представлення  її у формі знань  про технологічні процеси, 

які необхідно реалізувати для досягнення мети діяльності з застосуванням ре-

сурсів, якими володіємо в зовнішніх умовах, які існують на цей час під дією 

зовнішньої мотивації. Форми  вимірів знань, які встановлені в роботі [53] для 

одного нейрона, мають цілком конкретний зміст для організації. В третьому 

розділі для процесу встановлено чотири форми вхідних факторів, які забезпе-

чують його реалізацію, а саме: 

‒  ресурсні фактори організаційної діяльності (РФОД) – (загальне); 

‒  ресурсні фактори технологічної діяльності (РФТД) – (одиничне). 
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‒  процесні фактори організаційної діяльності (ПФОД) – (загальне); 

‒  процесні фактори технологічної діяльності (ПФТД) – (одиничне), 

а також встановлено форми взаємовідносин поміж відповідними факторами 

(3.9 – 3.14) (див. рис. 3.4). В таблиці 5.1 наведено зміст розглянутих факторів і 

встановлена відповідність їх з формами вимірів знань за ТФС.  

 

Таблиця 5.1 Визначення змісту вхідних факторів, які реалізують процес 

Форми вхідних факторів, які 

реалізують процес  

Зміст форм факторів 

За ТФС Для організацій 

ПФОД (загальне) Обстановочна аферентація Законодавча база, норми… 

ПФТД (одиничне) Пам’ять Досвід діяльності…. 

РФОД (загальне) Домінуюча мотивація Потреби споживачів…. 

РФТД (одиничне) Пускова аферентація Наявність ресурсів….. 

 

На рисунку 5.1 наведено архітектуру інформаційної моделі структуризації 

рішень. 

 

 

Рисунок 5.1 – Архітектура інформаційної моделі структуризації рішень 
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Поміж формально встановленими у третьому розділі факторами для про-

цесу, факторами які забезпечують формування проекту майбутнього результату 

діяльності за   ТФС на основі центральної закономірності інтегративної діяль-

ності мозку, а також факторами, які застосовуються в діяльності організацій, 

встановлена еквівалентність відповідних факторів. 

В третьому розділі було встановлено, що основними механізмами поєд-

нання визначених факторів  є механізм діалектичної єдності понять «загальне» 

 «одиничне», а також механізм причинно-наслідкових відносин. Також вста-

новлено, що механізм діалектичної єдності є первинним по відношенню до ме-

ханізму причинно-наслідкових відносин.   

Архітектура  інформаційної моделі процесу (див. рис. 3.4) відповідає архі-

тектурі інформаційної моделі структуризації рішень на основі центральної за-

кономірності інтегративної діяльності мозку. В третьому розділі також вислов-

лено припущення про те, що оскільки цілісна діалектично організована діяль-

ність природної інтелектуальної системи реалізується з застосуванням визначе-

них вище форм факторів, тоді й мозок людини повинен формувати  проект 

майбутнього результату діяльності для відповідного моменту часу на основі 

обробки саме цих факторів.  

Тепер ми маємо можливість сформувати наступне правило структуризації 

рішень. 

Правило 5.1. Метод формування архітектури інформаційної моделі струк-

туризації рішень щодо синтезу проекту майбутнього результату діяльності 

включає формування вхідних ізоморфних  пар процесних та ресурсних форм 

факторів діяльності (форм метрик знань) та їх одночасної інтеграції на основі 

принципу бінарних діалектичних відносин «загальне»  «одиничне». 

Таким чином,методологія цілісного підходу до дослідження  смислової дія-

льності особи, яка приймає рішення, забезпечила встановлення форм факторів 

діяльності,  а також форми діалектичних відношень поміж ними . 

Розроблено архітектуру інформаційної моделі структуризації рішень, яка є 

подібною до архітектуру інформаційної моделі процесу [137]. 
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Наступна задача яка потребує свого вирішення полягає у встановленні фо-

рми співвідношення поміж поняттями смислового мислення, а саме: «дані», 

«інформація», «знання», «смисл», «мислення», «інтелект», «смислове мислен-

ня», «розуміння», а також їх співвідношення  з визначеними факторами реалі-

зації процесів природною інтелектуальною системою. 

 

5.3  Визначення змісту понять смислового мислення   

 

Загально вживаними  поняттями  в дослідженні природних інтелектуаль-

них систем є поняття: «інтелект», «дані», «інформація», «поняття», «знання», 

«розуміння», «смисл», «мислення», «смислове мислення» тощо. В той же час 

відсутні однозначні визначення їх змістів, що  призводить до протиріч у засто-

суванні. Особливо це проявляється при дослідженні систем на основі природ-

ного та штучного інтелектів.   

Тому виникає задача аналізу змісту існуючих визначень цих понять та роз-

робки пропозицій щодо однозначності їх тлумачення. 

У роботі [138] розглядаються наступні визначення понять «дані», «інфор-

мація», «знання»: 

 «Дані являють собою інформацію, що розглядається в чисто синтаксич-

ному аспекті, тобто, безвідносно до її змісту і використання, тобто, семантиці і 

телеології (зазвичай на будь-якому носії або в каналі передачі). 

Інформація - це дані, проінтерпретовані з використанням тезауруса, тобто 

осмислені дані, що розглядаються в єдності синтаксичного і семантичного ас-

пектів.  

Знання, є система інформації, яка забезпечує   збільшення ймовірності до-

сягнення будь-якої мети, тобто по суті знання - це «ноу-хау» або технології… . 

Проблема полягає в тому, що смисловий зміст цих понять частіше за все не 

конкретизується. І це не випадково. Однією з основних причин цього стану 

справ, на наш погляд, є те, що конкретизувати смисловий зміст даних понять 
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представляється можливим лише на основі інтуїтивно ясної і добре обґрунто-

ваної концепції сенсу». 

Виникає протиріччя, з одного боку дані являють собою інформацію, що 

розглядається в чисто синтаксичному аспекті… , а інформація це осмислені да-

ні. Тобто, інформація має два аспекти: чисто синтаксичний,  а з іншого боку 

має смисл. Тому й вказується, що для обґрунтування цих понять необхідна доб-

ре обґрунтована концепція смислу. 

У наведеній цитаті знання розглядаються з позицій визначення смислу ме-

тодом  який запропонував О. О.  Харкевич у формі міри доцільності інформації. 

Щодо змісту понять «розуміння» та «інтелект» у роботі [99] відмічається: 

«Розуміння – це здатність реагувати на все, що впливає на ефективність. 

Якщо, наприклад, при зміні в оточенні або в самому суб'єкті, що приводить до 

зниження ефективності його поведінки, він так змінює свою поведінку, що ефе-

ктивність знову зростає, то кажуть, що він розуміє, що трапилося .... 

Інтелект полягає в осягненні істотних особливостей структури всього поля 

поведінки, причому  істотність визначається в термінах миттєвих і передбачу-

ваних майбутніх прагнень діючої особи» 

Визначення поняття  «розуміння» спирається на поняття «ефективність» 

поведінки, але ж вона корелює з мірою доцільності, яка визначається через 

ймовірність досягнення цілі діяльності. Розуміння підвищує ефективність пове-

дінки через підвищення ймовірності досягнення цілі діяльності. Виникає пи-

тання, що саме необхідно розуміти, які знання необхідні для того щоб підвищи-

ти вірогідність досягнення цілі? Виникає також питання, які знання взагалі не-

обхідні для реалізації поведінки?  

Стає зрозумілим, що архітектури інформаційної моделі процесу (див. рис. 

3.4) та архітектури інформаційної моделі структуризації рішень (див. рис. 5.1) є 

моделями знань, які використовуються для реалізації поведінки інтелектуальної 

системи. 

З наведеного визначення поняття «інтелект» слідує що інтелект забезпечує 

поєднання визначених в наведених моделях факторів, які їх формують. 
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З іншого боку, інтелект визначається  як універсальний набір процедур га-

рмонізації у вищому відомому реальному класі сущих і не залежить від матері-

альної природи реалізації [139]. 

Виникає питання, який зміст цих процедур гармонізації? Згідно теорії фу-

нкціональних систем вказана гармонізація здійснюється на основі центральної 

закономірності інтегративної діяльності мозку. 

Інтелект також визначається як здатність організму або пристрою за допо-

могою інформації знаходити більш короткі шляхи між причиною і наслідком 

(метою і шляхом її досягнення і т.п.), ніж це випливає з фізичних законів, що 

реалізуються природним шляхом, без втручання в їх перебіг [140]. 

З цього визначення слідує, що інтелект забезпечує реалізацію причинно-

наслідкових зв’язків поміж метою і факторами, які забезпечують її досягнення. 

В теорії функціональних систем мета є елементом аферентного синтезу й орга-

нічно входить до складу проекту майбутнього результату. 

В інформаційній моделі процесу (див. рис. 3.4) та інформаційній моделі 

структуризації рішень (див. рис. 5.1) поміж факторами, які формують ці моделі 

встановлюються також діалектичні зв’язки, які формують архітектуру цих мо-

делей. З цього слідує, що інтелект здатен формувати й діалектичні відношення. 

Наступним поняттям, яке характеризує процес смислового мислення є по-

няття «знання».  

Це поняття має складну структуру і розглядається, з одного боку, як фун-

даментальний ресурс, який базується на практичному досвіді фахівців і на да-

них, які використовуються на конкретному підприємстві, а з іншого – як зако-

номірності предметної області (принципи, закони, зв'язки), отримані в резуль-

таті практичної діяльності і професійного досвіду, які дозволяють фахівцям 

ставити і вирішувати завдання в цій галузі  [141]. 

В цьому визначенні до знань відносяться як дані так і закономірності пре-

дметної області. Це подвійне визначення породжує протиріччя. Знання набува-

ють в процесів смислової діяльності шляхом узагальнення інформації, яку 

отримують в результаті набутого досвіду. 
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Важливим для опису смислового мислення та смислової діяльності є по-

няття «смисл». 

Зміст поняття «сенс, смисл» розкривається наступним чином: завдання ро-

зуміння сенсу полягатиме в зіставленні поточних сприйнять з сприйняттями з 

пам'яті і виконанні відповідних дій при позитивному результаті зіставлення. 

Процес зіставлення сприйняття не є просто порівнянням, а містить елементи 

мислення і процеси прийняття рішення з виконанням певних дій, по-цьому ми 

називаємо його смисловим мисленням [142]. 

Смисл виникає тоді, коли зіставляються поточний результат діяльності з 

його проектом майбутнього результату і забезпечується досягнення позитивно-

го результату діяльності. Смисл визначається позитивним результатом досяг-

нення мети. Але ж проект майбутнього результату може бути представлений у 

формі інформаційної моделі структуризації рішень (див. рис. 5.1), а отриманий 

результат у формі інформаційної моделі процесу (див. рис. 3.4).  

Тобто, ці моделі можливо віднести до моделей смислового мислення, як його 

розуміють у роботі [142].    

До визначальних понять смислового мислення належить також поняття  

«розуміння». Його зміст може бути визначений наступним чином [143]: все ро-

зуміння тексту розділене Г.І. Богіним на три рівні. Перший рівень – семантизу-

ючий.  Другий рівень – когнітивний. Третій рівень - який розпредмечує, або 

смисловий. 

В цьому визначенні змісту поняття «розуміння» акцент переноситься на 

розуміння смислу тексту. В той же час смислове мислення передбачає  також 

розуміння смислу застосування знань, якими володіє інтелектуальна система і 

які в її пам’яті  можуть зберігатися у графічній та інших формах. 

Таким чином, з виконаного огляду визначень змісту поняття «інтелект» та 

пов’язаних з ним понять слідує відсутність однозначного їх тлумачення. 
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Основною проблемою є встановлення змісту однозначного  принципу від-

ношень поміж цими поняттями. Тільки після встановлення змісту принципу ві-

дношень для понять можливим буде встановлення їх змісту.  

В розглянутих визначеннях застосовується принцип причинно-наслідкових 

відносин поміж поняттями. 

 

5.4 Розробка методу формування інформаційних моделей мислення та 

     смислового мислення 

 

Задача полягає у встановленні принципу відношень поміж дослідженими  

поняттями та встановленню на його основі їх змісту. 

Для досягнення цього необхідно вирішити наступні задачі: 

1. Визначити форми існуючих принципів бінарних відношень для понять. 

2. Встановити, який з принципів бінарних відношень понять є первинним у 

реалізації інтелектуальної діяльності мозку? 

3.Встановити послідовність формування змісту досліджуваних понять. 

4. Визначити їх зміст. 

У другому розділі досліджено принцип відношень поміж поняттями, які 

описують інтелектуальну систему, як організоване ціле та її діяльність. Доведе-

но, що принцип діалектичних відношень у формі «загальне»  «одиничне» є 

первинним формуючим принципом для об’єднання частин цілого в діалектично 

організоване ціле, а також для об’єднання задач, які вирішуються частинами 

цілого в діалектично організовану цілісну діяльність одиниці діяльності. а 

принцип причинно-наслідкових відносин є реалізуючим принципом для його 

діяльності. [84,  85] 

На основі цього були сформовані правила організації та діяльності інтелек-

туальної системи, а саме (див. п. 3.3) [85]:  

1. Правило об'єднання;  

2. Правило діяльності; 

3. Правило результату; 
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4. Правило подвійності (діалектичності). 

Показано, що правило подвійності (діалектичності)  являє собою методо-

логічну основу для подальшого дослідження закономірностей формування цілі 

діяльності та прийняття рішення про її досягнення на основі центральної за-

кономірності інтегративної діяльності мозку, а саме на основі одночасної кон-

вергенції збуджень мотивації, обстановочної і пускової аферентації та пам'яті 

на одному і тому ж нейроні [133]. 

Також показано, що вирішення задачі моделювання знань про предметну 

область на основі центральної закономірності інтегративної діяльності мозку 

вирішує задачу формування цілі діяльності у формі проекту майбутнього ре-

зультату та прийняття рішення про її досягнення особою, що приймає рішення 

(експертом) без попереднього формування бази даних з послідуючою обробкою 

даних з метою формування бази знань.   

З наведеного слідує, що центральна закономірність інтегративної діяльно-

сті мозку, а саме одночасна конвергенція збуджень (мотивації, обстановочної і 

пускової аферентації та пам'яті) на одному і тому ж нейроні заснована на трьох 

формах знань про предметну область, а саме: 

– для процесних факторів це діалектична єдність процесних факторів орга-

нізаційної та технологічної діяльності; 

– для ресурсних факторів це діалектична єдність ресурсних факторів орга-

нізаційної та технологічної діяльності; 

   – для факторів часу це діалектична єдність періоду часу формування прое-

кту майбутнього результату (організаційний час) та періоду часу існування 

отриманого результату. 

 З наведеного також слідує висновок про те, що як і для діалектично орга-

нізованого цілого (природної інтелектуальної системи), так і для мозку пізнання 

закономірностей його буття можливе лише при умові дослідження  не тільки 

його структури та функції а й цілісної діалектично організованої діяльності у 

формі вирішення відповідних задач.  
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Виникає питання, який зміст цих задач? Для визначення їх змісту необхід-

но попередньо визначити зміст поняття «інтелект». Без визначення змісту цього 

поняття неможливо вести мову про зміст інтелектуальної діяльності. За анало-

гією  з функціональною системою для дослідження діяльності мозку предста-

вимо його діяльність як процес рішення відповідних задач. 

В [144]  висловлено припущення про те, що: 

«Єдиний спосіб, яким людина може пізнати цей мінливий світ, - знайти ін-

варіантну структуру для змінного потоку інформації». 

Відкрита в ТФС центральна закономірність інтегративної діяльності мозку, 

а саме на основі одночасної конвергенції збуджень мотивації, обстановочної і 

пускової аферентації та пам'яті  на одному і тому ж нейроні і є цією інваріант-

ною структурою. 

З цього приводу слід також навести наступну цитату [145]: 

«Протагор: «людина міра всіх речей». Сократ: «людина як мисляча, є мі-

рою всіх речей». 

Будемо розуміти, що міра є перш за все безпосередня єдність кількісного і 

якісного, так що, по-перше, є  визначеною кількістю, яка має якісне значення та 

існує як міра. Її подальше визначення, полягає в тому, що в ній, в собі визначе-

ному, виступає різниця її моментів, якісної та кількісної визначеності [79].  

Мислення, є процес представлення речей в мірі. Виходячи з правила діале-

ктичності можливим є наступне визначення понять «мислення» та «міра». 

Визначення 5.1.  Мислення це  здатність представлення речі в мірі.  

Визначення 5.2. Мірою є представлення речі у формі  діалектичної єдності 

понять «загальне (якісне визначення)  одиничне (кількісне визначення)», а 

саме: загальне поняття стосовно речі  конкретне поняття.  

Наприклад, об’єкт дослідження та предмет дослідження співвідносяться як 

«загальне» та «конкретне». 

В області енергетики такими мірами є висловлювання «енергія – один Ме-

гаджоуль», «потужність – 200 кВт» тощо.   

Визначення 5.3.  Інтелект це здібність реалізувати процес виміру речі.  



194 

Тому інтелектуальні системи, як природні так і штучні, повинні вміти 

«вимірювати» речі, а також їх властивості.  

З цього також слідує, що поняття, в яких визначаються знання про предме-

тну область інтелектуальних систем в базі знань мають бути представлені в мі-

рі.  

Інтелектуальна діяльність полягає у вирішенні задач з формування «мір» 

понять знань про предметну область, поряд з системами  понять як це запро-

ваджено у логічних, продукційних, фреймових, семантичних моделях знань 

[65].  

Встановлені форми відношень поміж факторами  цілісної діалектично ор-

ганізованої діяльності ( див. табл.  5.1) у формі діалектичної єдності  якраз і фо-

рмують  з них відповідні «міри» факторів.  

Порівнюючи це визначення змісту поняття «інтелект» з наведеним у [99] 

можна сказати, що «структура всього поля поведінки» розкривається через ви-

значення структури  форм задач, які вирішує інтелектуальна діяльність, «мит-

тєві   структури це метаболічні  потреби, майбутні структури це ціль діяльнос-

ті». 

З іншого боку інтелект визначається як загальна здатність до пізнання і ви-

рішення проблем, яка об'єднує всі пізнавальні здібності індивіда: відчуття, 

сприйняття, пам'ять, уявлення, мислення [146]. 

Виникає питання, як ці здібності пов'язані поміж собою, якою «мірою» їх 

вимірювати?  

За результати розробки інформаційних моделей процесу, та структуризації 

рішень (див. рис. 3.1 та 5.1)   у якості таких «мір» запропоновано розглядати: 

– діалектичну єдність процесних факторів; 

– діалектичну єдність ресурсних факторів; 

– діалектичну єдність факторів часу. 

Перші дві з яких є похідними від чотирьох факторів вимірів (метрик) знань згі-

дно ТФС, що доведено у [133] (див. табл. 5.1). 
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 Виникає питання, яким чином інтерпретувати поняття «мислення», «сми-

слове мислення», «інтелект», «розуміння», «смисл», «знання», «інформація», 

«дані» відносно факторів діяльності? 

Поняття «мислення» можливим є віднести до процесних факторів органі-

заційної діяльності. Тому що будь-яка організаційна  діяльність завжди є мис-

ленням, яке реалізується у свідомості. Оскільки ця діяльність є продуктом ро-

зумової діяльності можливим є віднесення її до поняття «загальне». 

Діалектично протилежною до цього поняття є поняття «інтелект». Тому 

що інтелект розглядається як здібність реалізувати представлення знань в мірі. 

Будемо розглядати це поняття як процесний фактор технологічної діяльності і 

відносити її до поняття «одиничне». 

Формально встановлені відношення можуть бути представлені наступним 

чином: 

 

Для реалізації визначених процесних факторів діяльності  мозку  необхідне 

залучення відповідних ресурсних факторів. У якості таких ресурсних факторів 

пропонується застосовувати поняття «дані» та «інформація». 

Поняття «дані» пропонується визначити наступним чином [85]. 

Визначення 5.4.   Дані це відображення характеристик стану предмета, 

явища або його сутності в іншому (носії інформації). 

Звідси слідує, що дані нерозривно пов'язані з їх носієм. Без носія даних, 

немає самих даних. Носій даних це завжди фізично (матеріально) існуючий 

об'єкт. Тому він може бути охарактеризований поняттям «одиничне». 

Можливим є віднесення  цього поняття до ресурсних факторів технологіч-

ної діяльності. Вони є ресурсами, які забезпечують реалізацію процесу «вимі-

ру» характеристик досліджуваного об’єкту з формуванням інформації про ньо-

го у формі поняття завдяки реалізації інтелектуальної діяльності. 

Це визначення змісту поняття «дані» відрізняється від наведеного вище 

згідно [138].  

Мислення  Інтелект, (5.1) 
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В [138] зміст цього поняття визначається як «інформація це дані», а «дані 

це інформація». Виникає питання, яке з цих понять є первинним? 

В  теорії експертних систем поняття «дані» та «знання» визначаються на-

ступним чином: під даними будемо розуміти вихідні, проміжні або кінцеві дані 

про задачу, яка вирішується в поточний момент, тобто дані – це інформація, яка 

існує під час консультацій. Під знаннями будемо розуміти будь-яку інформацію 

(в тому числі й конкретні факти), яка зберігається в системі не залежно від того, 

вирішує система задачу чи ні [65]. 

Виникає ланцюг відношень понять: «дані» – «інформація» – «знання». 

Знову з’являється визначення поняття «дані» через поняття «інформація».  

Перш ніж визначити  зміст поняття «інформація», розглянемо її визначен-

ня згідно М. Мазуру за монографією «Якісна теорія інформації».  

Аналізуючи зміст поняття «інформація» підкреслюється, що пропозиція 

визначати інформацію – як позначення змісту, який визначається  з зовнішньо-

го світу в процесі нашого пристосування до нього і приведення відповідно до 

нього нашого мислення породжує протиріччя, яке полягає в тому, що це визна-

чення інформації подається через ще більш невизначене і позбавлене загально-

сті поняття «зміст» [147]. 

В кінцевому рахунку М. Мазур дає наступне визначення поняття «інфор-

мація» [147]: 

«Інформація – перетворення одного повідомлення інформаційної асоціації 

в інше повідомлення тієї ж асоціації.» 

Виходячи з наведеного вище, зміст поняття «інформація» пропонується 

визначити наступним чином. 

Визначення 5.5.  Інформація – це дані, які відображені в понятті  про 

предмет, явище або його сутності.  

Вона є продуктом розумової діяльності по відображенню (перетворенню) 

сприйнятих органами почуттів даних у відповідне поняття і може бути охарак-

теризована поняттям «загальне» по відношенню до поняття «дані». Тому інфо-

рмація про об’єкт та його властивості є суто індивідуальною. 

Можливим є віднести поняття «інформація» до ресурсних факторів органі-

заційної діяльності. Звідси слідує  наявність між поняттями діалектичного зв'я-
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зку у формі «одиничне  загальне». Отже, поняття «інформація» і «дані» не 

можуть бути визначені окремо. Ці два поняття повинні бути застосованими спі-

льно з розглянутими вище поняттями «мислення» та «інтелект».  

Поміж поняттями «інформація» та «дані» може бути встановлено зв’язок у 

формі діалектичної єдності понять «загальне»  «одиничне»: 

 

 

Виходячи з положено діалектичної логіки розумова діяльність визначає і 

твердо тримається визначень; розум же негативний і діалектичний, оскільки він 

обертає визначення розумової діяльності в ніщо; він позитивний, оскільки по-

роджує всезагальне і пізнає в ньому особливе [79]. 

Поняття «мислення», як форма діяльності мозку, потребує для своєї  реалі-

зації застосування відповідних ресурсних факторів у формах «дані» та «інфор-

мація». Зв’язок між цими факторами встановлюється в результаті реалізації ді-

яльності у формі їх виміру (зіставлення) завдяки наявності у мозку такої влас-

тивості у формі інтелекту. 

Поміж поняттями встановлюються діалектичні та причинно-наслідкові 

зв’язки  (див. рис. 5.2) за аналогією зі зв’язками, які показані на рис. 3.4. 

Будемо відносити цю модель відносин понять до інформаційного рівня 

представлення процесу мислення природної інтелектуальної системи. 

Слід зауважити, що поміж поняттями існують також зв’язки у формі дека-

ртового добутку, а саме: 

‒  ;1 інфIMG  

‒  ;2 ДMG  

‒  ;3 ДIG інт  

‒  .4 інфінт IIG  

 

 

 

Інформація  Дані. (5.2) 
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Рисунок 5.2 – Архітектура інформаційної моделі структуризації понять  

процесу мислення.  

Джерело: [137]. 

 

Рисунок 5.2 – Архітектура інформаційної моделі структуризації понять  

процесу мислення.  

 

В цій моделі вихідним поняттям позначено поняття «відображення» як пе-

рвинна фундаментальна властивість матеріального світу. Визначення змісту 

поняття «інформація» дано через поняття самого  терміну «поняття». При цьо-

му розуміється процес встановлення конкретного терміну (назви) отриманих 

даних для їх однозначного визначення у понятті, яке має певний смисл.  

У свою чергу, поняття «інформація» нерозривно пов'язане з поняттям  

«знання».  

Згідно  [148]  «знання розглядаються, з одного боку, як фундаментальний 

ресурс, який базується на практичному досвіді фахівців і на даних, які викорис-

товуються на конкретному підприємстві».  

Вище встановлено, що саме поняття «інформація» містить в собі певний 

смисл через відображення даних у понятті. Тому в «мисленні» використовуєть-

ся саме «інформація».  

Для розкриття змісту поняття «знання» нам необхідно спочатку з’ясувати 

зміст поняття «смислове мислення». Якщо зміст поняття «мислення» розгляда-
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ти як здатність представлення речі в мірі, тоді зміст поняття «смислове мислен-

ня» може бути визначено наступним чином. 

Визначення 5.6. Смислове мислення це здатність розуміння смислу в 

знаннях про існування та діяльність речі. 

Визначення 5.7.  Розуміння це здібність реалізувати процес виміру смислу 

знань про речі.    

Аналіз показав, що поняття «смислове мислення» може бути віднесене до 

процесних факторів організаційної діяльності і є «загальним»  поняттям по від-

ношенню до поняття «розуміння», яке може бути віднесене до процесних фак-

торів технологічної діяльності і є «одиничним» поняттям 

 

 

Поміж поняттями «мислення» та «смислове мислення», а також «інтелект» 

та «розуміння» також існують діалектичні зв’язки у формі «одиничне»  «за-

гальне» 

 

 

 

Не визначеним залишився зміст понять «смисл» та «знання». Для розкрит-

тя їх змісту необхідно реалізувати процес їх виміру за допомогою понять «ро-

зуміння»  за аналогією з процесом виміру  понять «дані» та «інформація» за до-

помогою поняття «інтелект». 

Зміст поняття «знання» може бути з’ясований шляхом встановлення діале-

ктичного зв’язку з поняттям «інформація» у формі діалектичного відношення 

«загальне»  «одиничне». 

 

 

Смислове мислення   Розуміння . (5.3) 

Смислове мислення   Мислення . (5.4) 

Розуміння   Інтелект . (5.5) 

Знання  Інформація. (5.6) 
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Визначення 5.8.  Знання формуються шляхом встановлення внутрішніх  

закономірностей (законів) існування та діяльності речі та закономірностей її 

взаємодії з навколишнім середовищем на основі відповідної інформації у формі 

понять про її існування, діяльність та навколишнє середовище. 

З цього слідує, що процес формування знань з інформації здійснюється на 

основі реалізації смислового мислення шляхом розуміння (усвідомлення) смис-

лу, який містять в собі закономірності (закони) існування та діяльності речі.  

Віднесемо його до першого етапу смислового мислення. 

Наступний етап смислового мислення полягає у застосуванні  сформова-

них знань для визначення смислу існування та діяльності речі. 

Визначення 5.9. Смисл існування та діяльності речі визначається  на ос-

нові реалізації смислового мислення шляхом розуміння смислу застосування  

(усвідомлення) законів (правил) існування та діяльності речі в умовах навколи-

шнього середовища.   

Віднесемо його до другого етапу  смислового мислення. 

З цього слідує, що знання про існування та діяльність речі поділяються на 

два класи, а саме: 

– закономірності існування та діяльності речі; 

– закономірності взаємодії речі з навколишнім середовищем. 

 При цьому поняття «знання» повинне бути співвіднесено з категорією 

«смисл».  

Категорію «смисл» можливим є віднести до ресурсних факторів організа-

ційної діяльності і характеризувати як «загальне» поняття, а категорію «знан-

ня» віднести до ресурсних факторів технологічної діяльності  і розглядати як 

«одиничне» по відношенню до неї: 

 

 

На рисунку 5.3 наведено інформаційну модель для співвідношення дослі-

джених понять.  

Смисл  Знання. (5.7) 
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До складу цієї моделі включено дві елементарні моделі. В першій з них 

встановлюється діалектичний зв’язок поміж поняттями «інформація» та «знан-

ня» (див. рис. 5.3а), а в другій встановлюється діалектичний зв’язок поміж по-

няттями «смисл» та «знання» (див. рис. 5.3б). 

 

а 

  

б 

  

Рисунок 5.3 – Архітектура інформаційної моделі структуризації понять 

 смислового мислення: 

а – смислове мислення першого рівня; б – смислове мислення другого рівня 

 

Для цих моделей поміж поняттями існують також причинно-наслідкові 

зв’язки у формі декартових добутків, а саме, для першої моделі: 

‒  ;5 ICMG  

‒  ;6 ЗCMG  

‒  ;7 РIG  

‒  .8 ЗРG  

Для другої моделі існують наступні зв’язки поміж поняттями: 

‒  ;9 СCMG  

‒  ;10 ЗCMG  
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‒  ;11 РСG  

‒  .12 ЗРG  

 

Інформаційна модель має складну двошарову структуру. Спочатку форму-

ється шар, у якому на основі мислення інтелект «формує» дані і на їх основі че-

рез відображення в поняттях формує інформаційну модель на основі понять 

(див. рис. 5.2а). Другий шар, у якому на основі смислового мислення завдяки 

розумінню з одного боку «формуються» знання, а з іншого визначаються фак-

тори, які визначають смисл діяльності у формі цілеполягання (див. рис. 5.2б).  

На основі  наведеного вище стає зрозумілою існуюча логіка формування 

інтелектуальної інформаційної технології у формі системи підтримки рішень та 

її взаємодії з особою, яка приймає рішення (див. рис. 5.4). 

 

Рисунок 5.4 – Інтегрована архітектура інформаційної моделі  

структуризації понять  смислового мислення та смислової діяльності. 
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На першому рівні забезпечується формування інформаційного представ-

лення діяльності об’єкта у формі бази  даних за допомогою  відповідної мови. 

На другому рівні за допомогою відповідних правил формальної логіки форму-

ється база знань.  

З аналізу цієї інформаційної моделі стає зрозумілим, що в сучасних інтеле-

ктуальних інформаційних технологіях модель  структуризації  понять смислоо-

рієнтованого представлення процесу смислового мислення не реалізується як 

окремий етап її формування. 

Натомість, формування смислу діяльності у формі відповідного рішення 

про дію  покладається на діяльність у формі діалогу на основі правил формаль-

ної логіки поміж особою, яка приймає рішення, та сформованою базою знань. 

З наведеного слідує можливість переходу від класичного формування та 

реалізації інтелектуальної інформаційної технології у формі системи підтримки 

рішень, яка містить базу даних та базу знань, до безпосереднього формування 

архітектури інформаційної  моделі структуризації  рішень на  основі смислоорі-

єнтованого представлення процесу смислової діяльності. 

Для ілюстрації застосування сформованої моделі структуризації форм фак-

торів смислового мислення дослідимо модель смислової діяльності природної 

інтелектуальної системи. Для цього нам необхідно розуміти смисл існуючих 

закономірностей цієї діяльності.  

Реалізація процесу передбачає  залучення процесних факторів організацій-

ної діяльності та відповідних їм за співвідношенням «загальне»  «одиничне» 

процесних факторів  технологічної діяльності.    

Для реалізації цих процесних факторів необхідно задіяти відповідно ресур-

сні фактори організаційної та технологічної діяльності, які також співвідно-

сяться  як «загальне» – «одиничне». Поміж процесними та ресурсними факто-

рами встановлено каузальні відношення у формі декартового добутку відповід-

них форм факторів (див. рис. 5.2 та 5.3). 
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Зі співставлення архітектури інформаційної  моделі процесно-ресурсного 

представлення діяльності природної інтелектуальної системи (див. рис. 3.4) з 

архітектурою  інформаційної моделі  смислового мислення (див. рис. 5.3) стає 

зрозумілим зміст понять для архітектури моделі процесно-ресурсного предста-

влення діяльності.  

Так співставлення понять «смисл» та РФОД вказує на те, що саме це по-

няття визначає смисл діяльності природної інтелектуальної системи. Дійсно, до 

РФОД  віднесено місію, політику, стратегію, цілі, задачі та показники діяльнос-

ті.   З визначення змісту поняття «смислове мислення»: – це здатність розуміння 

смислу застосування знань про існування та діяльність речі стає зрозумілим, що 

ПФОД забезпечують розуміння смислу реалізації ПФТД при наявності відпові-

дних РФОД та  РФТД. З визначення змісту понять «розуміння»: – це здібність 

реалізувати процес виміру смислу знань про речі стає зрозумілим, що ПФТД 

забезпечують процес реалізації виміру (діалектичного поєднання)  РФОД та 

РФТД. Нарешті, з визначення змісту поняття «знання»: – знання формуються 

шляхом встановлення внутрішніх  закономірностей (законів) існування та дія-

льності речі та закономірностей її взаємодії з навколишнім середовищем стає 

зрозумілим, що РФТД визначаються виходячи зі знань відповідних закономір-

ностей діяльності організацій. 

Визначення 5.10. Смислове мислення реалізується через розуміння смислу 

застосування знань про існування та діяльність природної інтелектуальної сис-

теми. 

Визначення 5.11. Смислова діяльність передбачає розуміння смислу за-

стосування РФОД та РФТД для реалізації ПФОД та ПФТД. 

 В таблиці 5.2  встановлено відповідності понять за прикладом таблиці 5.1. 

Встановлюється смислова відповідність поміж факторами, які були встановлені 

при формуванні інформаційної моделі процесу та відповідними їм факторами 
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моделей мислення та смислового мислення. При цьому, вирішальну роль при 

розумінні смислу відіграють фактори саме інформаціної моделі процесу. 

 

Таблиця 5.2 – Таблиця відповідності форм факторів  мислення  та смислового 

мислення 

Моделі  процесно-

ресурсного представлення  

діяльності Рис. 5.3 

Зміст форм факторів 

Моделі мислення 

Рис. 5.3 

Моделі смислового  ми-

слення Рис. 5.4 

ПФОД (загальне) Мислення Смислове мислення 

ПФТД (одиничне) Інтелект Розуміння 

РФОД (загальне) Інформація Смисл 

РФТД (одиничне) Дані Знання 

 

Як слідує з таблиці, існує смисловий зв’язок поміж поняттям «смисл» для 

моделі смислового мислення та РФОД для моделі процесу. Дійсно, до складу 

РФОД входить такий фактор як ціль діяльності. Адже саме ціль діяльності ви-

значає її смисл. 

Таким чином, аналіз змістів понять смислового мислення, які наведено в 

досліджених джерелах, показав, що на цей час відсутнє однозначне їх тлума-

чення. Не встановленою є також форма бінарних відносин, яка може бути реа-

лізованою поміж цими поняттями. 

На цей час не встановлено також єдиний алгоритм смислової діяльності 

природної інтелектуальної системи. Відкрита в ТФС центральна закономірність 

інтегративної діяльності мозку не приймається до уваги науковим співтоварис-

твом. 

Сприймаючи центральну закономірність інтегративної діяльності мозку як 

фундаментальний універсальний алгоритм смислової діяльності, вдалося вста-

новити принцип бінарних діалектичних відносин поміж поняттями смислового 

мислення у формі «загальне»  «одиничне». Завдяки цьому сформовано архі-

тектуру інформаційної моделі смислового мислення,  а на її основі  сформовано 

архітектуру інформаційної  моделі смислової діяльності. 
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5.5 Математичні моделі смислового мислення та смислової діяльності  

 

Для подальшого дослідження  розробленої моделі смислового мислення 

пропонується застосувати  логічну модель представлення знань за [65]: 

«В основі логічних моделей лежить поняття формальної теорії, яка зада-

ється четвіркою: 

 

.,,, RAFBS                                                    (5.8) 

 

B – рахована множина  базових символів (алфавіт) теорії  S. Кінцеві пос-

лідовності базових символів називаються виразами теорії   S;  F – підмножина 

виразів теорії S, які називаються формулами теорії… ;  A — виділена множина 

формул, які називаються аксіомами теорії; тобто множина апріорно істинних 

формул;    R – кінцева множина відношень  {r1,….., rn} поміж формулами які на-

зиваються правилами виводу… . Найбільш розповсюдженою формальною сис-

темою, яка використовується для представлення знань, є числення предикатів». 

На основі формальної теорії можливим є математичне представлення дос-

ліджених вище інформаційних моделей, а саме:  

– інформаційної моделі структуризації понять мислення (див. рис. 5.2); 

– інформаційної моделі структуризації понять  смислового мислення (див. 

рис. 5.3);  

– інформаційної моделі структуризації понять смислової діяльності (див. 

рис. 5.4);  

– логічної моделі, формула  (5.8). 

Для цього спочатку виконаємо інтерпретацію змісту факторів вказаних ін-

формаційних моделей по відношенню до змісту елементів формальної теорії.  

Виникає питання як співвідносяться поміж собою елементи формальної 

теорії  S  (5.8) та факторів інформаційної моделі структуризації понять смисло-

вої діяльності (рис. 5.4). 
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Алфавіт В  формальної теорії  можливим є інтерпретувати як процесний 

фактор організаційної діяльності, оскільки процес його формування є процесом 

смислової діяльності (процесом мислення). Він може бути визначений як «зага-

льне» поняття. Одиничним по відношенню до нього є множина формул  F тео-

рії S. Вона є процесним фактором технологічної діяльності, тому що саме фор-

мули забезпечують діалектичний зв’язок  поміж формулами – аксіомами теорії 

A та відношеннями поміж формулами  R. При цьому, аксіоми A можуть бути 

інтерпретовані як ресурсні фактори організаційної діяльності, а відношення R 

як ресурсні фактори технологічної діяльності по складанню формул. В таблиці 

5.3 наведено результати інтерпретації  змісту  елементів формальної теорії по 

відношенню до змісту факторів моделей структуризації понять мислення, сми-

слового мислення та смислової діяльності. 

Таблиця 5.3 – Результати інтерпретації  

Елементи 

 формальної 

 теорії (5.8) 

Логічні моделі 

Знань 

(5.8) 

Мислення  

(рис. 5.3) 

Смислового мислен-

ня (рис. 5.4) 

Смислової  

діяльності (рис. 5.5),  

рівень V 

B – алфавіт B М – мислення  
СМ – смислове мис-

лення 
ПФОД 

F – формули F Іінт. – інтелект Р – розуміння ПФТД 

A – аксіоми A Іінф. – інформація С – смисл РФОД 

R – відношення R Д – дані З – знання РФТД 

 

В цьому випадку архітектура логічної моделі на основі формальної теорії 

має форму, яка представлена на рис. 5.5. 

;,,,, .. aінфінтм RДІІMS                                                    (5.9) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.5 – Архітектура логічної моделі на основі формальної теорії 

Алфавіт теорії, B 

Формули, F 

Відношення, R Аксіоми теорії, A 

 

 Теорія, S 
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Виходячи з  результатів інтерпретації змісту елементів алфавіту (див. 

табл.. 5.2), відповідні математичні моделі мають наступну форму: 

– для інформаційної моделі структуризації понять мислення (див. рис. 5.2) 

– для інформаційної моделі структуризації понять смислового мислення 

(див. рис. 5.3)  

;,,,, aсм RЗСРСMS                                                    (5.10) 

 

– для інформаційної моделі структуризації понять смислової діяльності 

 

,,,,, aсд RРФТДРФОДПФТДПФОДS                                (5.11) 

 

– для логічної  моделі знань  

 

.,,,, aRRAFBS                                                 (5.12) 

 

Сигнатурою Ra  в (5.9 – 5.12) є двомісні відношення , та . 

 Тобто,  логічна модель знань на основі формальної теорії заснована на за-

кономірностях смислового мислення.  

Детально теоретичні основи формальної теорії  розглянуто у роботі  [65].  

З наведеного вище слідує, що інформаційна модель структуризації понять 

смислового мислення застосовується у двох незалежних підходах до форму-

вання інформаційних технологій. Перший підхід визначається як традиційний, 

який засновано на логічній моделі у формі (5.8).  На рис. 5.6 наведена інтегро-

вана архітектура інформаційної моделі структуризації понять смислового мис-

лення та діяльності. 

Вона включає в себе інформаційні моделі структуризації понять смислової 

діяльності для традиційного підходу (Рівень І – рівень ІІІ), а також підходу за 

ТФС (рівень ІV – рівень V). В цілому інформаційна модель структуризації по-
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нять смислової діяльності з формування баз даних та баз знань для традиційно-

го підходу включає в себе три послідовних рівня (рівень І – рівень ІІІ, рис. 5.6).  

 

 

Рисунок 5.6 – Інтегрована архітектура інформаційних моделей  

смислового мислення та діяльності. 
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На першому рівні здійснюється формування бази даних. На другому рівні 

на основі інформаційної моделі структуризації понять смислового мислення з 

мовних об’єктів формується база знань.  

Слід відзначити, визначення смислу елементів бази знань здійснюється на 

третьому рівні, на етапі діалогу особи, яка приймає рішення,  з базою даних.  

Саме смисл запитання, яке формує ОПР, визначає смисл знань, які за цим 

запитом сформує система управління базою знань.  

Для підходу до смислової діяльності на основі центральної закономірності 

інтегративної діяльності мозку згідно ТФС характерним є те, що вже на першо-

му етапі (етап IV, рис 5.3) реалізується повний цикл смислової діяльності з фо-

рмування проекту необхідного для отримання визначеного результату смисло-

вої діяльності.  

Архітектури розглянутих інформаційних моделей структуризації понять 

(рис. 5.1 – 5.5) мають одну й ту ж саму структуру з встановленими для відпові-

дних факторів формами відносин. З цього слідує висновок про можливість за-

стосування положень формальної теорії до математичного опису архітектури 

цих інформаційних моделей структуризації понять.  

Для цього достатньо їх елементи (фактори) інтерпретувати як алфавіт Bа, 

а діалектичні відношення у формі «загальне»  «одиничне»  та у формі декар-

тового добутку ( ) розглядати як елементи кінцевої множини відношень Rа. 

Математична модель такої архітектури має наступний запис [116] 

 

  ., aaa RBS                                                    (5.13) 

 

Зміст елементів множини алфавіту Ва визначається згідно таблиці 5.3. 

Для математичної моделі на основі формальної теорії в [116] введено по-

няття «сигнатури»: 

«Сигнатурою моделі називається набір назв відношень в цій моделі, при-

чому повинна бути вказана містність відповідного відношення». 

Сигнатурою Ra  у формулі (5.13) є двомісні відношення , та . 
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Важливою для моделі формальної теорії є поняття  «ізоморфізм». В [116] 

відносно визначення змісту цього поняття вказано: 

«Про ізоморфізм можна вести мову тільки для моделей з однаковою сигна-

турою». 

Оскільки для розглянутих архітектур моделей сигнатура Ra є однаковою, 

можливим є висновок про ізоморфізм цих архітектур. 

З наведеного слідує наступна аксіома. 

Аксіома 5.1.  Архітектури  логічної моделі на основі формальної теорії, ін-

формаційної моделі структуризації понять мислення, інформаційної моделі 

структуризації понять смислового мислення та інформаційної моделі  структу-

ризації понять смислової діяльності є ізоморфними. 

Стає зрозумілим, що логічні моделі знань на основі формальної теорії з 

залученням категорій «дані», «інформація» та «знання»  встановлюють  смисл 

відношень для елементів бази знань. В цій теорії предметна область складається 

з об’єктів [65]:  

«Ясно, що для визначення конкретної проблемної області необхідно задати 

склад об’єктів, характеристик об’єктів, значень характеристик та відношень, які 

існують поміж об’єктами та характеристиками». 

Для її моделювання достатньо мовних конструкцій і понять «дані», «інфо-

рмація», «знання».  

Смисл діяльності виникає тоді, коли ці об’єкти починають діяти.  

В традиційній інформаційній технології смисл діяльності визначається тоді 

коли ОПР починає формувати управляючі дії через смисл запитів до бази знань. 

В підході до пізнання смислової діяльності за ТФС визначення смислу дія-

льності закладено у внутрішню логіку архітектури інформаційної  моделі че-

рез склад та зміст саме ресурсних факторів організаційної діяльності. 

Тому й пропонується перейти від моделювання знань про об’єкти природ-

них інтелектуальних систем до моделювання їх смислової діяльності. А для 

цього необхідно залучити всі поняття стосовно смислового мислення, а саме: 
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«інтелект», «дані», «інформація», «поняття», «знання», «розуміння», «смисл», 

«мислення», «смислове мислення». 

Залучаючи до розгляду інформаційну модель структуризації понять смис-

лового мислення  за ТФС  (рівень IV, рис. 5.4), виникає можливість формувати 

архітектуру інформаційної моделі структуризації знань для опису  смислової 

діяльності (рівень V, рис. 5.6)  без попереднього формування бази даних та ал-

горитмів обробки даних для формування бази знань. Цим розширюється коло 

задач, які в традиційних експертних системах підтримки прийняття рішень та 

знання орієнтованих системах підтримки рішень не ставляться й не вирішують-

ся. Саме цю модель в подальшому ми будемо розглядати як інформаційну мо-

дель діяльності організацій. 

Розроблена архітектура інформаційної  моделі структуризації понять сми-

слової діяльності відповідає цьому визначенню.  

Як відмічається в роботі[65]: 

«Що стосується представлень третього типу, які допускають як зміну 

об’єктів у часі, так і зміну просторових відносин поміж об’єктами, то нам не 

відомі експертні системи, які допускають таке представлення предметної обла-

сті». 

Як бачимо таке представлення можливо за умови розгляду смислової дія-

льності об’єктів предметної області. 

В додатку А наведено результати порівняння   змісту архітектури інфор-

маційної моделі  діяльності  за запропонованою методологією та іншими  моде-

лями знань про смислову діяльність. Як слідує з результатів аналізу (див. Дода-

ток А, таблиця А1),  для усіх досліджених інформаційних моделей запропоно-

вана методологія дослідження чотирьох метрик  знань для центральної законо-

мірності інтегративної діяльності мозку забезпечує синтез цілі діяльності та 

прийняття рішення про її досягнення на основі принципу діалектичних відно-

син поміж факторними парами процесних та ресурсних факторів діяльності. 

Наведені приклади формування архітектури моделей знань про діяльність 

організацій свідчать про практичне застосування принципу діалектичних відно-
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син понять у формі «загальне»  «одиничне» без усвідомлення наявності цьо-

го типу відносин і їх ролі у досліджених моделях. 

Таким чином, в розглянутих архітектурах моделей структуризації знань 

про смислову діяльність   первинними є відносини у формі діалектичної єдності 

протилежностей, а причинно-наслідкові відносини є вторинними і реалізують 

встановлені діалектичні відносини. 

Цим пояснюється, чому в архітектурі моделі знань про смислову діяльність 

на основі центральної закономірності інтегративної діяльності мозку  всього 

чотири виміри знань. Адже виміри знань завжди утворюють діалектично про-

тилежні пари.  

Для досліджених моделей можливим є формування математичних моделей 

на основі формальної теорії  (5.8). На основі аналізу досліджених математичних 

моделей смислового мислення та смислової діяльності встановлено ізоморф-

ність їх архітектур. 

 

5.6  Час як фактор формування цілісної смислової діяльності  

організації 

 

Архітектура  інформаційної моделі знань для факторного процесно-

ресурсного представлення діяльності організації (рис. 5.3) дає відповідь на за-

питання «що робити»? Як відмічається у роботі [149]: будь-яку, як завгодно 

складну ситуацію можна повністю структурувати і описати, керуючись такими 

сімома питаннями що, де, коли, хто, чому, з якою метою, за яких умов. 

На жаль, серед цих питань немає питання «як це зробити»?  

Тобто, ми повинні відповісти на питання:  

– коли необхідно формувати елементи площини факторної інформаційної 

моделі діяльності організації (рис. 5.3); 

– як саме повинні бути сформовані елементи визначених матриць? 

Для відповіді на перше питання достатньо звернутись до змісту поняття 

«життєвий цикл». Першим етапом філогенетичного життєвого циклу будь-
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якого діалектично організованого цілого (в тому числі організації) є етап його 

формування. Тому інформаційна факторна процесно-ресурсна  модель знань 

організації,  як діалектично організованого цілого, перш за все повинна бути 

застосована для формування майбутньої діяльності організації. Сформовані у 

цьому циклі матриці (див. рис. 5.4, етап V) є носієм знань  про проект майбут-

нього результату діяльності організації. Саме ці матриці  наповнюють майбут-

ній час смислом цілеспрямованої діяльності [109]. 

Конкретний зміст елементів площини факторної інформаційної моделі дія-

льності організацій може бути визначеним після того, як буде визначено зміст 

діяльності, яка підлягає моделюванню. Після формування проекту майбутнього 

результату реалізується етап його досягнення. Після того, як  результат досяг-

нуто, визначені вище матриці факторної процесно-ресурсної моделі знань мо-

жуть бути застосовані для визначення змісту отриманого результату та його 

аналізу. Вони наповнюють інформацією минулий час.  

На рис. 5.7 наведена архітектура  інформаційної моделі знань для фактор-

ного представлення цілісної смислової діалектично організованої діяльності в 

просторі процесних, ресурсних факторів і факторів часу [114]. 

З цього випливає необхідність співвіднесення отриманих площин архітек-

тури моделі знань для процесно-ресурсного представлення діяльності організа-

ції з відповідними вісями часу, а саме: вісі майбутнього часу та вісі минулого 

часу. На одній з цих вісей існує проміжок часу реалізації елементарного циклу 

енерготехнологічної діяльності організації по отриманню результату. Напрямок 

третього вектора визначається вибором точки відліку.  

Ці вісі ми також будемо розглядати як діалектично протилежні фактори 

реалізації організаційної діяльності, оскільки майбутній час є «загальним цілим 

у розумінні», а минулий час є «конкретним одиничним у існуванні». 

Їх діалектична єдність є «цілим часом у пізнанні». 

Для форм часу діалектична єдність встановлюється поміж часом форму-

вання  проекту майбутнього результату та часом отриманого результату.  
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Δtп – проміжок часу формування проекту майбутнього результату; 

Δtх – проміжок часу моніторингу отриманого результату; 

Δtп = х – проміжок часу реалізації процесу. 

Рисунок 5.7 – Архітектура інформаційної моделі знань для факторного   

представлення цілісної діалектично організованої смислової  

діяльності організації 

  

Виходячи з цього повна архітектура моделі знань для цілісної діалектично 

організованої діяльності організації, як діалектично організованого цілого,  мо-

же бути сформована з шести взаємно ортогональних векторів. Чотири вектори 

розміщуються у площині процесно-ресурсних факторів, а вектори часу є орто-

гональними до цієї площини.  

Сформована архітектура моделі знань для цілісної діалектично організова-

ної діяльності складається з шести факторів, з яких сформовано три взаємно 

діалектично протилежних за змістом пари факторів. Дві пари факторів предста-

влено на рисунку 5.6, рівень V, ще одна пара діалектично протилежних факто-

рів представлена на рисунку 5.7 у формі вісей часу.  

При цьому пари процесно-ресурсних факторів формують відповідні мат-

риці, зміст елементів яких відповідає змісту конкретного моменту діяльності 

організації (див. рис. 5.7). 
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В даній моделі час вперше стає самостійним смисловим фактором пізнання 

і моделювання діяльності організації. 

Проблема двоїстості змісту часу є загальновизнаною проблемою. 

Виникає питання, як співвідносяться поміж собою минулий та майбутній 

час? Для встановлення цього відношення необхідно проаналізувати закон мис-

лення.  

Щоб проаналізувати закон мислення, необхідно почати з питання про те, 

до чого зводиться плин часу. Виходить, що по відношенню до будь-якого інди-

відуального стану, що відчувається,  всі інші стани діляться на два класи: ті, які 

впливають на цей стан, і ті, які не впливають. Існуюче піддається впливу мину-

лого, але не майбутнього [99].  

Тобто, формування проекту майбутнього результату діяльності, який спів-

відноситься з певним моментом, чи проміжком часу, не впливає на поточний 

стан, але визначає його майбутній стан.  

У запропонованій методології час також розглядається не тільки з точки 

зору тривалості, а й наповненості змістом смислової   діяльності для конкрет-

них проміжків часу. 

В нашому розумінні діяльність природних інтелектуальних систем, а отже 

й організацій завжди повинна «проектуватися» для  майбутнього  часу. В кла-

сичній теорії менеджменту це забезпечується реалізацією функцій «плануван-

ня» та «прогнозування». 

На основі сказаного виникає можливість перейти до дослідження архітек-

тури моделі знань для факторного представлення цілісної діалектично органі-

зованої  діяльності (четвертого рівня ієрархії моделі).  На цьому рівні ставиться 

задача установлення співвідношення поміж визначеними площинами факторів.  

У запропонованій методології декомпозиції діяльності організацій фактор 

часу також визначається як фундаментальний незалежний фактор її організації. 

Але крім тривалості циклу діяльності, додатково встановлюються відповідні 

форми конкретних циклів діяльності, і встановлюється логічний зв'язок між 

ними.  Це забезпечує формування моделі архітектури знань для факторного 
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представлення смислової цілісної діалектичного організованої  діяльності як в 

площинах процесних і ресурсних факторів, так і в площинах часових факторів. 

Тому виникає можливість розглядати організаційну діяльність, як сукупність 

елементарних діяльностей для певних моментів часу або періодів часу (циклів). 

При цьому, в площинах часу розглядаються як відповідні моменти часу, так і 

відповідні проміжки (періоди) часу. 

Взаємозв'язок між процесними і ресурсними факторами встановлюється 

для відповідного циклу організації діяльності (проміжку часу, відповідної фор-

ми фактору часу). 

При цьому розрізняють такі форми факторів часу (у формі елементарних 

циклів організації діяльності ): 

‒  час тривалості циклу формування проекту майбутнього результату дія-

льності Δt П (у формі вимог до характеристик процесу П);  

‒  час тривалості циклу аналізу результату діяльності Δt Х (у формі харак-

теристик процесу Х);  

‒  час тривалості реалізації циклу поточного процесу діяльності у формі         

Δt П = Х (у формі відповідності П = Х). 

Слід відзначити, що сформована шестифакторна архітектура моделі знань 

для смислової діяльності організацій може розглядатись, як конкретна реаліза-

ція методології формування  багатовимірного кубу для методології аналізу да-

них OLAP.  

Таким чином, чинники часу характеризуються не тільки тривалістю відпо-

відного проміжку часу їх реалізації, а й певним змістом організаційної діяльно-

сті. Тобто, час є не тільки аргументом відповідної функції, але і відповідним 

організаційним чинником. 

Крім того, звичайний спосіб математичного моделювання передбачає мак-

симум тривимірний простір і четвертий вимір – час. У запропонованій методо-

логії площина процесно-ресурсних факторів є чотиривимірною, а осі часу до-

дають ще два виміри – майбутній і минулий час. В майбутньому часі також пе-

редбачено виділення елементарного циклу реалізації поточної діяльності. 
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Наслідком такого підходу до визначення складу та змісту факторів часу є 

виявлення наступних властивостей для складу сукупності взаємопов'язаних 

процесних і ресурсних факторів організаційної та технологічної діяльності для 

певних моментів або проміжків часу: 

– для проекту майбутнього результату і його конкретної реалізації - вони 

ідентичні за складом; 

– для їх конкретного змісту, навпаки, на початку реалізації циклу (ΔtХ = П) - 

вони різні. 

Тепер постає питання про склад та зміст елементів механізму поєднання 

процесних, ресурсних факторів та факторів часу у цілісну діяльність підприєм-

ства, як організованого цілого. 

 

5.7  Метод формування моделі цілісної смислової діяльності 

     організації 

 

Реалізація поєднання визначених моделей проекту майбутнього результату 

та моделі технологічного  процесу  забезпечується механізмом реалізації ціліс-

ної діяльності. Виникає задача визначення складу та змісту цього механізму.  

Механізм розглядається як система або пристрій, що визначають порядок 

якого-небудь виду діяльності, або роботи [150]. 

       З організаційної точки зору механізм визначається як зрозуміла органі-

зація  [67]. 

Тобто, нам необхідно зрозуміти як здійснюється організація взаємовідно-

син поміж площинами факторів, поміж факторами для кожної з площин, а та-

кож поміж елементами, які формують ці площини.  

Виходячи з цього, діяльність з формування елементів  площини факторів  

проекту майбутнього результату та отриманого результату будемо розглядати 

як процес вирішення відповідних організаційних задач. 

       Для існуючого алгоритму діяльності з ефективного використання ПЕР фо-
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рмування і діяльність механізму  забезпечення відповідності досліджено у ро-

боті [151].  

Реалізація діяльності визначена у формі вирішення  наступних організа-

ційних задач: 

– задача по формуванню оптимального проекту результату у формі вимог 

до характеристик процесу (П) з застосуванням процесних факторів організацій-

ної діяльності та ресурсних факторів організаційної діяльності (площини III, IV 

рис. 5.6); 

– задача по прийняттю рішення про необхідність досягнення сформовано-

го проекту майбутнього результату; 

– діяльність по  досягненню сформованого проекту результату (Х) з засто-

суванням ресурсних факторів технологічної діяльності; 

– задача по забезпеченню відповідності проекту результату і реального ре-

зультату за співвідношенням:  П  =  Х,  або П – Х = 0.  

Цілісність діяльності підприємства з ефективного використання ПЕР 

складається з цілісної сукупності пов’язаних задач, вирішення яких і забезпечує 

реалізацію повного циклу діяльності організації. Це і є одиниця цілісної діалек-

тично організованої діяльності організації. 

Сформована у другому розділі методологія  пізнання діяльності на основі 

поняття «одиниця діяльності» забезпечила формування архітектури моделі 

знань для факторного  представлення смислової діяльності організації. 

Розглянемо у першому наближенні алгоритм реалізації задачі по забезпе-

ченню відповідності проекту результату і реального результату для діяльності з 

ефективного використання ПЕР.  

Діяльність з вирішення організаційної задачі по забезпеченню відповіднос-

ті  П = Х  може бути представлена моделлю, яка зображена на рисунку 1.5 

[151].  

У випадку, коли отриманий результат  Х  не відповідає встановленому про-

екту П, виникає потреба у забезпеченні такої відповідності. Організаційна дія-
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льність саме й полягає в тому, щоб забезпечити відповідність (рівність) конкре-

тних характеристик результату їх проекту для визначеного моменту часу. 

Принципово можливі наступні шляхи забезпечення такої відповідності: 

‒  шляхом зміни способу або засобу отримання конкретного результату 

діяльності (Д2); 

‒  шляхом зміни складу і/або змісту показників проекту майбутнього ре-

зультату (Д1). 

Перший шлях реалізується для онтогенетичного процесу діяльності, тобто 

для елементарного циклу діяльності.  Для його реалізації  застосовуються мето-

ди рефлексивного управління через застосування зворотного зв’язку.  При цьо-

му формуються коригуючі дії, спрямовані на стабілізацію режиму  енерготех-

нологічного процесу. 

Другий шлях реалізується у разі реформування філогенетичного циклу ді-

яльності. Ця потреба може виникнути як під дією внутрішніх чинників, так і під 

дією зовнішніх чинників. 

Внутрішні чинники можуть бути сформовані при зміні: 

‒  загальної стратегії діяльності підприємства; 

‒  стратегії діяльності з реалізації відповідних енергоактивних процесів 

(технологій). 

В тому випадку, коли  відношення П  = Х  реалізоване,  діяльність не пе-

редбачається.  

Дещо несподіваним є результат аналізу ефективності  реалізації організа-

ційної діяльності – критерієм ефективності її реалізації є кількість «випитих 

склянок кави». Парадоксально, але це факт. В той же час це можливо тільки за 

умови попередньої сформованості всіх частин даної моделі організаційної дія-

льності.  

Аналіз цієї моделі у [151] дозволив виявити критерій ефективності її засто-

сування для реалізації онтогенетичного циклу. 
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Визначення 5.12.  Критерієм ефективності реалізації онтогенетичного ци-

клу діяльності є вимога мінімальної тривалості його реалізації. Ідеальним є 

реалізація цього циклу у реальному часі.  

Визначення 5.13. Критерієм ефективності реалізації філогенетичного цик-

лу є  вимога досягнення максимальної його тривалості.  

Це пояснюється тим, що для філогенетичного циклу максимальна його 

тривалість свідчить про вміння особи, яка приймає рішення, прогнозувати оп-

тимальний результат діяльності організації протягом максимально можливого 

періоду часу.  

Адже зміна показників цього циклу свідчить про невідповідність встанов-

лених показників, вимогам до цих показників з боку зацікавлених сторін (Дер-

жавних органів, споживачів, конкурентів) для відповідного моменту часу. А 

забезпечення відповідності потребує додаткових капіталовкладень. 

Аналіз цієї моделі також дає відповідь на наступне запитання, в якій послі-

довності необхідно реалізовувати кожний з визначених циклів? 

Вирішимо задачу про черговість реалізації етапів формування проекту 

майбутнього результату і отриманого результату. Іншими словами, виникає за-

дача первинності: який з етапів первинний: етап формування проекту майбут-

нього результату чи етап аналізу характеристик отриманого результату? Для 

відповіді на це питання нам необхідно знову звернутись до понять: 

– філогенетичного (повного) життєвого циклу організаційної діяльності від 

її створення до її ліквідації з реалізацією відповідного проекту загального ре-

зультату діяльності; 

– онтогенетичного (елементарного) циклу, тривалість якого визначається 

реалізацією проміжних елементарних проектів результатів. 

Для організації повного життєвого циклу первинний проект майбутнього 

результату. Це випливає з того, що на момент початку організації діяльності 

існує лише підприємницька ідея (наприклад, у формі інновації ), яка вимагає 

своєї реалізації. Навіть коли вихідним пунктом є існуюче підприємство (його 

діяльність), все одно ставиться завдання пошуку новації [152]. Тому цей цикл 
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організації діяльності слід вважати інноваційним, а отже і підприємницьким. 

При цьому, його тривалість має бути максимально можливою при існуючих об-

ставинах. Цей етап відноситься до діяльності з бізнес-інженірингу. 

З іншого боку, для організації елементарного циклу первинним є отрима-

ний на початок цього циклу результат попереднього елементарного циклу дія-

льності. При цьому результат отримується шляхом аналізу складу та змісту по-

казників цього елементарного циклу підприємницької діяльності. Цей принцип 

відомий в теорії управління як принцип управління за зворотним зв’язком 

[153].  

Він передбачає забезпечення відповідності результатів діяльності в двох 

послідовних елементарних циклах діяльності. Тривалість такого аналізу повин-

на бути найменшою. Ідеальною є ситуація, коли такий аналіз виконується в реа-

льному часі. Аналогом такого методу організації діяльності є автоматичне регу-

лювання (стабілізація). Слід також відзначити, що діяльність цього механізму 

розпочинається після реалізації попереднього циклу. 

Для цього циклу можуть бути встановлені також показники проекту май-

бутнього результату для повного циклу. Вони, як правило, повинні збігатися з 

показниками часткового циклу. Якщо ці показники не збігаються, то повинна 

бути реалізована діяльність щодо забезпечення такої відповідності. Цей метод 

організації діяльності реалізується в системах автоматичного управління. 

Важливою є задача математичного представлення діяльності механізму за-

безпечення відповідності П = Х.  

Вона складається з наступних елементів: 

– проекту майбутнього результату П (ПФОД); 

– отриманого результату Х (ПФТД); 

– форми результату діяльності (=) – (відповідність), або (0) – «нуль» 

(РФОД); 

– форми відношень (–) – (різниця) (РФТД). 

Їх зміст може бути інтерпретований відносно змісту елементів моделі фо-

рмальної теорії (формула 5.8) наступним чином. 
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Тут B – рахована множина  базових символів (алфавіт) теорії  S. Її можли-

вим є співнести  з множиною елементів проекту майбутнього результату П. 

Кінцеві послідовності базових символів називаються виразами теорії   S.   

F – підмножина виразів теорії S, які називаються формулами теорії. Їх 

можливим є співнести з множиною елементів отриманих результатів Х. 

 A – виділена множина формул, які називаються аксіомами теорії  S, тобто 

множина апріорно істинних формул. Їх можливим є співнести з формою ре-

зультату діяльності = (відповідність), або 0 «нуль». 

R – кінцева множина відношень {r1,……,rn} поміж формулами які назива-

ються правилами виводу. Для вказаної моделі можливим є встановлення від-

ношення у формі «–» – «різниця». 

Математична модель механізму  забезпечення відповідності у формі (5.8) 

має наступний вигляд: 

 

.,0,, XПS зв                                                    (5.14) 

 

За аналогією з математичними моделями архітектур логічних моделей за 

(5.12) сформуємо аналогічну математичну модель  архітектури інформаційної  

моделі цілісної діалектично організованої діяльності 

 

  ., ___ цдaцдaцдa RBS                                                    (5.15) 

 

В цій моделі Ва_уд – множина елементів моделі Sа_уд. 

Rа_уд – типи відношень поміж елементами: діалектичні відношення у формі 

«загальне»  «одиничне» та у формі декартового добутку ( ). 

Вона є ізоморфною по відношенню до архітектур інформаційних  моделей 

(рис. 5.6).  

На рис. 5.8 наведено архітектуру інформаційної моделі цілісної діалектич-

но організованої смислової діяльності. На рис. 5.9 наведено інтегровану архіте-

ктуру інформаційної моделі смислового мислення та цілісної діяльності. 
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Рисунок 5.8 – Архітектура  інформаційної моделі  цілісної 

 діалектично організованої смислової діяльності 

 

 

Рисунок 5.9 – Інтегрована архітектура інформаційної моделі структуризації по-

нять смислового мислення та цілісної смислової  діяльності 

Проект результату П 

Результат (Х) 

Відношення (-) Форма резуль-

тату (0) 
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Визначення 5.14.  Ізоморфність архітектур інформаційних моделей  сми-

слової діяльності (рис. 5.6, Рівень V) у формах проекту майбутнього результату 

і отриманого результату слід розглядати як фундаментальну властивість органі-

зації цілісної діалектично організованої діяльності природної інтелектуальної 

системи.  

З іншого боку, ця ізоморфність і відповідність виражається в їх повній сми-

словій  взаємовизначеності  складу і змісту показників проекту майбутнього 

результату та отриманого результату. 

З розглянутого стає зрозумілою роль, яку відіграє акцептор результатів 

дії у моделі архітектури функціонального представлення діяльності природної 

інтелектуальної системи, яка розглядалася у четвертому розділі. 

За складом та змістом елементів архітектура інформаційної моделі  акцеп-

тора  результатів  дії  відповідає архітектурі інформаційної моделі  знань для 

факторного процесно-ресурсного  представлення  діяльності організації. 

Слід відзначити, що в цьому пункті проведено дослідження механізму за-

безпечення відповідності у його найпростішій формі. Більш детальна модель 

цього механізму розглядалася у другому розділі у її функціональному предста-

вленні (рис. 2.3,  2.4б). Однак, саме представлення її у формі моделі формальної 

теорії, формула  (5.14), а також представлення її архітектури у формі інформа-

ційної моделі смислової діяльності, формула (5.15),  забезпечило встановлення 

нових закономірностей.  

Перш за все встановлено ізоморфність її архітектури з архітектурами інфо-

рмаційних моделей смислового мислення та смислової діяльності. Тому в кін-

цевому вигляді інтегрована архітектура інформаційних моделей смислового 

мислення та цілісної смислової діяльності представлена на рис. 5.9 (рівні V – 

VI). 

При цьому, перші три рівня розкривають зміст традиційних інформаційних 

технологій заснованих на об’єктах мови. Їх реалізація потребує трьох етапів 

обробки первинних даних, а саме: формування бази даних; формування бази 
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знань; визначення смислу знань бази даних під час діалогу ОПР з системою пі-

дтримки прийняття рішень. 

Виходячи з центральної закономірності інтегративної діяльності мозку згі-

дно ТФС, архітектури інформаційних моделей смислової діяльності з форму-

вання проекту майбутнього результату (рівень V, рис. 5.9) та цілісної смислової 

діяльності (рівень VІ, рис. 5.9)  забезпечують включення в них тільки тих знань 

які визначають смисл діяльності, яка реалізується. Не набір знань, на основі 

яких у майбутньому може буди  визначений смисл діяльності, а взаємо-

пов’язані за смислом відповідні закономірності. 

В традиційних інформаційних технологіях увага сконцентрована на фор-

муванні аксіом, правил логічного виводу та формул для визначеного алфавіту 

додаткової мови, а в запропонованому підході основна увага зосереджена на 

формуванні знань у відповідності до визначеного їх смислу. 

Цей перехід забезпечує зниження витрат часу на формування запропоно-

ваних інформаційних моделей, оскільки не потребує залучення спеціалістів  

когнітологів  для формування баз даних, а також розробки аксіом та правил ви-

воду з послідуючим їх програмуванням. 

Згідно правилу 5 (див. с. 135) для архітектури інформаційної моделі проце-

су (див. рис. 3.4) та архітектури інформаційної моделі структуризації рішень 

(див. рис. 5.1) встановлено їх ізоморфізм. З іншого боку, для об’єктів до складу 

яких входить об’єкт управління та суб’єкт управління встановлено закон адек-

ватності.  

Цей закон застосовується для об’єктів з неповною інформацією. В кіберне-

тиці для вирішення проблеми неповноти інформації введено поняття чорного 

ящика [95]. 

Важливість розгляду таких систем загальновідома: більшість дійсно скла-

дних об’єктів, таких, наприклад, як промислове підприємство, можливо зобра-

жати тільки у вигляді структурної схеми, яка має в собі ряд «чорних ящиків» – 

частин схеми, які не піддаються детермінованому аналізу причин та наслідків, і 
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як наслідок, не піддаються математичному, або іншому формальному опису. 

[154]. 

Стосовно загального формулювання закону  адекватності і особливо ви-

значення області його дії ще немає. Однак одне з його основних положень по-

лягає в тому, що індетермінований об’єкт в оптимальному випадку повинен ма-

ти в системі його управління чи розпізнавання  індетерміновані елементи. «Чо-

рним ящикам» в схемі об’єкта повинні відповідати «чорні ящики» в схемі сис-

теми управління чи розпізнавання» [154]. 

З наведеного вище витікає, що такими «чорними ящиками» і є моделі згід-

но рис. 3.4 та 5.1. 

Для досліджених архітектур інформаційних моделей (див. рис. 5.9) можли-

вим є встановлення їх інваріантності з моделлю декартової системи координат. 

Достатньо кожну з координатних осей X та Y представити у формі діалектичної 

єдності «загальне»  «одиничне» для їх додатних та від’ємних частин. Адже, 

поняття про від’ємні значення координат є продуктом розумової діяльності, 

тому вони можуть бути охарактеризовані як «загальне» поняття. Таким чином, 

декартова система координат має цілком зрозуміле логічне обґрунтування. Де-

картова система координат дозволяє графічно представити результати рішення 

задач. Звідси стає зрозумілим, що елементи матриць моделей (див. рис. 5.9) яв-

ляють собою результати вирішення елементарних задач, а матриці – відповідно 

містять в собі всі задачі, які необхідно вирішити. 

   Для обґрунтування адекватності розроблених архітектур інформаційних 

моделей смислової діяльності виконано дослідження існуючих моделей.  

Розглянуто архітектуру моделі знань  в BSC – методології, на основі якої 

формується системи збалансованих показників, і яка є основою для розробки 

стратегії розвитку підприємств [155, 156].  

В Додатку А наведено обґрунтування подібності її архітектури моделі 

знань до архітектури інформаційної моделі процесу [157].  

Встановлена наявність діалектичних відношень у формі «загальне»  

«одиничне» поміж наступними факторами  моделі: 
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– «фінанси»   «внутрішні бізнес процеси»; 

– «клієнти»  «навчання та кар’єрне зростання». 

З цього слідує висновок про те, що ці моделі є подібними. При формуванні 

архітектури моделі знань в BSC – методології вказана форма діалектичних від-

ношень не вказується і в той же час є вирішальною при її формуванні. 

Наступною була досліджена системна модель виробничої діяльності [158].  

Головними елементами цієї моделі виробничої діяльності є: бізнес-

середовище, організація (управління), продукти, технології, поміж якими вста-

новлено причинно-наслідкові зв’язки. 

Нажаль в цій моделі не розкривають змісту зв’язків. Однак, виходячи з за-

пропонованого нами методу інтеграції  факторів діяльності на основі діалекти-

чного відношення «загальне» – «одиничне» поміж елементами моделі можуть 

бути встановлені наступні зв’язки, а саме: 

– поняття «бізнес-середовище» є продуктом процесу смислової діяльності, 

тому може бути охарактеризована як «загальне поняття»; 

– поняття «технологія» є продуктом процесу технологічної діяльності, то-

му може бути охарактеризована як «конкретне поняття»; 

– поняття «організація» є продуктом процесу смислової  діяльності, тому 

може бути охарактеризована як «загальне поняття»; 

– поняття «продукти» є продуктом процесу технологічної діяльності, тому 

може бути охарактеризована як «конкретне поняття». 

Це забезпечило встановлення діалектичних відношень поміж парами:  

– бізнес-середовище   технологія 

– організація   продукти. 

На основі цих відношень формується інформаційна модель знань для даної 

моделі. 

Чотирьох факторна модель моделювання підприємств застосовується в 

стандарті на інтеграцію підприємств [159]. 
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Ядро архітектури знань підприємства ЕКА в своїй основі засновано на чо-

тирьох вимірах знань у формі приватних метамоделей, а саме: процес, продукт, 

організація, система. 

З цих метамоделей можливим є формування діалектичних пар за відно-

шеннями «загальне»  «одиничне», а саме: 

– «система»  «процес»; 

– «організація»  «продукт». 

Це забезпечує формування інформаційної моделі для представлення архі-

тектури знань при інтеграції підприємств а засобами інформаційних технологій. 

Більш складна модель побудови архітектури підприємства, в якій викорис-

товуються два рівні моделювання запропонована в [160]. Її дослідження вико-

нано в додатку А. 

В цій моделі побудови архітектури підприємства введено шість форм фак-

торів з яких можлив сформувати наступні діалектичні пари за принципом від-

ношень «загальне»  «одиничне»: 

– архітектори   виконавці; 

– менеджери   аналітики; 

– топ-менеджери   системні аналітики. 

При цьому, результатами діяльностей для архітекторів, топ-менеджерів та 

менеджерів є продукти розумової організаційної діяльності (проекти), тому їх 

можливо віднести до поняття «загальне», а результатами діяльностей систем-

них аналітиків, аналітиків та виконавців є конкретні продукти діяльності, які 

можливим є віднести до поняття «одиничне».  З цих шести факторів процесу 

побудови архітектури підприємства можливо сформувати два рівня чотирьох-

фактрних моделей. 

В інформаційних технологіях у якості основи для представлення знань 

прийнята методологія структуризації знань про об’єкт, яка здійснюється шля-

хом вибору базисних факторів і проводиться застосуванням PEST-аналізу, що 

виділяє чотири основні групи факторів (аспектів), що визначають поведінку 

досліджуваного об'єкта: політика; економіка; суспільство; технологія та наука 
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[161].  Поміж факторами встановлюються діалектичні відносини, а саме: «полі-

тика»  «суспільство», «економіка»   «технології та наука». 

В теорії економічних систем запропоновано економічну чотири факторну 

модель, яка складається з наступних факторів, які поєднуються діалектичними 

зв’зками: «об’єкт»  «процес», «середовище»   «проект» [162].  

Застосування чотирьохматричних (чотирьохфакторнох) моделей в Країнах 

Європейського Союзу розглянуто в [163]. В цій роботі розглянуто п'ятдесят мо-

делей стратегічного мислення.  При цьому, в десяти з цих моделей формуються 

чотирьох матричні моделі (див. рис. 5.10а).  

 

а 

 

б 

 

Рисунок 5.10 Моделі мислення 

а – модель стратегічного мислення [163]; 

б – модель інтелект-карти [164] 

Дії Думки 

Я 

Вони 
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Поміж елементами  попарних матриць встановлюються причинно-

наслідкові відносини. Однак, в цих моделях в явній формі не вводяться форму-

ючі фактори для матиць з відношеннями у формі діалектичного відношення 

«загальне»  «одиничне», як це передбачено у архітектурі інформаційної  мо-

делі процесу  (див. рис. 3.4).   

Слід відзначити, що крім чотирьохфакторних моделей знань розроблені та 

застосовуються також багатофакторні моделі представлення знань [164].  

Т. та Б. Бьюзени запропонували модель «радіанного мислення» на основі 

якого сформовано концепцію «інтелект-карт». На рисунку 5.10б представлено 

варіант інтелект-карти в якій ключовим є поняття «щастя» [164]. 

Ця методологія набула широкого застосування в проектному менеджменті 

і використовується провідними консалтиноговими компаніями. Для розробки 

«інтелект-карт» розроблено спеціальне програмне забезпечення. 

 Цікавим є застосування багатофакторного представлення знань, яке у фо-

рмі дидактичної багатомірної технології застосовується у педагогічній практиці 

[165]. 

Слід відзначити, що кількість факторів, які вводяться в останніх двох мо-

делях не регламентується. Однак їх біле чотирьох. Поміж суміжними фактора-

ми в батомірный дидактичній методології встановлюється причинно-

наслідковий зв'язок. 

Результати порівняльного аналізу моделе за [155, 158-165] наведено у До-

датку А.  

Таким чином, цілісність діалектично організованої діяльності організова-

ного цілого: по-перше, включає реалізацію двох форм діяльності у формі рі-

шення задач з формування проекту майбутнього результату і його отриманню 

за допомогою механізму забезпечення їх відповідності; по-друге, результати їх 

реалізації пов'язані між собою повною інформаційною взаємовизначеністю 

складу та змісту показників проекту майбутнього результату і отриманого ре-

зультату. 
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Модель механізму забезпечення відповідності, яка приведена на рисунку 

1.5, є найпростішою моделлю. Вона відповідає критерію «простоти моделі» і 

забезпечує розкриття закономірностей його діяльності. 

Модель механізму забезпечення відповідності отриманого результату дія-

льності та відповідного йому проекту майбутнього результату  в моделі цілісної 

смислової діяльності відрізняється від  моделі цього механізму в діалогових си-

стемах управління (див. рис. 4.8б)  тим, що реалізація її діяльності покладається 

на особу, яка приймає рішення, а не на рахуючу систему. 

Саме ця обставина забезпечує реалізацію повного циклу (одиницю) діяль-

ності інтелектуальної системи. Саме це забезпечує отримання необхідного ре-

зультату будь-якої діяльності інтелектуальної системи. 

Розглянуті в роботі [163] чотирьохматричні моделі за структурою та зміс-

том відповідають інформаційній моделі процесу (див. рис. 3.4). В той же час, 

при опису цих моделй  не свстоновлюється наявність діалектичних відносин 

поміж діаметрально протилежними факторами, які формують ці матриці. 

Запропонована в роботі [164] радіантна модель  представлення знань за-

снована на моделі діяльності нейрона. В цій моделі застосована властивість 

нейрона поєднувати декілька сигналів. В дійсній моделі нейрона за ТФС на ос-

нові поєднання чотирьох форм сигналів формується проект майбутнього ре-

зультату. В моделі інтелект-карт застосовується ідея формування знань в якій 

ідуть від центрального поняття в радіантних напрямках розвитку смислу цього 

поняття. 

 

5.8 Методологічні переваги цілісного підходу до моделювання 

 смислової діяльності організацій 

 

У пункті 2.4 встановлено форму зв’язку поміж поняттями «процес» та дія-

льність «одиниці діяльності». Показано, що модель процесу має суттєві відмін-

ності від моделі діяльності інтелектуальної системи у формі одиниці діяльності. 
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Також було встановлено, що система є частиною цілого. Тому виникає пи-

тання  чи можливим є моделювання одиниці діяльності інтелектуальної систе-

ми  методами, які застосовують для моделювання системи.  

Для відповіді на це питання розглянемо методи моделювання систем. 

У стандарті ГОСТ Р ИСО 14258:2008 [166] у якості основної методології 

моделювання розглядається системний підхід:  

«Класична теорія систем може надати допомогу в досягненні інтеграції на 

рівні процесу або виробничих операцій за допомогою розгляду підприємства у 

вигляді системи, а його  процесів як  підсистем, і, в свою чергу, саме підприєм-

ство може розглядатися як підсистема при виконанні транзакцій  між  підпри-

ємствами. Модель підприємства зберігає дані про системи і підситеми парале-

льно з даними про продукційну систему. 

Кожна система може мати багато (п) представлень, наприклад, представ-

лення менеджменту (планування, управління, виконання), технологічне пред-

ставлення (обладнання, програмне забезпечення, протоколи обміну інформаці-

єю) і інформаційне представлення (формат і семантика). Можуть існувати про-

цеси або системи, які створюють речі (описи яких включають дієслова). Проце-

си взаємодіють; тобто вони мають входи (п представлень), виходи (п представ-

лень), елементи управління (п представлень) і ресурси (п представлень). Необ-

хідне визначення стану системи та її дозволених станів». 

З наведеної тези слідує, що на цей час процесний підхід до представлення 

діяльності організації є основним для серії стандартів на інтеграцію підприємс-

тва засобами інформаційних технологій.  

Системний підхід забезпечує формування системи процесів. Система в 

свою чергу може бути представленою технологічно, інформаційно і як управ-

ляюча. З іншого боку, процес має входи і виходи, елементи управління, і ресур-

си. При цьому підході моделюванню піддається підприємство у тому вигляді, 

як воно є.  
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Як показано в п. 2.4 для процесу характерними є не тільки причинно-

наслідкові відносини, але й діалектичні відносини (див. с. 101, Визначення 

2.18) поміж входом та виходом.   

Встановлена також наявність у інтелектуальної системи діалектичної цілі-

сності її двох частин, а також діалектичної цілісності структури задач, які вона 

вирішує.  

Важливим поняттям в цілісному та системному підходах є поняття «мо-

дель». Наприклад, пропонується наступним чином ввести поняття  «модель си-

стеми»: «Ідея множини як «множини, мислимої як ціле» дуже приваблива тим, 

що в ній сутність цілого якби зводиться до сутності елементів множин... . У си-

стемному підході центр ваги лежить в схоплюванні особливої сутності «цілого, 

мислимого як множина», у виділенні особливих цілісних властивостей, що до-

зволяють вважати деяку структуру не конгломератом розрізнених, хоча і амор-

фних частин, а саме системою» в роботі  [116]   

В цьому визначенні пропонується ціле мислити як множину. В цій мно-

жині пропонується виділити цілісні властивості. Це забезпечить «вважати деяку 

структуру», яка сформована з елементів множини системою, яка з іншого боку 

є цілим. Тобто, обґрунтовується визначення системи як деякого цілого, яке та-

кож запропоновано в [90]. 

Але ж не визначеним є ціле. Для того щоб визначити ціле з множину не-

обхідно вказати елементи цієї множини, а також форму відношень поміж ними.  

Якщо прийняти пропозицію про те, що організоване ціле складається з 

двох частин поєднаних діалектичним відношенням «загальне» «одиничне» тоді  

прийнятним є запропоноване вище визначення моделі. 

З іншого боку, розгляд інтелектуальної системи, як  цілого яке складаєть-

ся щонайменше з двох частин, поєднаних механізмом забезпечення відповідно-

сті, структура якого є внутрішньою по відношенню до цих частин, забезпечив 

встановлення цілісних властивостей: принципу діалектичної єдності частин та 

діалектичної єдності задач, які ними вирішуються без залучення поняття «мно-

жина». При цьому, кожна з частини інтелектуальної системи, розглядається як 
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система, яка включає сукупність взаємопов’язаних елементів призначених для 

реалізації певної задачі. Інший погляд на визначення моделі полягає у тому, що 

розглядається її різні прояви, а саме: перше: модель є засобом здійснення будь-

якої діяльності суб'єкта.  Друге: модель є формою існування знань. Третє: мо-

дель є системне відображення оригіналу [167].  

Як і в першому визначенні згідно [116] третій прояв моделі зводьтя до си-

стемного уявлення.  

Розглядаючи модель з інформаційної точки зору (другий прояв моделі згі-

дно [162]), розуміють спрощене, якщо завгодно, упаковане знання, що несе ціл-

ком певну, обмежену інформацію про предмет (явище), що відзначає ті чи інші 

його властивості. Модель можна розглядати як спеціальну форму кодування 

інформації [168]. 

На основі результатів дослідження змісту понять «система»  та «організо-

ване ціле», перефразовуючи третє визначення моделі згідно [167], пропонується 

наступне визначення моделі. 

Визначення 5.16. Модель є цілісним  відображенням оригіналу. 

На основі цього визначення можливим є висновок про те, що моделі смис-

лового мислення та смислової діяльності (див. рис. 5.6) забезпечують саме таке 

кодування знань. 

Щодо питання захисту інформації в інформаційних технологіях було про-

ведено додаткове дослідження перспектив розвитку цього напрямку. Запропо-

новано перейти від алгебраїчних перетворень даних до застосування інтеграль-

них перетворень [169]. 

Для  загальних вимог до моделі важливою є вимога простоти моделі. Дос-

лідження цього питання виконано в роботі [170]. 

 Згідно роботи [150] ця вимога характеризується наступним чином: 

«Друга вимога - простота моделі. …простота моделі – її неминуча влас-

тивість: в моделі неможливо зафіксувати все різноманіття реальних ситуацій…  

Існує ще один, досить цікавий і незрозумілий поки аспект вимоги простоти мо-
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делі, який полягає в тому, що чим простіше модель, тим вона ближче до моде-

льованої реальності і тим зручніше для використання.» 

Харатеризуючі  критерій простоти моделі відмічається, що  найдивовиж-

нішим при спробах зрозуміти, як влаштований світ, є те, що врахувавши лише 

кінцеві сукупності відносин у нескінченному світі, ми часто добиваємося успі-

хів у досягненні наших цілей. Факт полягає в тому, що кінцеві, спрощені моделі 

дозволяють успішно пізнавати і перетворювати (!) нескінченний світ [167]. 

У вище наведених визначеннях понять «модель» чітко не визначено об’єкт 

моделювання, чи це діяльність як процес, чи це система, чи це архітектура сис-

теми? 

Формально модель можна визнати найпростішою тоді, коли до її складу 

включено дві частини і встановлено конкретну форму відносин цих частин. 

Однак, якщо у якості моделі розглядати систему, яку визначають як сукупність 

взаємопов’язаних елементів, тоді необхідно досліджувати і розкривати дві фо-

рми невизначеності, а саме:  невизначеності складу елементів (їх кількості); не-

визначеності форми зв’язків поміж елементами. 

Виникає питання, чи можливим є приведення моделі у формі інтелектуа-

льної системи до форми найпростішої моделі?  

Спочатку розглянемо можливі форми відносин поміж частинами моделі 

(елементами системи, як організованого цілого).  У загальній теорії систем ос-

новною формою зв’язку поміж елементами визнається принцип бінарних від-

носин у формі причинно-наслідкових зв’язків [68, 72, 171].  

Діяльність одного елемента породжує діяльність іншого елемента системи. 

Але такий принцип відносин не дає відповідь на питання чому саме ці елементи 

включено до складу моделі?   

 Їх залучення до складу моделі можливе тільки при наявності у них деякої 

загальної властивості, яка з необхідністю обумовлює можливість частин моделі 

сформувати її та реалізувати нею відповідну діяльність.  У якості такої власти-

вості в загальній теорії систем застосовується поняття   «цілісність». При цьому 
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систему визначають як дещо ціле. Ціле ж, до  складу якого включено людей, як 

учасників діяльності, розглядають як організоване ціле.  

В другому розділі встановлено, що формуючим принципом для організо-

ваних цілих є принцип діалектичної єдності протилежностей понять «загальне» 

 «одиничне». За цим принципом поєднуються дві частини цілого. Визначен-

ня кількості частин та принципу їх поєднання у цілому дозволяє встановити за-

кономірності його існування та діяльності [170]. 

Таким чином, для моделювання цілісної смислової діяльності природної 

інтелектуальної системи достатнім є включення до її архітектури двох частин, 

які реалізують відповідні форми діяльності.  

Для моделювання смислової діяльності природної інтелектуальної системи 

з формування проекту майбутнього результату достатнім є включення до її ар-

хітектури чотирьох елементів, які визначають  відповідні форми процесів та 

ресурсів, які необхідні для реалізації діяльності. В цій архітектурі вже міститься 

смисл відповідної діяльності. 

Саме простота цих архітектур і забезпечила встановлення діалектичного 

принципу поєднання елементів у формі «загальне»  «одиничне». Виходячи з 

цього став зрозумілим смисл знань, які інтерпретуються для цих елементів. 

Вимога простоти моделі забезпечує встановлення єдино можливого фун-

даментального принципу поєднання частин цілого поміж собою. Діалектична 

єдність протилежностей і є таким принципом. 
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Висновки до розділу 5 

 

1.  Інтелектуальні інформаційні технологій для моделювання смислової ді-

яльності на сучасному етапі розробляються у формі експертних систем підтри-

мки прийняття рішень. Теоретичною основою для їх розробки є теорія штучних 

нейронних мереж, яка заснована на теорії перцептрона в основу якої покладено 

теорію штучного нейрона. Недоліком такого підходу є те, що теорія штучного 

нейрона передбачає одночасну обробку декількох сигналів однієї природи. 

Невідповідність принципу роботи штучного нейрона принципу дії природ-

ного  нейрона ставить задачу розробки  моделі смислового мислення та смис-

лової діяльності для інтелектуальної системи на основі саме центральної зако-

номірності інтегративної діяльності мозку. 

2. З виконаного аналізу  сучасних уявлень про механізм смислового мис-

лення  слідує, що вирішення задачі формування проекту майбутнього результа-

ту для природної інтелектуальної системи може бути виконано шляхом дове-

дення обґрунтування  можливості реалізації механізму одночасного аферентно-

го синтезу чотирьох визначених вимірів знань, за аналогією з одиничним ней-

роном.   

3. Методологія цілісного підходу до дослідження  смислової діяльності 

особи, яка приймає рішення, забезпечила встановлення форм факторів діяльно-

сті,  а також форми діалектичних відношень поміж ними. Розроблено архітек-

туру інформаційної моделі структуризації рішень, яка є подібною до архітекту-

ру інформаційної моделі процесу. 

4. З виконаного огляду визначень змісту поняття «інтелект» та пов’язаних 

з ним понять слідує відсутність однозначного їх тлумачення. Основною про-

блемою є встановлення змісту однозначного  принципу відношень поміж цими 

поняттями. Тільки після встановлення змісту принципу відношень для понять 

можливим буде встановлення їх змісту. В розглянутих визначеннях застосову-

ється принцип причинно-наслідкових відносин поміж поняттями. 
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5. Аналіз змістів понять смислового мислення, які наведено в досліджених 

джерелах, показав, що на цей час відсутнє однозначне їх тлумачення. Не вста-

новленою є також форма бінарних відносин, яка може бути реалізованою поміж 

цими поняттями. Відкрита в ТФС центральна закономірність інтегративної дія-

льності мозку не приймається до уваги науковим співтовариством.  Сприймаю-

чи центральну закономірність інтегративної діяльності мозку як фундаменталь-

ний універсальний алгоритм смислової діяльності, встановлено принцип бінар-

них діалектичних відносин поміж поняттями смислового мислення у формі «за-

гальне»  «одиничне». Сформовано архітектуру інформаційної моделі смис-

лового мислення,  а на її основі  сформовано архітектуру інформаційної  моделі 

смислової діяльності. 

6. В розглянутих архітектурах моделей структуризації знань про смислову 

діяльність   первинними є відносини у формі діалектичної єдності протилежно-

стей, а причинно-наслідкові відносини є вторинними і реалізують встановлені 

діалектичні відносини. Цим пояснюється, чому в архітектурі моделі знань про 

смислову діяльність на основі центральної закономірності інтегративної діяль-

ності мозку  всього чотири виміри знань. Адже виміри знань завжди утворюють 

діалектично протилежні пари.  Для досліджених моделей можливим є форму-

вання математичних моделей на основі формальної теорії  (5.8). На основі ана-

лізу досліджених математичних моделей смислового мислення та смислової 

діяльності встановлено ізоморфність їх архітектур. 

7. Чинники часу характеризуються не тільки тривалістю відповідного про-

міжку часу їх реалізації, а й певним змістом організаційної діяльності. Тобто, 

час є не тільки аргументом відповідної функції, але і відповідним організацій-

ним чинником. Крім того, звичайний спосіб математичного моделювання пе-

редбачає максимум тривимірний простір і четвертий вимір – час. У запропоно-

ваній методології площина процесно-ресурсних факторів є чотиривимірною, а 

осі часу додають ще два виміри – майбутній і минулий час. В майбутньому часі 

також передбачено виділення елементарного циклу реалізації поточної діяльно-

сті. 
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8. Цілісність діалектично організованої діяльності організованого цілого: 

по-перше, включає реалізацію двох форм діяльності у формі рішення задач з 

формування проекту майбутнього результату і його отриманню за допомогою 

механізму забезпечення їх відповідності; по-друге, результати їх реалізації по-

в'язані між собою повною інформаційною взаємовизначеністю складу та змісту 

показників проекту майбутнього результату і отриманого результату. 

Модель механізму забезпечення відповідності, яка приведена на рисунку 

1.5, є найпростішою моделлю. Вона відповідає критерію «простоти моделі» і 

забезпечує розкриття закономірностей його діяльності. Модель механізму за-

безпечення відповідності отриманого результату діяльності та відповідного йо-

му проекту майбутнього результату  в моделі цілісної смислової діяльності від-

різняється від  моделі цього механізму в діалогових системах управління  тим, 

що реалізація її діяльності покладається на особу, яка приймає рішення, а не на 

рахуючу систему. Саме ця обставина забезпечує реалізацію повного циклу 

(одиницю) діяльності інтелектуальної системи. Це забезпечує отримання необ-

хідного результату будь-якої діяльності інтелектуальної системи. 

Для моделювання цілісної смислової діяльності природної інтелектуальної 

системи достатнім є включення до її архітектури двох частин, які реалізують 

відповідні форми діяльності.  Для моделювання смислової діяльності природної 

інтелектуальної системи з формування проекту майбутнього результату достат-

нім є включення до її архітектури чотирьох елементів, які визначають  відпові-

дні форми процесів та ресурсів, які необхідні для реалізації діяльності. В цій 

архітектурі вже міститься смисл відповідної діяльності. Саме простота цих ар-

хітектур і забезпечила встановлення діалектичного принципу поєднання елеме-

нтів у формі «загальне»  «одиничне». Виходячи з цього став зрозумілим 

смисл знань, які інтерпретуються для цих елементів. 

Наукові результати, які отримано в процесі розробки архітектури моделі 

смислової діяльності  природних інтелектуальних систем викладено в моногра-

фії [132], у наступних статтях [133, 134, 151, 169, 170], а також тезах доповідей 

[ 135, 136, 137, 157]. 
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РОЗДІЛ 6 

 

РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ 

ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ ПРИ УПРАВЛІННІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ 

ОРГАНІЗАЦІЙ З  ІНФОРМАЦІЙНОЮ МОДЕЛЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

6.1  Формування елементів  інформаційної моделі діяльності з  

енергозбереження організацій 

 

В першому розділі було встановлено, що основною проблемою при фор-

муванні СЕМ є проблема відсутності моделі діяльності для об’єкта управління. 

Існуючі методи моделювання діяльності організацій засновані на принципах 

процесного та системного підходів передбачали представлення її у формі «як 

є». Тому у кожному випадку формування СЕМ модель об’єкту управління ви-

являлася унікальною. Застосування експертних систем підтримки прийняття 

рішень цю проблему не вирішувало. 

Лише перехід до представлення діяльності інтелектуальної системи, як 

структури задач, яку вона реалізує та встановлення нового типу виводу у формі 

діалектичного виводу забезпечило формування моделі інформаційної діяльнос-

ті, яка не залежить від конкретного об’єкту.  

На основі результатів досліджень виконаних у третьому та п’ятому розді-

лах стає можливою розробка архітектури інформаційної моделі діяльності з 

енергозбереження для інтелектуальної системи комп’ютерної підтримки рішень 

(див. рис. 6.1). Ця інформаційна модель заснована на інформаційній моделі те-

хнологічного процесу (див. рис. 3.4). Забезпечує  формування проекту майбут-

нього результату  діяльності  з енергозбереження [172]. 

Як було показано в четвертому  розділі система діалогового управління ві-

дноситься до  інтелектуальних систем комп’ютерної підтримки прийняття рі-

шень, які управляються ресурсною моделлю  формула (4.1). Запропонована  

архітектура інформаційної моделі діяльності з енергозбереження організацій  
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для інтелектуальної системи комп’ютерної  підтримки рішень є подальшим ро-

звитком саме цієї управляючої моделі. 

 

 

                                                                                                        

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.1 –  Архітектура інформаційної моделі діяльності з  

енергозбереження організацій  

 

Тому надалі цю модель будемо розглядати саме як управляючу модель для 

інтелектуальних систем комп’ютерної підтримки рішень, які управляються мо-

деллю (Model - Driven DSS). 

В цій архітектурі моделі кожному процесному фактору у відповідність 

ставиться два набори (множини) ресурсних факторів, а саме, ресурсних факто-

рів організаційної та технологічної діяльності (формуються дві напівплощини). 

Формується загальна площина процесно - ресурсних факторів діяльності 

організації. Елементи на півплощині технологічної діяльності, у формі визна-

чених технологічних процесів, визначаються наступними декартовими добут-

ками: 

 

  (див. рис. 6.1);                                 (6.1) 
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   (див. рис. 6.1).                                   6.2) 

 

Елементи на півплощині організаційної діяльності, у формі визначених ме-

тодологій організаційної діяльності, визначаються наступними декартовими 

добутками: 

 

  (див. рис. 6.1);                                  (6.3) 

 

   (див. рис. 6.1).                                 (6.4) 

 

Слід звернути увагу на наступну обставину. Площина процесно-ресурсних 

факторів (рис. 6.1) містить в собі елементи відповідних декартових добутків. З 

іншого боку, традиційна площина з декартовими координатами є місцем відо-

браження результатів вирішення відповідних задач. Кожна точка побудованого 

у цих координатах графіку є результатом вирішення задачі. З цього слідує, що 

елементи площини процесно-ресурсних факторів також відповідають резуль-

татам вирішення конкретних задач з формування їх змісту. В той же час слід 

зауважити, що класична площина у декартових координатах формується на ос-

нові діалектичної єдності «загальне»   «одиничне» для значень координат. 

«Одиничному» значенню відповідають координати зі знаком «+», а «загально-

му» значенню відповідають координати зі знаком «–». Адже  від’ємні числа є 

мислимими числами (продуктами розумової діяльності). 

Слід зауважити, як буде доведено нижче, що існує єдиний алгоритм послі-

довності формування всіх елементів кожної з визначених матриць (рішень від-

повідних елементарних задач), тобто, може бути розроблена відповідна інфор-

маційна технологія  інформаційної моделі діяльності  на основі закономірнос-

тей смислового мислення, які встановлено у п. 5.5.  

Слід також відзначити наступні особливості сформованої архітектури ін-

формаційної моделі діяльності:  

‒  в цій моделі знань в явній формі відсутній фактор часу; 
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‒  в цій моделі знань в явній формі відсутні елементи циклу управління 

(вимірювання, аналізування, коригуючі дії); 

‒  дане представлення архітектури моделі діяльності організації дає повний 

інформаційний опис всіх пов’язаних процесних та ресурсних факторів без кла-

сифікації їх за функціональним призначенням та співвідношенням зі структу-

рою (архітектурою організації). 

Необхідність формування моделі цілісної смислової діяльності як ієрархі-

чної інтегрованої моделі діяльності організації обґрунтовано в роботах  

[173, 174]. 

 Принцип ієрархічності  організації діяльності добре відомий в організа-

ційній науці. Наприклад, у роботі [173]
 
щодо змісту поняття «ієрархічна систе-

ма управління»,  вказано:   

«Ієрархічним системам управління відповідають багатоцільові і багаторів-

неві системи прийняття рішень. В даний час добре розвинена – формалізована, і 

яка широко застосовується на практиці і оснащена потужними математичними 

методами, - по суті, тільки теорія одноцільових і однорівневих рішень (всі різ-

новиди математичного програмування, оптимізаційних економіко-

математичних методів та ін.).» 

Слід також відзначити монографію [70], в якій узагальнено теорію та прак-

тичні результати реалізації саме концепції ієрархічної багаторівневої діалогової 

системи управління виробництвом.  

В архітектурі інформаційної моделі діяльності з енергозбереження  (рис. 

6.1) принцип ієрархічності застосовується при формуванні кортежів елементів: 

– процесних факторів організаційної діяльності Мо (визначається ієрархія 

застосування методологій управління); 

– процесних факторів технологічної діяльності Ет (визначається ієрархія 

процесів використання енергетичних ресурсів); 

– ресурсних факторів організаційної діяльності  (визначається ієрархія 

застосування організаційних ресурсів).  
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У запропонованому підході принцип ієрархічності запроваджується також 

для виділення рівнів пізнання властивостей  цілісної смислової діяльності [70]. 

Тобто, на кожному рівні ієрархії необхідно сформувати модель цілісної смисло-

вої діяльності (див. рис. 5.8, 5.9, рівень VI), яка, з одного боку, повинна вклю-

чати пізнання різних аспектів діяльності, а  з іншого боку, забезпечувала б по-

дальше пізнання і розвиток визначених закономірностей.  

Окрім ознаки ієрархії побудови моделей, для кожної з них нами вводиться 

ознака «інтеграція». Під інтеграцією ми розуміємо діалектичне поєднання у  

моделях архітектури знань факторів, характерних для внутрішньої діяльності 

підприємства та факторів, характерних для зовнішніх умов його діяльності.  

Для  моделі архітектури знань (рис. 6.1) під інтеграцією ми розуміємо діа-

лектичне поєднання ресурсних та процесних факторів. 

Таким чином, розроблена інформаційна модель діяльності з енергозбере-

ження заснована на центральній закономірності інтегративної діяльності мозку 

і тому може бути рекомендованою у якості стандартної управляючої моделі си-

стем енергетичного менеджменту. 

Інформаційну модель  діяльності з енергозбереження рекомендовано  та-

кож розглядати як управляючу модель для інтелектуальних систем 

комп’ютерної підтримки рішень, які управляються моделлю (Model - Driven 

DSS). 

 

6.2   Інтелектуальна інформаційна технологія синтезу інформаційної 

моделі  діяльності з енергозбереження організацій 

 

Для формування інформаційної моделі діяльності з енергозбереження ор-

ганізації перш за все, необхідно встановлення співвідношення між формами 

процесних факторів [175, 176].  Ці співвідношення розглядаються не залежни-

ми від часу. Співвідношення між процесними і ресурсними чинниками функціо-

нальне, воно носить характер причинно-наслідкових відносин. На рис. 6.2  наве-

дена контекстна діаграма «Формування інформаційної моделі діяльності». 
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Рисунок 6.2 – Контекстна діаграма «Формування інформаційної  

моделі діяльності з енергозбереження» 

 

На рис. 6.3 наведена діаграма декомпозиції  процесу  формування інфор-

маційної моделі діяльності.  

 

Рисунок 6.3 – Діаграма інформаційної технології  формування 

 інформаційної моделі діяльності   

 

Інформаційна технологія формування складу та змісту елементів інформа-
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ційної моделі діяльності (рис. 6.1) загалом містить вісім етапів. 

Етап 1. На першому етапі визначається склад та зміст процесних факторів 

технологічної діяльності  з використання енергоресурсів [175]. 

До складу процесних факторів технологічної діяльності  з використання 

енергоресурсів (аспектів діяльності) відносяться значимі енергетичні аспекти, 

які є елементами множини Ет (рис. 6.1): 

- закупівля та виробництво енергоресурсів (Езак); 

- постачання енергоресурсів (Епост); 

- зберігання (Езб); 

- перетворення (Епер); 

- споживання (Еспож); 

- втрати (Евтр). 

У свою чергу, кожен з внутрішніх елементів визначених множин визнача-

ється об’єднанням  двох множин ресурсних факторів  та . Наприклад, для 

процесу закупівлі енергоресурсів, технологічна діяльність (процесний  фактор 

технологічної діяльності ) реалізується шляхом залучення ресурсних факто-

рів організаційної діяльності  , та ресурсних факторів технологічної діяль-

ності  

 

   .                                             (6.5) 

 

Аналогічним чином визначається склад усіх внутрішніх елементів множи-

ни Ет.    

На цьому етапі вперше виникає наступне питання, як реалізувати діяль-

ність по формуванню процесних факторів технологічної  діяльності? Тобто,  

постає питання про склад процесних факторів технологічної діяльності по фо-

рмуванню факторів цієї діяльності, адже ця діяльність теж повинна бути ціліс-

ною.  З іншого боку, сама діяльність з ефективного використання енергоресур-

сів відноситься до технологічної діяльності і її  зміст розкривається через про-

цесні фактори цієї діяльності. Зрозуміло, що реалізація процесних факторів те-
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хнологічної діяльності не можлива без відповідних їй форм процесних факторів 

організаційної діяльності. 

 Для моделі процесного представлення діяльності організації, насправді, 

формується дві пари  паралельних векторів процесних факторів діяльності, які 

зображено на рис. 6.4 та 6.5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.4 – Зміст процесних та ресурсних  факторів діяльності з раціонально-

го використання енергоресурсів (реальне положення). 

 

 

При традиційному розгляді інформаційного змісту досліджуваних факто-

рів «видимою» є лише частина факторів, як  організаційної так і технологічної 

діяльності (рис. 6.4). Під штриховою  лінією залишається «підводна» частина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  6.5 – Ілюстрація змісту процесних та ресурсних  факторів діяльності з 

раціонального використання енергоресурсів (видиме положення).  
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Склад та зміст «прихованих» факторів визначено у п. 6.3.    

Етап 2. На цьому етапі  для визначених процесних факторів технологічної 

діяльності  визначають інформацію щодо складу та змісту процесних факторів 

організаційної діяльності [176]. До них можуть бути віднесені: 

‒  методології формування відповідної діяльності за нормативно-

правовими актами держави (міждержавних об’єднань); 

‒  методології формування відповідної діяльності за нормативно-

правовими актами міжнародних організацій (об’єднань); 

‒  методології формування відповідної  діяльності за внутрішніми норма-

тивно-правовими актами організації (підприємства). 

З цього переліку визначають методологію (або їх сукупність), яка передба-

чається для запровадження. Наприклад, для діяльності по забезпеченню ефек-

тивного використання енергоресурсів до таких методологій відносяться (проце-

сні фактори організаційної діяльності) елементи множини Мо: 

‒  управління (енергетичний менеджмент за ДСТУ 4472:2005,  ДСТУ 

4715:2007 (МДСТУ мен..); 

‒  управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2009, управління довкіллям за ДСТУ 

ISO 14001:2006) (Мiso90..); 

‒  енергетичний менеджмент за ISO 50001:2011 (Мiso50..); 

‒  енергетичний менеджмент за EN 16001:2009 (Мiso16..); 

‒  регулювання (методологія закону України Про енергозбереження) (МЗак); 

‒  контролювання (енергетичний аудит ДСТУ 4713:2005, аудит СЕМ ДСТУ 

5077:2008) (МДСТУ ауд..); 

‒  спостереження (паливно-енергетичний баланс ДСТУ 4714:2007) (Мn); 

‒  відсутність спостереження (Моо). 

Організаційна  діяльність (процесний фактор організаційної діяльності, 

наприклад, для методології за Законом України про енергозбереження ), 

реалізується шляхом залучення ресурсних факторів організаційної діяльності  

, та ресурсних факторів технологічної діяльності  
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  .                                    (6.6) 

 

Аналогічним чином визначається склад усіх внутрішніх елементів множин 

Мо.    

Форма кожного з процесних факторів організаційної діяльності відображає 

методологію  її реалізації. Такі форми, як: управління, регулювання  (методологія 

Закону України про енергозбереження), контролювання  (енергетичний аудит за 

ДСТУ 4713:2007), відображають організаційну діяльність на основі реалізації 

відповідних функцій (функціональний підхід). Недоліком такого підходу є не-

однозначність визначення інформаційного змісту функцій.  

Формування складу та змісту кожного з визначених факторів виконується 

з застосуванням «прихованих» факторів. 

Етап 3. На третьому етапі здійснюється визначення складу та змісту ресу-

рсних факторів організаційної діяльності . 

До множини  ресурсних факторів організаційної діяльності слід віднес-

ти елементи множини (рис. 6.1): 

– місію, політику діяльності Вп; 

– стратегію діяльності Вс; 

– цілі діяльності Вц; 

– задачі діяльності Вз; 

– показники діяльності Впок. 

У стандарті EN 16001:2009 до складу  ресурсних факторів (ресурсів) органі-

заційної діяльності віднесено: політику (місію), цілі діяльності, задачі діяльності, 

показники діяльності. До цих елементів долучимо ще й елемент «стратегія», оскіль-

ки, саме цей ресурсний фактор організаційної діяльності у загальній формі для всієї 

сфери економіки держави формує ціль діяльності. 

У ДСТУ 4472:2005 пункт 6.1 [10] встановлено вимоги до енергозберігаючої 

політики:  

«Енергозберігаюча політика повинна встановлювати мету, завдання, основні 

положення, відповідальність за реалізацію її положень у ВС». 
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Згідно стандарту ДСТУ IS0 9000:2007 [2]: 

«п. 3.2.4 політика в сфері якості (quality policy) це загальні наміри та спрямо-

ваність організації, пов’язані з якістю, офіційно  сформульовані найвищим ке-

рівництвом». 

Згідно ДСТУ IS0 50001:2014 [14]: 

«4.3 Енергетична політика 

Енергетична політика повинна вказувати на прихильність організації до 

досягнення поліпшення енергетичних характеристик. Найвище керівництво по-

винне визначити енергетичну політику і забезпечити, щоб вона: 

a) підходила до характеру і масштабів використання енергії організацією 

та споживання; 

b) включала в себе зобов'язання щодо постійного поліпшення енергетичної 

ефективності; 

c) включала в себе  зобов'язання  щодо забезпечення доступності інформа-

ції та необхідних ресурсів для досягнення поставлених цілей і завдань; 

d)  включала в себе зобов'язання відповідати чинним правовим вимогам та 

іншим вимогам, які організація зобов'язалася виконувати і які відносяться до 

його процесів використання енергії, споживання та ефективності; 

e) забезпечувала основу для постановки та перегляду енергетичних цілей і 

завдань; 

f)  підтримувала  придбання  енергоефективних продуктів і послуг та ди-

зайну для підвищення продуктивності енергії; 

g) була документально оформлела і доведена на всіх рівнях організації; і 

h) регулярно переглядалася та оновлювалася в міру необхідності». 

Згідно EN 16001:2009, п. 3.2 [13]: 

«3.2 Енергетична політика  

 Вище керівництво повинно встановити, впровадити і підтримувати енер-

гетичну політику організації. Дана енергетична політика повинна декларувати 

прихильність і зобов'язання організації по досягненню найкращих енергопоказ-

ників. Найвище керівництво повинне забезпечувати, щоб енергетична політика: 
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a) визначала сферу застосування  та межі системи енергетичного менедж-

менту;  

b) відповідала природі та масштабу, а також впливу на використання енер-

гії організацією;  

c)  містила зобов'язання по безперервному поліпшенню  енергоефективно-

сті;  

d) включала зобов'язання щодо забезпечення доступності інформації та 

всіх необхідних ресурсів для досягнення цілей і завдань;  

e) надавала порядок постановки та аналізу енергетичних цілей і завдань;  

f) включала зобов'язання по відповідності всім застосовним вимогам, які 

встановлені законодавчо або прийняті на себе організацією в добровільному 

порядку , щодо її енергетичних аспектів; 

g) була документована, впроваджена, підтримувалася і була обговорена з 

усіма особами , які працюють від імені організації;  

h) регулярно аналізувалася і оновлювалася; 

i) була в публічному доступі». 

Визначення політики за ДСТУ 4472:2005  не відповідає вище наведеному 

визначенню політики за IS0 9000:2007. 

Для державного управління стратегією (стратегічною метою) мають бути 

застосовані положення Енергетичної стратегії України [177], а саме: 

Основними завданнями та напрямами реалізації енергетичної стратегії є: 

«1. Формування цілісної та дієвої системи управління і регулювання в па-

ливно-енергетичному секторі, розвиток конкурентних відносин на ринках енер-

гоносіїв. 

2. Створення передумов для докорінного зменшення енергоємності вітчиз-

няної продукції за рахунок впровадження нових технологій, прогресивних ста-

ндартів, сучасних систем контролю, управління та обліку на всіх етапах вироб-

ництва, транспортування та споживання енергетичних продуктів; розвиток ри-

нкових механізмів стимулювання енергозбереження в усіх галузях економіки». 
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Для систем енергетичного менеджменту організацій стратегією має бути 

організація її діяльності на основі принципу самоорганізації. 

Для енерготехнологічного процесу стратегією має бути організація його 

реалізації за принципом забезпечення відповідності фактичних показників 

встановленим вимогам.   

На основі цих стратегій формуються цілі організаційної діяльності СЕМ.  

Пропонується  формулювати  стратегії діяльності СЕМ у формі основних 

напрямків її діяльності (за формами об’єктів діяльності): 

‒  забезпечення визначеного рівня ефективності організації (реалізації) 

енерготехнологічної діяльності підприємства; 

‒  забезпечення визначеного рівня ефективності діяльності  СЕМ як 

суб’єкта самоорганізації. 

Для реалізації визначених стратегій необхідно сформулювати відповідні 

цілі діяльності, а саме: 

‒  визначити склад та зміст показників ефективності самоорганізаційної чи 

енерготехнологічної діяльності; 

‒  визначити та періодично коригувати склад та зміст вимог до показників 

ефективності самоорганізаційної чи енерготехнологічної діяльності; 

‒  виконувати їх співставлення з встановленою періодичністю для забезпе-

чення їх відповідності. 

Для забезпечення реалізації встановлених цілей діяльності необхідно ви-

значити основні організаційні задачі, вирішення яких забезпечить реалізацію 

встановлених цілей. Так, для досягнення першої цілі для самоорганізаційної  

діяльності СЕМ, необхідне  вирішення наступних задач: 

‒  обґрунтування складу та змісту обраного процесного фактора організа-

ційної діяльності (методології її діяльності) та  визначення  показника його 

ефективності; 

‒  обґрунтування складу та змісту необхідних процесних факторів техно-

логічної діяльності  для самоорганізаційної діяльності СЕМ, яка реалізує обра-

ну методологію діяльності, з визначенням показників їх ефективності; 
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‒  обґрунтування складу та змісту необхідних ресурсних факторів органі-

заційної та технологічної діяльності для самоорганізаційної діяльності СЕМ з 

визначенням показників їх ефективності. 

Аналогічним чином визначаються зміст задач, які необхідно вирішити для 

всіх визначених цілей діяльності. 

Наведений алгоритм формулювання політики, стратегії, цілей та задач дія-

льності СЕМ (як самоорганізаційної так і енерготехнологічної) забезпечує фор-

мування елементів архітектури інформаційної моделі смислової діяльності по 

забезпеченню ефективного використання енергоресурсів. 

Етап 4. На цьому етапі визначається склад та зміст ресурсних факторів те-

хнологічної діяльності .  

До множини  ресурсних факторів технологічної діяльності слід включи-

ти виробничі фактори у формі елементів множини,  а саме (рис. 6.1): 

– фінансові активи Аф; 

– матеріальні активи Ам; 

– не матеріальні активи Анм; 

– персонал Алюд; 

– енергетичні ресурси Ае , тощо. 

Етап 5. Починаючи з п’ятого етапу здійснюється формування елементів 

декартових добутків для визначених пар множин (рис. 6.1). Першими форму-

ються елементи у формі: 

  ).                                                 (6.7) 

 

  Кожний з елементів цього добутку за смислом визначає зміст ресурсних 

факторів технологічної діяльності, які необхідно залучити для реалізації кожно-

го зі значимих аспектів енергетичної діяльності. Наприклад, закупівля енерге-

тичних ресурсів передбачає визначення видів енергоносіїв, їх вартості, об’ємів 

закупівлі, умов сплати за спожиті ресурси, умов обліку тощо. Виникає питання, 

у якій формі представляти результати формування цих елементів?  
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Для представлення змісту енергетичних ресурсів, як елементу  процесних 

факторів технологічної діяльності можуть бути застосовані різні форми, напри-

клад, у формі звіту з енергетичного аудиту. Однак, пропонується у якості фор-

ми для такого представлення застосовувати Енергетичний паспорт підприємст-

ва [178] у електронній формі, як документ Microsoft Excel. Практична реаліза-

ція цієї пропозиції представлена у  додатку Б.   

На цьому етапі вже виникає питання про форму інтерфейсу представлення 

моделі смислової діяльності.  В п. 6.4 виконано обґрунтування оптимального 

методу формування інтерфейсу управляючої моделі. Оптимальним визнано ін-

терфейс на основі електронних таблиць, наприклад, на основі документу Mi-

crosoft Excel. 

Для представлення змісту інших елементів (6.1) можуть бути використані 

відповідні звітні форми, а також самостійно розроблені  документи, які можуть  

бути легко інтегровані з відповідними чарунками інтерфейсу на основі докуме-

нту Microsoft Excel. 

Етап 6. На цьому етапі здійснюється формування елементів декартового  

добутку  у формі: 

   .                                                 (6.8) 

 

  Кожний з елементів цього добутку за смислом визначає зміст ресурсних 

факторів технологічної діяльності, які необхідно залучити для реалізації кожної 

з  методологій організації діяльності по ефективному використання енергетич-

них ресурсів. Наприклад, методологія управління енергетичною ефективністю 

за Законом України про енергозбереження [3] потребує для своєї реалізації від-

повідних ресурсних факторів технологічної діяльності. Насамперед, це залу-

чення відповідного персоналу (енергоменеджерів, енергоаудиторів), який  по-

єднується в службу енергетичного менеджменту. Діяльність цієї служби потре-

бує відповідної регламентації.  Ця регламентація наводиться у формі відповід-

ного документу, який також може бути інтегрований  з відповідною чарункою 
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інтерфейсу на основі документу Microsoft Excel. 

Для представлення результатів аналізу поточного стану реалізації СЕМ за 

відповідною методологією можуть бути застосовані форми звіту з аудиту СЕМ, 

наприклад за [179]. 

Два наступні етапи передбачають формування управляючої  моделі з орга-

нізаційної точки зору. 

Етап 7. На цьому етапі здійснюється формування елементів декартового  

добутку  у формі: 

  .                                                 (6.9) 

 

Кожний з елементів цього добутку за смислом визначає зміст ресурсних 

факторів організаційної діяльності, які запроваджено в кожній з  методологій 

організації діяльності по ефективному використання енергетичних ресурсів. 

Наприклад, методологія управління енергетичною ефективністю за Законом 

України про енергозбереження [3] визначає політику, стратегію, цілі, задачі та 

показники діяльності з управління енергетичною ефективністю використання 

енергоресурсів.  Оскільки ресурсні фактори організаційної діяльності визначе-

но у відповідних документах, виникає можливість інтеграції відповідних час-

тин цих документів з відповідною чарункою інтерфейсу на основі документу 

Microsoft Excel. 

Саме на основі аналізу змісту ресурсних факторів організаційної діяльнос-

ті можливим є обрання методології формування СЕМ. Завершення цього етапу 

оформлюється у формі положення про Службу енергетичного менеджменту. 

Етап 8. На цьому етапі здійснюється формування елементів декартового  

добутку  у формі: 

                                              (6.10) 

 

Кожний з елементів цього добутку за смислом визначає зміст ресурсних 
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факторів організаційної діяльності, які необхідно застосовувати при реалізації 

кожного з визначених значимих аспектів енергетичної діяльності. Саме на цьо-

му етапі здійснюється  вирішення практичних задач з визначення складу та змі-

сту конкретних вимог до показників ефективності реалізації кожного з визначе-

них аспектів енергетичної діяльності.  

З  іншого боку, вже формування політики (як першого елементу з кортежу 

ресурсних факторів організаційної діяльності) має фундаментальне значення. 

Так формування політики щодо закупівлі енергетичних ресурсів потребує 

свого обґрунтування. В умовах ринкових відносин для ринку електричної енер-

гії у формі концепції двосторонніх договорів та балансуючого ринку встанов-

лення взаємовигідних відносин поміж генеруючої компанією та кваліфікованим 

споживачем потребує свого теоретичного обґрунтування.  

У роботах [180, 181]  розроблено методики по аналізу і нормуванню витра-

ти теплової  енергії для систем опалювання і вентиляції, а також витрат холоду 

для систем кондиціонування. Їх особливості полягають у тому, що всі розраху-

нки виконано для розрахункової потужності систем 1 кВт. Для інших потужно-

стей перерахунок здійснюється шляхом множення отриманих величин на цю 

потужність. На основі цієї методики розроблено методику вибору оптимально-

го варіанту системи теплопостачання з різними варіантами традиційних джерел 

тепла та теплонасосними установками. Дана методика застосовується ТОВ 

«ІНСОЛАР-КЛІМАТ» у проектних розробках. У додатку В наведено екранні 

форми реалізації даної методики на основі електронних таблиць у формі  доку-

менту Microsoft Excel. 

Таким чином, виконано розробку інформаційної технології формування 

елементів інформаційної моделі діяльності з енергозбереження. Технологія пе-

редбачає послідовне визначення всіх елементів визначених форм факторів, а 

також визначення їх змісту. 

Наявність етапу попереднього формування інформаційної моделі діяльнос-

ті з енергозбереження, який реалізує особа, яка приймає рішення свідчить про 

те, що систему енергетичного менеджменту, до складу якої вона входить слід 
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віднести до класу автоматизованих систем які самонавчаються. В порівнянні з 

експертними системами ці системи включають стандартну інформаційну тех-

нологію їх формування. 

Сформовані одного разу елементи площин П1 та П2 можуть бути тиражо-

вані для будь-якої організації в якій реалізується даний вид діяльності.     

 

6.3  Формування складу елементів «прихованих» множин  

       «додаткових» факторів   

  

Для «прихованих» множин  склад елементів є універсальним. Адже до 

множини  процесних факторів організаційної діяльності, які забезпечують 

формування складу та змісту організаційних факторів організаційної діяльності 

  входять наступні фактори (рис. 6.6) [172]:  

– процес «отримання» вихідної інформації стосовно цих факторів, тобто, 

визначення їх складу ; 

– процес аналізу змісту визначених факторів (варіантів методологій) ; 

– процес прийняття рішення про обрання відповідної методології органі-

заційної діяльності . 

 

 

Рисунок  6.6 – Ілюстрація площини процесно-ресурсних факторів. Вектори  , 

 ,  ,    – «приховані» вектори «додаткових» організаційних діяльностей 
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До множини  процесних факторів організаційної діяльності  з визна-

чення технологічних факторів технологічної діяльності  входять наступні 

елементи: 

 – процес «отримання» вихідної інформації стосовно цих факторів, тобто, 

визначення їх складу ; 

– процес аналізу варіантів отриманої інформації щодо методологій реалі-

зації технологічної діяльності ; 

– процес прийняття рішення про обрання відповідної методології реаліза-

ції технології діяльності . 

Аналогічним чином визначаються елементи для множин  ,  .     

Особливістю додаткових «прихованих» множин є те, що всі вони за скла-

дом ідентичні і включають наступні елементи: 

- отримання (добування) інформації; 

- аналізування інформації; 

- прийняття рішення про її включення до моделі смислової діяльності, 

Тобто, є елементами класичного циклу менеджменту. 

Вище показано, що цілісність смислової  діяльності обумовлена реалізаці-

єю факторів як «явної», так і «прихованої» діяльностей. Виходячи  з визначено-

го  складу  та змісту факторів діяльності для її «прихованої» частини, можемо 

зробити однозначний  висновок про те, що за змістом це не що інше як фактори 

діяльності з менеджменту. Описано класичні елементарні цикли інформаційної 

технології. 

Тобто, в запропонованій інформаційній моделі досліджуються як форми 

самої смислової  діяльності з її технологічної та організаційної сторін, так і ас-

пекти формування цих форм діяльності. При цьому розкрито зміст етапів інфо-

рмаційної технології. 

В запропонованій  методології декомпозиції змісту смислової діяльності 

елементи інформаційної технології є інструментом прийняття рішення для 

вирішення певних задач. 
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Слід звернути увагу на наступну обставину. Розглянутий алгоритм форму-

вання елементів моделі інформаційного факторного процесно-ресурсного пред-

ставлення діяльності організації  є універсальним щодо об’єкту. В даній роботі 

такими об’єктами є процесні фактори технологічної діяльності у формі значи-

мих енергетичних аспектів, тобто процесів щодо використання енергії та енер-

гоносіїв. 

Аналогічним чином можуть бути побудовані управляючі моделі для орга-

нізації, як природної інтелектуальної системи, стосовно наступних ресурсів: 

‒  фінансових ресурсів; 

‒  матеріальних ресурсів; 

‒  не матеріальних ресурсів; 

‒  персоналу, тощо; 

та факторів (показників, характеристик): 

‒  управління якістю; 

‒  управлінні навколишнім середовищем; 

‒  безпеки, тощо. 

Звичайно зміст визначених процедур буде відповідати конкретному ресур-

су (фактору), але їх склад буде ідентичним описаному. 

Таким чином, цикли реалізації елементів інформаційної технології, які 

сформовані як елементи множин ,       ,  є внутрішніми складовими 

частинами моделі інформаційної технології для факторного процесно-

ресурсного представлення діяльності  з енергозбереження організації. Це відбу-

лося тому, що, в першу чергу, були визначені значимі енергетичні аспекти. І на 

цій основі вдалося визначити не тільки склад, але й зміст елементів множин 

,          

Вже на етапі формуванні інформаційної моделі діяльності з енергозбере-

ження застосовується цикл управління з прийняттям рішення про включення  

визначеного змісту елементу до складу моделі. Кваліфіковано це рішення може 

прийняти лише енергоменеджер.  
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6.4 Розробка архітектури інтерфейсу інформаційної моделі 

       діяльності з енергозбереження 

    

Архітектура  моделі для  факторного процесно – ресурсного представлення 

інформаційної моделі діяльності  по забезпеченню ефективного використання 

ПЕР, яка розроблена у пункті 6.1,  дозволяє представити цю діяльність у формі 

проекту майбутнього результату, який описаний в координатах: 

‒  процесних факторів технологічної та організаційної діяльності; 

‒  ресурсних факторів технологічної та організаційної діяльності; 

‒  факторів часу. 

Вибір відповідного процесного фактора організаційної діяльності визначає 

методологію формування та діяльності СЕМ. Критерій вибору найбільш опти-

мальної методології обґрунтований в [151]. 

Формування даної моделі знань для факторної процесно – ресурсної інфо-

рмаційної моделі діяльності  здійснюється у формі послідовних етапів (п.6.2).  

Слід також зазначити, що в запропонованій інформаційній  моделі діяль-

ності  передбачено формування стратегії, політики, цілей і завдань діяльності 

для кожного з процесних факторів. Таким чином, модель для факторного про-

цесно – ресурсного представлення інформаційної моделі діяльності  дозволяє 

формувати політику енергозбереження, програму енергозбереження та програ-

му енергоменеджменту як внутрішні елементи моделі функціонального пред-

ставлення системи комп’ютерної підтримки рішень при управлінні енергозбе-

реженням. На рис. 6.7 наведено екранну форму інтерфейсу інформаційної мо-

делі діяльності з енергозбереження. 

Реалізація  цієї моделі за допомогою електронних таблиць Microsoft Office 

Exsel забезпечує включення до складу моделі елементів знань у формі докумен-

тів Microsoft Office Exsel,  Microsoft Office Word та інших форматів через відпо-

відні посилання з чарунок, які зв’язані з цими елементами. 
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Рисунок 6.7 – Екранна форма інтерфейсу інформаційної моделі діяльності   Джерело: складено автором самостійно. 

Згідно [182, с. 177 ]: «Структура електронної таблиці – це природній механізм для реалізації тих типів прикладних 

задач (наприклад аналізу фінансової діяльності), при вирішенні яких користувачі знайомі зі змістом таблиці.»
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Дане представлення архітектури  інтерфейсу управляючої моделі  є пред-

ставленням її у формі інформаційної моделі діяльності, в якій однозначно ви-

значено зміст всіх її елементів (елементарних задач).  

Дана форма інтерфейсу є відкритою для ОПР. В будь-який момент модель 

може бути наповнена актуальною інформацією без будь-якого перепрограму-

вання. Дана модель також може бути застосована для аналізу відповідності но-

рмативних документів, за якими реалізується відповідна  діяльність. Напри-

клад, для обраного ресурсного фактора організаційної діяльності (цілі діяльнос-

ті) можливим є порівняння його змісту  для процесних факторів організаційної 

діяльності . 

Таким чином, застосування для розробки  інтерфейсу прикладного про-

грамного забезпечення у формі Microsoft Office Exsel забезпечує безпосереднє 

використання його можливостей з обробки інформації за рахунок внутрішніх 

ресурсів. Ця програма також включає до свого складу додаткові можливості з 

програмування за допомогою програми Visual Basic. 

Застосування Microsoft Office Exsel забезпечує також легку інтеграцію ро-

зробленої моделі до складу інтелектуальної системи комп’ютерної підтримки 

рішень. 

 

6.5  Розробка архітектури інтерфейсу інтелектуальної  системи           

комп’ютерної підтримки рішень при управлінні енергозбереженням 

організацій 

 

В моделі системи енергетичного менеджменту (див. рис. 1.2) організацій-

но-функціональна частина системи заснована на класичному циклі менеджмен-

ту (Демінга - Шухарта) і припускає послідовну реалізацію наступних функцій:  

‒  планування;  

‒  облік;  

‒  внутрішній аудит;  
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‒  контроль;  

‒  нормування;  

‒  аналіз;  

‒  прийняття рішення;  

‒  коригувальні дії. 

В роботах [183, 184, 185] виконано обґрунтування методу діалогового 

управління енергоефективністю.  На основі цього пропонується для формуван-

ня архітектури  моделі інтелектуальної системи комп’ютерної підтримки рі-

шень (рис. 5.9 Рівень VI) при управлінні енергозбереженням в якості основи 

застосовувати архітектуру моделі функціональної системи згідно рисунку 6.8,  

яка розроблена у другому розділі (див. рис. 2.4б). 

 

 

 

Рисунок 6.8 – Архітектура моделі системи комп’ютерної 

 підтримки рішень при управлінні енергозбереженням 

 

Порівняння цієї архітектури з архітектурою на рисунку 4.8а показало, що 

вона цілком відповідає визначенню інтелектуальної системи, як діалектично 

організованого цілого. 
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Слід відзначити, що в жодній з розглянутих моделей СЕМ окрім СППР 

«HeatCAM» [25]  ставиться задача розробки універсальної моделі діяльності з 

енергозбереження. У всіх цих системах енергетичного менеджменту розгляда-

ються енерготехнологічні процеси з точки зору процесного підходу, тобто, у 

тому стані, як вони реалізуються в організації. Тому їх аналіз наведено у цьому 

пункті, а не в першому розділі. 

Запропонована архітектура моделі функціонального представлення  смис-

лової діяльності організації по забезпеченню ефективного використання енер-

гетичних ресурсів передбачає вирішення задач: 

‒  формування проекту майбутнього результату діяльності; 

‒  прийняття рішення про його досягнення; 

‒  діяльність по досягненню запрограмованого результату; 

‒  забезпечення відповідності отриманого результату його проекту. 

З іншого боку, для формування  архітектури моделі інтелектуальної систе-

ми комп’ютерної підтримки рішень  при управлінні енергозбереженням може 

бути в якості основи прийнята функціональна структура рішаючої системи ∆ 

шару системи діалогового управління виробництвом  з включенням до її складу 

об’єкта управління (див. рис. 4.8б). 

На рис. 6.9 наведено цю архітектуру моделі у перекомпонованому вигляді 

для полегшення виділення етапів обробки інформації. В нею додано блок «Дія-

льність», який не входить до висхідної моделі. 

Цей варіант архітектури може бути застосований при управлінні енергоз-

береженням на рівні технологічних процесів (АСУ ТП).  

Для цієї моделі достатньою є управляюча ресурсна модель F
Δ
. В тому ж 

випадку, коли ставиться задача управління ефективністю реалізації інших зна-

чимих енергетичних аспектів окрім споживання енергетичних ресурсів, необ-

хідно управляючу модель формувати як інформаційну модель діяльності з ене-

ргозбереження  (див. рис. 6.1).  
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Рисунок 6.9 – Модель інтелектуальної системи комп’ютерної підтримки  

рішень при   управлінні енергозбереженням   

 

Діяльність з формування політики енергозбереження, програми енергозбе-

реження та програми енергоменеджменту визначає метод формування органі-

заційно-функціональної частини СЕМ (див. рис. 1.2). Тому, ці форми діяльності 

також повинні бути включені до складу форм діяльності, які реалізовуються в 

режимі діалогу в СЕМ. 

Звідси випливає можливість інтеграції СЕМ до складу автоматизованої си-

стеми управління виробництвом (АСУ В) у формі моделі інтелектуальної сис-
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теми комп’ютерної підтримки рішень з інформаційною моделлю діяльності і 

виділення двох рівнів її організації, а саме: 

‒  на рівні автоматизованої системи управління технологічними процесами 

(АСУ ТП); 

‒  на рівні автоматизованої системи управління значимими аспектами енер-

гетичної діяльності (АСУ В). 

Для другого рівня моделі у п.6.2 розроблена інформаційна технологія фо-

рмування інформаційної моделі діяльності як управляючої моделі.  

Реалізація діяльності  з управління енергозбереженням  для організації 

можлива за умови формування інформаційної моделі діяльності з енергозбере-

ження та моделі інтелектуальної системи комп’ютерної підтримки рішень.  

Ці моделі пов’язані поміж собою діалектичною єдністю категорій «части-

на» та «ціле». «Частиною» є архітектура інформаційної моделі діяльності з ене-

ргозбереження, як управляючої моделі, оскільки вона забезпечує управління 

всіма значимими аспектами енергетичної діяльності, а «цілим» є модель функ-

ціонального представлення інтелектуальної системи комп’ютерної підтримки 

рішень, оскільки вона формується як діалектично організоване ціле.  

Інформаційна технологія інтелектуальної системи комп’ютерної підтримки 

рішень при управлінні енергозбереженням  (див. рис. 6.10) формується на осно-

ві інформаційної технології діяльності природної інтелектуальної системи (див. 

рис. 4.11), яка розроблена у четвертому розділі. На рис. 6.11 наведена екранна 

форма архітектури інтерфейсу інтелектуальної системи комп’ютерної підтрим-

ки рішень при управлінні енергозбереженням, в якій реалізована  запропонова 

інформаційна технологія. 

У запропонованій моделі виділені три блоки діяльності, а саме:  

 – блок формування вимог до показників енергетичної  ефективності,  ефе-

ктивності коригувальних дій, ефективності діяльності по забезпеченню раціо-

нального використання ПЕР, формування яких реалізується на основі архітек-

тури моделі знань для факторного процесно – ресурсного представлення смис-

лової діяльності (Т і ТП). 
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Рисунок 6.10 – Інформаційна технологія інтелектуальної системи комп’ютерної  

підтримки рішень при управлінні  енергозбереженням   

 

В даному блоці також виділені два типи енерготехнологічних процесів:   поточний процес;  перспективний процес; 

– блок моніторингу показників енергетичної ефективності для реалізованих енерготехнологічних процесів (Х), ефекти-

вності коригуючих дій Д1 і Д2 і показників ефективності діяльності СЕМ;  
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 – блок аналізу і корекції, що забезпечує формування коригувальних дій щодо забезпечення ефективності поточного про-

цесу або діяльності (Д1) і перспективного процесу або діяльності (Д2). 

         

Рисунок 6.11 – Екранна форма архітектури інтерфейсу інтелектуальної системи комп’ютерної підтримки рішень при 

управлінні енергозбереженням 
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У блоці «Моніторинг показників» (див. рис. 6.11) передбачений елемент 

попереднього вибору методики моніторингу. 

В даний час моніторинг здійснюється з використанням:  

 – енергопаспорту підприємства [178];  

 – методики енергоаудиту промислового підприємства [179];  

 – методики аудиту системи енергетичного менеджменту [12]; 

– концепції Continuous commissioning® [186]. 

Концепція  Continuous commissioning® передбачає безперервний моніто-

ринг значущих енергетичних показників. При її реалізації можливий режим ав-

томатизованого діалогового управління енергоефективністю. Аналіз результа-

тів застосування безперервного моніторингу енерговикористання  у інженерних 

системах споруд наведено у роботі [37]. 

У роботі наведено результати моніторингу енергоспоживання з застосу-

ванням концепції Continuous commissioning [187].  

Про актуальність цього напрямку діяльності свідчать щорічні конференції  

[188 -191].  

Дана діяльність передбачає проведення інструментальних вимірювань па-

раметрів енерготехнологічних процесів з застосуванням засобів інформаційних 

технологій з послідуючим аналізом. Досвід реалізації цієї концепції автором під 

час співпраці з ТОВ «ІНСОЛАР - КЛІМАТ» наведено у роботі [187]. 

Пропонується для цілей моніторингу застосувати архітектуру  інформацій-

ної моделі діяльності. Порівняння змісту відповідних елементів цих моделей 

дасть відповідь на запитання про ступінь їх відповідності. 

Найважливішим у даній моделі є блок «Аналіз та коригування». Головною 

його особливістю є наявність елемента «Акцептор (інтегратор результатів)». На 

відміну від існуючих методів управління з використанням принципу зворотного 

зв'язку, в даному підході реалізований принцип аналізу інформації не тільки 

про отриманий результат (Х), але й інформації про прийняте рішення за необ-

хідними показниками (В, ВП) і сформованому на його основі коригуючому 

впливі (Д). В результаті комплексного аналізу даної інформації робиться висно-
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вок про ефективність: 

‒  використання енергоресурсів;  

‒  ефективності коригувальних дій;   

‒  ефективності діяльності по забезпеченню раціонального використання 

енергоресурсів. 

 У архітектурі моделі інтелектуальної системи комп’ютерної підтримки 

рішень для діяльності по забезпеченню ефективного використання енергоресу-

рсів (рис. 6.8) також реалізуються класичні діалоги з  аналізу економічної ситу-

ації в блоці «акцептор результатів» і формування керуючих впливів в блоках 

«коригувальні дії Д1 або Д2». 

При впровадженні діяльності по управлінню енергозбереженням в діючій 

організації, як правило, ставиться завдання поліпшення показників енергоефек-

тивності. На нашу думку, першою повинна бути вирішена задача безперервного 

моніторингу значущих енерготехнологічних процесів, як це передбачено в  

ДСТУ ISO 50001:2014. На цьому етапі вирішується завдання зміни ставлення 

зацікавлених осіб, у тому числі і тих, що приймають рішення з даного питання, 

до цих процесів. Тільки після такого поліпшення діяльності самих зацікавлених 

осіб можлива подальша діяльність щодо підвищення енергетичної ефективності 

енерготехнологічних процесів.  

Додатково в процесі виконання дисертаційної роботи були виконані дослі-

дження в області підвищення ефективності використання електричної енергії 

шляхом розробки методу моніторингу втрат в лініях електропередачі змінного 

струму. Вирішення даної проблеми передбачає виконання моніторингу харак-

теристик корони у реальному часі . На чей час застосовуються оптичні методи 

діагностики коронного розряду [192].  

Важливою є задача визначення атрат на корону змінного струму у реаль-

ному часі/ 

У роботах [193 -195] розглядаються методи оперативного визначення втрат 

активної потужності на корону. 

Для визначення втрат на корону змінного струму у реальному часі запрпо-
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новано застосовувати метежу метеорологічних станцій, які розміщено на опр-

рах ліній електропередач, а також на підстанціях [196, 197]. 

Запропоновано визначення втрат активної енергії на корону здійснювати 

шляхом встановлення моменту її генерування, тривалості періоду існування 

втрат на корону, а також визначати параметри корони з застосуванням  безпо-

середнього вимірювання моменту її запалювання за на півперіод зміни струму. 

Ці дані забезпечують розрахунок втрат за відповідними методиками [198]. Цей 

метод є складовою частиною системи моніторингу, яка запропонована у [196].   

Під час досліджень також були виконано розробку методу підвищення 

ефективності використання енергоресурсів в технологічних процесах виробни-

цтва органо-мінеральних добрив. Запропоновано застосовувати явище резонан-

су кавітаційних порожнин в управлінні процесом електрохімічної обробки си-

ровини [199-200]. 

У роботі [201] запропоновано вирішення вожливої для ринка електричної 

енергії України  задачі встановлення взаємовигідних відносин поміж лектрич-

ної генеруючою компанією та кваліфікованим споживачем згідно нової конце-

пції діяльності ринку електричної енергії України. 

Розглянуто можливість використання варіанту теорії управління запасами 

стосовно споживання електроенергії. Із загальних міркувань неважко прийти до 

висновку про те, що відповідний апарат знаходиться в сфері теорії управління 

запасами. Однак ця теорія надзвичайно різнопланова, включаючи, зокрема, та-

кий компонент як логістика з її множинністю складів, при широкому асортиме-

нті продукції. 

Аналіз літературних джерел з проблематики управління запасами показав, 

що стосовно перспективної моделі ринку електроенергії виключно плідним є 

підхід, розвинений Р. Беллманом і його співробітниками, який базується на ме-

тодології динамічного програмування 

Фундаментом цієї методології, в свою чергу, є наступний принцип опти-

мальності. «Оптимальна поведінка володіє тією властивістю, що які б не були 

початковий стан і рішення в початковий момент, наступні рішення повинні 
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складати оптимальну поведінку відносно стану, що виходить в результаті пер-

шого рішення». 

У роботі [202] виконано обґрунтування доцільності використання в якості 

палива бурого вугілля. 

Таким чином, обґрунтовано метод управління діяльністю по забезпеченню 

ефективного використання енергоресурсів  у формі багаторівневої взаємообу-

мовленої, функціонально та інформаційно взаємозалежної ієрархічної системи 

комп’ютерної підтримки рішень, застосування якої забезпечує підвищення ефе-

ктивності прийняття управлінських рішень.  

У даній моделі також передбачені два механізми забезпечення відповідно-

сті показників ефективності: 

‒  для поточних енерготехнологічних процесів (Т = Х); 

‒  для перспективних енерготехнологічних процесів (ВП = ХП). 

Дана система комп’ютерної підтримки рішень дозволяє реалізувати всі 

етапи свого життєвого циклу починаючи від етапу її формування та закінчуючи 

її реформуванням.  

Фундаментальною особливістю даної моделі є її незалежність від засобів її 

реалізації. Вона може бути  реалізована у формі автоматизованого робочого мі-

сця фахівця з діяльності по управлінню енергозбереженням (енергоменеджера), 

як це передбачено стандартом ДСТУ 4715: 2007. 

 

6.6 Інформаційне забезпечення інтелектуальної системи комп’ютерної      

      підтримки рішень при  управлінні енергозбереженням організацій 

 

Загальні вимоги до інформаційного забезпечення систем енергетичного 

менеджменту, як автоматизованих систем встановлено у ДСТУ 4472:2005, під-

розділ 10.4. Важливою вимогою до інформаційного забезпечення інтелектуаль-

ної системи комп’ютерної підтримки рішень є управління документообігом.  

При цьому, згідно ДСТУ 4472:2005: 10.4.5 інформаційне забезпечення 

СЕМ повинне передбачати управління документообігом. Управління докумен-
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тообігом повинне охоплювати: 

‒  документування виконання положень енергозберігаючої політики та 

програми енергозбереження; 

‒  документування виконання основних функцій СЕМ; 

‒  документування відповідальності персоналу ВС та процедур управління; 

‒  визначення правил пошуку суміжної документації; 

‒  документування результатів моніторингу стану СЕМ тощо.  

Модель інформаційного забезпечення інтелектуальної системи 

комп’ютерної підтримки рішень при управлінні енергозбереженням, яка наве-

дена на рисунку 6.12, забезпечує документування інформації на всіх етапах за-

провадження системи. 

До її складу включено законодавчі та нормативні документи, а саме: Закон 

України про енергозбереження; стандарти,  які визначають вимоги до інтеграції 

підприємства засобами  інофрмаційних технологій; стандарти, які встановлю-

ють вимоги до розробки та запровадження системи енергетичного менеджмен-

ту. 

Важливими складовими частинами інформаційного забезпечення є розроб-

лені на основі вимог стандартів робочі методики для реалізації відповідних ас-

пектів діяльності СЕМ. До них відносяться: 

– Методика аудиту СЕМ згідно вимог ДСТУ 5007:2008; 

– Методика енергетичного аудиту згідно вимог ДСТУ 4713:2007; 

– Електронна форма Енергетичного паспорту підприємства; 

– Електронна форма Енергетичного паспорту будівлі; 

– Методика формування звіту з аудиу СЕМ; 

– Методика формування звіту з енергетичного аудиту; 

– Методика техніко-економічного обгрунтування СЕМ; 

– Методика розробки техніко-економічного завдання на створення СЕМ 

– Методика оцінки вихідного ситуації на об’єкті стосовно значимих енер-

гетичних аспектів діяльності.  
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Рисунок 6.12 – Екранна форма інтерфейсу моделі інформаційного забезпечення  

інтелектуальної системи комп’ютерної підтримки рішень  

Для елементів цієї моделі розроблено відповідні форми робочих документів. Для кожної чарунки цієї моделі можли-

вим є встановлення зв’язку з відповідним документом, або його частиною.  
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Таким чином,  модель інформаційного забезпечення інтелектуальної сис-

теми комп’ютерної підтримки рішень  забезпечує виконання вимог до цього 

складника автоматизованої  системи згідно вимог ДСТУ. 

Запровадження розробленої системи комп’ютерної підтримки рішень  у 

навчальний процес при підготовці спеціалістів з енергетичного менеджменту  

вимагає змістовного та добре структурованого інформаційного забезпечення. 

До складу інформаційного забезпечення включено не лише нормативні до-

кументи, але й розроблені автором робочі методики для реалізації відповідних 

форм діяльності, які передбачені у інформаційній моделі діяльності з енергоз-

береження. 
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Висновки до розділу 6 

 

1. Існуюча методологія формування діяльності з управління енергозбере-

женням  на основі стандарту ISO 50001: 2011 не дозволяє сформувати її як ін-

телектуальну систему комп’ютерної підтримки рішень, що діє в реальному ма-

сштабі часу. В цій методології відсутня вимога формування інтелектуальної 

системи комп’ютерної підтримки рішень.  Обґрунтовано можливість формува-

ти її як інтелектуальної системи комп’ютерної підтримки рішень на основі ін-

формаційної моделі діяльності, яка формується на основі закономірностей дія-

льності особи, яка приймає рішення.  Запропонована  архітектура інформацій-

ної моделі діяльності з енергозбереження є універсальною, що забезпечує, з од-

ного боку, інтеграцію всіх аспектів енергетичної діяльності, а з іншого боку, 

інтеграцію всіх аспектів організаційної діяльності з визначенням для кожного з 

них необхідних технологічних та організаційних ресурсів. 

2. Виконано розробку інформаційної технології формування елементів ін-

формаційної моделі діяльності з енергозбереження. Технологія передбачає пос-

лідовне визначення всіх елементів визначених форм факторів, а також визна-

чення їх змісту. Наявність етапу попереднього формування інформаційної мо-

делі діяльності з енергозбереження, який реалізує особа, яка приймає рішення 

свідчить про те, що систему енергетичного менеджменту, до складу якої вона 

входить слід віднести до класу автоматизованих систем які самонавчаються. В 

порівнянні з експертними системами ці системи включають стандартну інфор-

маційну технологію їх формування. Сформовані одного разу елементи площин 

П1 та П2 можуть бути тиражовані для будь-якої організації в якій реалізується 

даний вид діяльності.     

3. Цикли реалізації елементів інформаційної технології, які сформовані як 

елементи множин ,       ,  є внутрішніми складовими частинами мо-

делі інформаційної технології для факторного процесно-ресурсного представ-

лення діяльності  з енергозбереження організації. Це відбулося тому, що, в пе-

ршу чергу, були визначені значимі енергетичні аспекти. І на цій основі вдалося 
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визначити не тільки склад, але й зміст елементів множин ,          

Вже на етапі формуванні інформаційної моделі діяльності з енергозбере-

ження застосовується цикл управління з прийняттям рішення про включення  

визначеного змісту елементу до складу моделі. Кваліфіковано це рішення може 

прийняти лише енергоменеджер.  

4. Застосування для розробки  інтерфейсу прикладного програмного забез-

печення у формі Microsoft Office Exsel забезпечує безпосереднє використання 

його можливостей з обробки інформації за рахунок внутрішніх ресурсів. Ця 

програма також включає до свого складу додаткові можливості з програмуван-

ня за допомогою програми Visual Basic. Це забезпечує також легку інтеграцію 

розробленої моделі до складу інтелектуальної системи комп’ютерної підтримки 

рішень. 

5. Обґрунтовано метод управління діяльністю по забезпеченню ефективно-

го використання енергоресурсів  у формі багаторівневої взаємообумовленої, 

функціонально та інформаційно взаємозалежної ієрархічної системи 

комп’ютерної підтримки рішень, застосування якої забезпечує підвищення ефе-

ктивності прийняття управлінських рішень. У даній моделі також передбачені 

два механізми забезпечення відповідності показників ефективності: 

‒  для поточних енерготехнологічних процесів (Т = Х); 

‒  для перспективних енерготехнологічних процесів (ВП = ХП). 

Запропонована система комп’ютерної підтримки рішень дозволяє реалізу-

вати всі етапи свого життєвого циклу починаючи від етапу її формування та за-

кінчуючи її реформуванням.  

6. Модель інформаційного забезпечення інтелектуальної системи 

комп’ютерної підтримки рішень  забезпечує виконання вимог до цього склад-

ника автоматизованої  системи згідно ДСТУ 4715:2007. 

Запровадження розробленої системи комп’ютерної підтримки рішень  у 

навчальний процес при підготовці спеціалістів з енергетичного менеджменту  

вимагає змістовного та добре структурованого інформаційного забезпечення. 
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До складу інформаційного забезпечення включено не лише нормативні до-

кументи, але й розроблені автором робочі методики для реалізації відповідних 

форм діяльності, які передбачені у інформаційній моделі діяльності з енергоз-

береження. 

Наукові результати, які отримано в процесі розробки інтелектуальних сис-

тем комп’ютерної підтримки рішень при управлінні енергозбереженням та від-

повідних інтелектуальних інформаційних технологій викладено у статтях [172, 

174-176, 180, 181, 183, 196, 197, 199, 200, 202] та тезах конференцій [184, 185, 

201]. 
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Розділ 7 

ПРИКЛАДИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ 

РІШЕНЬ ПРИ УПРАВЛІННІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

7.1  Моніторинг (Cоmmisioniring) HVAC систем з тепловими насосами та 

рекомендації по підвищенню їх енергетичної ефективності  

 

Представлені результати практичного використання комплексу дистанцій-

ного безперервного моніторингу з віддаленим доступом для систем HVAC на 

основі теплових насосів [37]. 

Скорочення HVAC стосується систем опалення, вентиляції та кондицію-

вання (ОВК). HVAC (акронім від англ. Heating, Ventilation, & Air Conditioning) 

– технології підтримки в заданих межах параметрів повітря: температури, воло-

гості та хімічного складу у внутрішніх приміщеннях і салоні автомобіля (клі-

мат-контроль).  

Застосування розробленого комплексу для вивчених систем дозволило 

усунути помилки в їх експлуатації і розробити конкретні заходи щодо підви-

щення їх ефективності. 

Ринок HVAC систем з тепловими насосами в Україні стає дедалі більше. 

На жаль, розрахункові методики для забезпечення раціональних областей за-

стосування теплових насосів не завжди забезпечують хороше збіг з реальними 

характеристиками спроектованих і експлуатованих систем. Для кількох експлу-

атованих HVAC систем розроблені системи моніторингу, що дозволяють зніма-

ти реальні характеристики не тільки теплових насосів, а й HVAC систем в ці-

лому. 

На жаль, в процесі експлуатації HVAC виникають додаткові фактори, що 

роблять негативний вплив на роботу елементів систем, включаючи теплові на-

соси. 

До них в першу чергу необхідно віднести: 
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– зміна режимів роботи елементів гідравлічних і повітряних контурів. 

– зміна характеристик елементів у процесі їх експлуатації; 

– зміна характеристик робочого тіла в контурі теплового насоса; 

– помилки персоналу і т.д. 

Для виявлення негативного впливу зазначених факторів виникає необхід-

ність у формуванні додаткової інформаційної системи, яка повинна забезпечити 

вирішення наступних завдань: 

– виконати вимір режимних параметрів робочих тіл і середовищ у внутрі-

шніх контурах HVAC системи; 

– виконати вимірювання технологічних параметрів споживачів енер-гии; 

– забезпечити збір, обробку, зберігання, передачу і аналіз даних; 

– підготувати і прийняти рішення про введення коригувальних дій; 

– реалізувати коригувальні дії; 

– оцінити результати проведеної корекції. 

Для розробки такої системи необхідно прийняти рішення про спосіб (ме-

тодологію): 

– проведення вимірювань (одноразові або безперервні); 

– збору, обробки, зберігання та передачі даних (автономні системи збору 

даних (дистанційні системи); 

– обробки та подання даних. 

Таким чином, система діагностики формується як діалогова автоматизова-

на система моніторингу та прийняття рішення. 

Для цього здійснено розробку спеціального програмного забезпечення, 

призначеного для збору інформації, її зберігання і обробки. За бажанням корис-

тувача, при побудові графіків відбудеться налаштування на заданий період ча-

су, для обраних датчиків.  

На рис. 7.1 наведено зовнішній вигляд робочого вікна інтерфейсу даної 

програми. Відпрацювання методології проведення моніторингу та формування 

системи моніторингу проводилася на наступних HVAC системах c тепловими 

насосами типу "повітря-вода": 
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– на бівалентній системі опалення в складі системи центрального теплопо-

стачання і двох теплових насосів тепловою потужністю 480 кВт кожен, які були 

водночас і основним джерелом холоду для системи кондиціонування офісного 

центру в м.Харкові (система 1); 

– на теплонасосній системі опалення тепловою потужністю 95 кВт працює 

до температури зовнішнього повітря -19 ° С (система 2); 

– на теплонасосній системі опалення тепловою потужністю 240 кВт для 

офісного приміщення (система 3); 

– на теплонасосній системі тепловою потужністю 480 кВт, для торгово-

розважального центру і є джерелом холоду для кондиціонування повітря (сис-

тема 4) 

 

 

Рисунок 7.1 – Робоче вікно інтерфейсу програмного забезпечення  

системи моніторингу 
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Для формування системи моніторингу з урахуванням призначення назва-

них систем була прийнята методологія постійного моніторингу параметрів ре-

жиму в реальному часі. Для цього до складу системи були включені наступні 

елементи: 

– первинні вимірювальні перетворювачі (датчики температури, датчик від-

носної вологості, витратомір, вимірювач електричної енергії і т.п.); 

– обладнання передачі даних від точок віддаленого доступу; 

– персональний комп'ютер зі спеціальним оригінальним програмним за-

безпеченням, призначеним для подання отриманої інформації в графічному ви-

гляді. 

На рисунку 7.2 зображені елементи вимірювального комплексу. 

 

 

Рисунок. 7.2 – Елементи вимірювального комплексу. 

 1 – передавач даних, 2 – концентратор даних, 3 – датчики температури; 

4 – датчик тиску. 
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Система 1. У будівлі торгово-офісного комплексу, розташованого в місь-

кому районі з щільною забудовою, система опалення сумарною тепловою по-

тужністю 924 кВт, виконана на базі повітряного теплового насоса. Схема роз-

міщення датчиків для системи 1 приведена на рис. 7.3. 

Тепловий насос забезпечує теплопостачання об'єкта до температури зов-

нішнього повітря мінус 5–8 ° С, забезпечуючи при цьому вироблення близько 

70% потрібного тепла за опалювальний період. При більш низьких температу-

рах є можливість перейти на опалення від міської тепломережі. 

 

 

Рисунок 7.3 – Схема розміщення датчиків для системи 1 

1, 2 – чілер-тепловий насос, 3 – насоси, 4 – напірний колектор теплоносія, 

5 – зворотний колектор теплоносія, 6,7 – подаючий і зворотний колектор сис-

теми центрального теплопостачання, 8 – датчики температури, 9 – витратомір, 

10 – датчик температури зовнішнього повітря, 11 – датчик відносної вологості 

зовнішнього повітря 

 

Сезонна економія на опаленні за тарифами 2011 року склала не менше 

25000 доларів. При цьому різниця капітальних витрат при системі з функцією 

опалення (теплонасосної режим) і системи, що працює тільки в режимі конди-

ціонування склала близько 32000 доларів. 
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В результаті виконаних вимірювань параметрів режиму системи встанов-

лені: 

– оптимальний режим перемикання системи теплопостачання на викорис-

тання теплового насоса або системи центрального опалення з урахуванням до-

бового і тижневого графіків роботи офісів, поточної температури зовнішнього 

повітря; 

– вплив відносної вологості зовнішнього повітря на средньодобовий кое-

фіцієнт теплової ефективності (КОР) теплового насоса, через зміну тривалості 

циклу «робота – відтаювання»; 

– можливість використання теплоти, яка викидається з вентиляційним по-

вітрям для часткового підігріву зовнішнього повітря, що надходить на конден-

сатор; 

– можливість зниження температури теплоносія без шкоди для комфорту в 

орендованих приміщеннях при одночасному підвищенні КОР теплового насоса. 

Система 2. У торгово-офісному будинку об'ємом 17580 м
3
, розташованому 

в центральній частині м Харкова, де ліміти отримання тепла від міської тепло-

централі практично вичерпані, опалення, вентиляція, гаряче водопостачання та 

кондиціонування виконані на базі повітряних чиллерів-теплових насосів (про-

ект ТОВ « ЕКОТЕРМОІНЖИНІРИНГ», м.Харків). Схема розміщення датчиків 

для системи 2 приведена на рис. 7.4. 

В системі вентиляції застосована термодинамічна рекуперація тепла витя-

жного повітря за допомогою вбудованих теплових насосів типу "повітря-

повітря". Працездатність системи з використанням тільки теплових насосів, 

можлива до мінус 19 °С. Є резервний електрокотел потужністю 100 кВт. Екс-

плуатаційні витрати на теплопостачання в порівнянні з традиційною системою 

від теплоцентралі нижче на 47%. 

За результатами діагностики системи теплопостачання встановлені насту-

пні недоліки в організації її роботи: 

– потужність фанкойлів підбиралася з умови забезпечення роботи в режимі 

кондиціонування, Однак в реальних умовах експлуатації в режимі опалення за 
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результатами вимірювання температур в приміщеннях з'явилася можливість 

знизити температуру теплоносія на вході в систему на 2 – 3 °С, що в свою чергу 

призвело до підвищення КОР теплового насоса. При температурі повітря мінус 

10 °С підвищення склало 6 7%, при температурі повітря плюс 2 °С підвищення 

склало 7 – 8,5%; 

– фанкойли і радіатори забезпечувалися теплом від теплового насоса. При 

цьому радіаторна гілка вимагала підвищеної температури, а для фанкойлів ця 

температура теплоносія була надмірною. 

 

 

 

Рисунок 7.4 – Схема розміщення датчиків для системи 2 

1, 2 – чілер-тепловий насос, 3 – електрокотел, 4, 5 – теплообмінники, 6, 7 – по-

даючий і зворотний колектори теплоносія фанкойлів, 8 – датчики температури, 

9 – циркуляційні насоси, 10 – витратоміри, 11, 12 – подає і зворотний колектори 

теплоносія радіаторів 

 

Запропоновано розділити ці системи і здійснювати подачу тепла від теп-

лового насоса тільки на фанкойли (93% від загальної необхідної теплової поту-

жності будівлі), а на радіатори подавати тепло від електрокотла (7% від загаль-

ної необхідної теплової потужності будівлі) з підвищеною температурою. Це 

призвело до підвищення загальної ефективності системи теплопостачання за 
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рахунок зниженої температури теплоносія теплового насоса, і поліпшенню ко-

мфорту в приміщеннях з радіаторні опаленням. 

Система 3. На рис. 7.5 представлена схема системи теплопостачання офіс-

но-розважального центру на основі повітряного теплового насоса і газового ко-

тла. 

 

Рисунок 7.5 – Схема розміщення датчиків для системи 3 

1 – чілер-тепловий насос, 2 – розширювальний бак, 4 – циркуляційні насо-

си, 5, 6 – подаючий і зворотний колектори теплоносія, 7 – датчики температури, 

8 – датчики тиску 

 

Аналіз результатів одноразового моніторингу характеристик даної системи 

теплопостачання дозволив виявити ряд принципових недоліків в її організації. 

Перш за все, відзначений низький рівень організації її експлуатації. Виявлено 

грубі помилки в організації спільної роботи теплового насоса і газового котла. 

Відзначено окремі проміжки часу, коли тепловий насос працював в режимі 

опалення при температурі зовнішнього повітря плюс 15 – 18 °С. Аналіз темпе-

ратур на трубах фреонового контуру і тисків фреону в контурі показав, що теп-

ловий насос працював при недостатній кількості фреону. 

За результатами діагностики були розроблені заходи щодо: 
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– регулювання гідравлічного режиму системи теплопостачання; 

– відновлення автоматичної системи температурного регулювання роботи 

газового котла; 

– узгодження режимів роботи теплового насоса і газового котла на спільне 

навантаження з урахуванням температури зовнішнього повітря; 

– дозаправлення фреонового контуру теплового насоса. 

Система 4. На рисунку 7.6 представлений елемент схеми теплопостачання 

на основі повітряного теплового насоса для торгово-розважального комплексу 

площею 27000 м
2
. Схема розміщення датчиків для системи 4 приведена на рис. 

7.6. 

 

 

Рисунок 7.6 – Схема розміщення датчиків для системи 4 

1 – чілер-тепловий насос, 2 – циркуляційний насос 3, 4 – подаючий і зворотний 

колектори теплоносія, 5 – датчики температури 

 

Дана система теплопостачання прийнята в експлуатацію в жовтні місяці 

2013р. Для налагодження режиму її роботи була змонтована система постійного 

моніторингу з віддаленим доступом. 

На рисунку 7.7 для системи 4 наведені графіки зміни параметрів протягом 

доби (07. Листопад 2013). 

В системі вентиляції застосована термодинамічна рекуперація тепла витя-

жного повітря за допомогою вбудованих теплових насосів типу "повітря-

повітря". Працездатність системи з використанням тільки теплових насосів, 
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можлива до мінус 19 ° С. Є резервний електрокотел потужністю 100 кВт. Екс-

плуатаційні витрати на теплопостачання в порівнянні з традиційною системою 

від теплоцентралі нижче на 47%. 

 

 

Рисунок 7.7 – Графіки зміни параметрів протягом доби для системи 4. 

1, 2 – температури зовнішнього повітря, 3 – температура теплоносія на ви-

ході з системи, 4 – температура подачі теплоносія, 5 – відносна вологість повіт-

ря, 6 –витрата теплоносія м
3
 / год 

 

За результатами діагностики системи теплопостачання встановлені сле-

дмуть недоліки в організації її роботи 

– потужність фанкойлів підбиралася з умови забезпечення роботи в режимі 

кондиціонування, Однак в реальних умовах експлуатації в режимі опалення за 

результатами вимірювання температур в приміщеннях з'явилася можливість 

знизити температуру теплоносія на вході в систему на 2 – 3 °С, що в свою чергу 

призвело до підвищення КОР теплового насоса. При температурі повітря мінус 

10 °С підвищення склало 6 – 7%, при температурі повітря плюс 2 °С підвищен-

ня склало 7 – 8,5%; 
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– фанкойли і радіатори забезпечувалися теплом від теплового насоса. При 

цьому радіаторна гілка вимагала підвищеної температури, а для фанкойлів ця 

температура теплоносія була надмірною. Запропоновано розділити ці системи і 

здійснювати подачу тепла від теплового насоса тільки на фанкойли (93% від 

загальної необхідної теплової потужності будівлі), а на радіатори подавати теп-

ло від електрокотла (7% від загальної необхідної теплової потужності будівлі) з 

підвищеною температурою. Це призвело до підвищення загальної ефективності 

системи теплопостачання за рахунок зниженої температури теплоносія тепло-

вого насоса, і поліпшенню комфорту в приміщеннях з радіаторні опаленням. 

З жовтня до січня місяця велися безперервні вимірювання режиму роботи 

системи. За вказаний період вдалося встановити наступне: 

– застосування теплового насоса дозволило більш ніж в два рази підвищи-

ти економічність системи теплопостачання в порівнянні з газовим котлом, що 

обумовлено не тільки високою ефективністю теплового насоса при температу-

рах зовнішнього повітря до мінус 3 °С (середній КОР для температури від мі-

нус  3 до плюс 5 °С склав 2,76); 

– низька ефективність газового котла обумовлена, з одного боку тим, що 

він працює на малих навантаженнях, а з іншого боку, невисокою якістю приро-

дного газу в системі газопостачання. 

З результатів виконаних моніторингів слідує: 

1. Проведення моніторингу діючих HVAC систем дозволило вийти на но-

вий рівень розуміння процесів, що відбуваються в досліджених системах в реа-

льному часі. 

2. Отримано досвід організації моніторингу на діючому обладнанні з під-

бором і установкою датчиків, організацією каналу передачі даних. 

3. Отримано унікальний досвід з аналізу результатів моніторингу та виро-

блення пропозицій щодо технічного вдосконалення систем і вдосконалення ор-

ганізації їх експлуатації. 
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4. В Україні починає розвиватися новий ринок інженерних послуг - послуг 

з моніторингу та вдосконалення HVAC систем, що в свою чергу сприятиме по-

дальшому розвитку ринку таких систем в Україні. 

5. Для досліджених систем забезпечено: 

– істотне зниження теплові навантаження на систему вентиляції (усунуті 

режими роботи при малому завантаженні); 

– підвищений коефіцієнт продуктивності (КОР) теплового насоса в зимо-

вий час; 

– запропонована і обгрунтована необхідність застосування системи реку-

перації тепла з використанням витяжних установок і теплових насосів. 

– запропоновані енергозберігаючі варіанти циклограм роботи обладнання. 

 

7.2 Моніторинг чилера системи холодопостачання та рекомендації  

по підвищенню його енергетичної ефективності  

 

Практичне застосування розробленої системи комп’ютерної підтримки рі-

шень з інформаційною моделлю діяльності  для управління енергозбереженням 

організацій здійснено у проектних розробках ТОВ «ІНСОЛАР-КЛІМАТ» (До-

даток Д) та ТОВ «РІТ» (Додаток Д). 

Як показано у п. 5.6 (див. Визначення 5.12)  найефективнішим онтогенети-

чний цикл діяльності буде тоді, коли він реалізується у реальному часі. Для 

цього моніторинг показників отриманого результату діяльності необхідно реа-

лізовувати у реальному часі. Термін процесу аналізу отриманих результатів мо-

ніторингу також повинен бути мінімальним. В тому разі, коли моніторинг у ре-

альному часі взагалі відсутній, першочерговим завданням є проведення корот-

кочасного експрес  –  моніторингу  для встановлення реальних показників ро-

боти енерготехнологічного обладнання. 

Наведено приклад здійснення дистанційного моніторингу параметрів чи-

лера системи холодопостачання промислового підприємства з застосуванням 

розробленого спеціалістами ТОВ «ІНСОЛАР-КЛІМАТ» інформаційного ком-
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плекса реєструючих, архівуючих, передавальних і приймальних пристроїв – 

«Кліма-Тест». Задачі обстеження: 

– виконано моніторинг параметрів робочого режиму чилера 2-го поверху 

виробничого підприємства, а саме: 

– проведено вимірювання температур теплоносія на вході і виході 

випарника, температур хладону на вході і виході 3-х конденсаторів з 

вимірюванням температури повітря на вході і виході кожного з вентиляторів 

відповідних конденсаторів; 

– проведено вимірювання витрат теплоносія в контурі випарника; 

– проведені заміри параметрів тисків на вході і виході кожного з 

компресорів; 

– проведені виміри струмових і потужностних характеристик компресорів 

при різних умовах роботи. 

При реалізації цих завдань було  виконано детальні інструментальні вимі-

рювання параметрів режиму енерготехнологічного обладнання. Тому для вимі-

рювань застосована система «Клима-тест», яка розроблена фахівцями ТОВ 

«ІНСОЛАР-КЛІМАТ» саме для цих цілей. 

Для оцінки вихідного стану чилера були проведені вимірювання наступних 

параметрів:  температур хладону на вході і виході конденсаторів, температур 

повітря на вході і виході конденсаторів;,температур холодоносія на вході і ви-

ході з випарника. На рисунку 7.8 представлено графік зміни температури подачі 

фреону на конденсатор контуру № 1. 

Характерне короткочасне циклічне підвищення температури до 120 °С, що є 

недопустимим для застосовуваного хладону R-407C. Причиною цієї аномалії  

була помилка у програмному забезпеченні, яке відповідає за включення венти-

ляторів конденсатора.  

Аналіз графіків  вимірювання параметрів режиму роботи чилера після змі-

ни алгоритму роботи вентиляторів показав, що при працюючому на повну по-

тужність хладоновому контурі знімання тепла з конденсатора забезпечується 
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двома вентиляторами. Звідси випливає необхідність зміни алгоритму роботи 

вентиляторів конденсаторів. 

Як  і для першого конденсатора, для третього конденсатора проблема та-

кож полягала у помилках програмного забезпечення, яке відповідає за вклю-

чення вентиляторів цього конденсатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.8 – Графіки зміни температур подачі фреону в конденсатор №1 і 

температур повітря на виході з конденсатора для кожного з вентиляторів 
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Перегрів фреону приводить до втрати його робочих властивостей і вимагає 

його заміни. Саме втрата фреоном робочих властивостей привела до того, що 

початковий холодильний коефіцієнт дорівнював 1,06  замість паспортних даних 

на рівні 2,5. 

На конденсаторі №3, на відміну від конденсатора №1, підвищена температура 

хладону зафіксована протягом тривалого часу і виключених 2-х вентиляторах.  

З наступних вимірів випливає, що після впорядкування включення вентилято-

рів даного конденсатора температура хладону на вході в конденсатор в цілому 

знизилася до 90-93 ºС. 

Для підвищення ефективності роботи чилера було рекомендовано очищен-

ня поверхні теплообміну для конденсатора. Це забезпечило зміну режиму робо-

ти терморегулюючого  вентиля. Забезпечується стабільна температура фреону 

на вході у випарник. 

 

7.3 Результати вимірювання тисків на входах і виходах ТРВ чилерів 

 

На рисунку 7.9 представлено графік зміни тисків на виходах терморегулюючих 

вентилів (ТРВ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.9  – Графіки тиску Для ТРВ-2 
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Аналіз графіків зміни тиску на терморегулюючих вентилях свідчить про 

нестабільну роботу холодильної машини. Заміри виконані для терморегулюю-

чого вентиля третього контуру свідчать про більш стабільну його роботу.  

 З цього слідує, що необхідні детальні дослідження причин нестабільності  

роботи першого та другого контурів холодильної машини.  

Таким чином, результати замірів тиску після ТРВ показали великий розкид 

робочих тисків на ТРВ1 І ТРВ2 і відносно стабільну роботу ТРВ3.  

Абсолютні значення тисків побічно свідчать про істотне відхилення тиску 

проектного хладону R-407c і для заміряного  хладону.  

Температури випаровування R407c при таких тисках перевищують реальні 

температури випаровування працюючого чилера. Необхідно звернути особливу 

увагу на заміну хладонів в системі. 

 

7.4 Результати вимірювання параметрів режиму роботи чилера після 

установки передохолоджувача 

 

На рис. 7.10 представлені графіки зміни температур хладону в контурах 

чилера і холодоносія у випарнику. 

Представлені також температури води на зрошення та свіжого повітря. 

Перед охолоджувач призначений для зниження температури повітря, яке 

застосовується для охолодження конденсатора. Він складається з пристрою за 

допомогою якого перед конденсатором у повітряний потік розпилюється вода. 

Процеси адіабатного теплообміну поміж водою, яка має температуру нижчу за 

температуру повітря та повітрям з навколишнього середовища забезпечують 

його охолодження.  

Короткочасне включення системи перед охолодження дозволило знизити 

на 5–8 ºС температури повітря на вході в конденсатор і на 2–4 º С знизити тем-

пературу конденсації. 

Вихідна потужність, споживана чилером за результатами замірів струмів 

становить (на 02.06.2013г.) (Без обліку електричної потужності вентиляторів): 
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Nе = 321 кВт. 

  

 

 

Рисунок  7.10 – Графіки зміни температур хладону в контурах чилера 

 і холодоносія у випарнику 

 

Необхідно врахувати, що температура навколишнього повітря в цей час 

становила 22–24 ºС. 

Вихідна холодильна потужність за результатами замірів витрати холодо-

носія і перепаду температур становить: Qх = 340 кВт. 

Холодильний коефіцієнт становить: 

k = Nе / Qх = 1,06 

Після проведення заходів щодо підвищення ефективності роботи чилера 

(чищення та миття), споживана чилером потужність за результатами замірів 

струмів становить на (25.06.2013): Nе = 330 кВт. 
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Холодильна потужність за результатами замірів витрати холодоносія і пе-

репаду температур становить: Qх = 416 кВт 

Холодильний коефіцієнт становить: 

k = Nе / Qх = 1,26. 

Після проведення заходів щодо підвищення ефективності роботи чилера 

(зрошення), споживана чилером потужність за результатами замірів струмів 

становить на (26.06.2013): Nе = 385 кВт. 

Холодильна потужність за результатами замірів витрати холодоносія і пе-

репаду температур становить: Qх = 522 кВт 

Холодильний коефіцієнт становить: 

k = Nе / Qх = 1,36. 

Необхідно врахувати, що температура навколишнього повітря в цей час 

становила 30–32 ºС. 

Таким чином. Основною характеристикою роботи холодильної машини є 

холодильний коефіцієнт. Він  інтегрально характеризує всі процеси в контурі 

холодильної машини.  

Підвищення цього коефіцієнта на 30% свідчить про ефективність запропо-

нованих оперативних заходів по встановленню розрахункового режиму роботи. 

Для виведення холодильної машини (чилера) на паспортний режим роботи 

необхідно перш за все замінити фреон у контурі холодильної машини. 

Виявлені проблеми у роботі холодильної машини за допомогою монітори-

нгу у реальному часі свідчать про низьку кваліфікацію спеціалістів служби екс-

плуатації. Стало зрозуміли, що  постійний моніторинг параметрів чилера з об-

робкою виміряних даних у реальному часі є запорукою ефективної експлуатації 

енерготехнологічного обладнання. 
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Висновки до розділу 7 

 

1. Розробка системи моніторингу параметрів систем тепло- та 

холодопостачання в реальному часі відповідає критерію ефективності реалізації 

циклу менеджменту. Відпрацювання системи моніторингу на шести об’єктах 

забезпечило набуття досвіду з проектування, розробки та запровадження таких 

систем у практику експлуатації. Важливою проблемою, яка при цьому була 

встановлена, є проблема кваліфікованого аналізу отриманої інформації та 

розробки ефективних рекомендацій з підвищення енергетичної ефективності. 

2. Первинний моніторинг чилера №2 другого поверху, показав, що 

некоректно визначені і встановлені параметри включення вентиляторів 

конденсаторів 1-го з контурів, що стало однією з причин короткочасного 

підвищення температури хладону вище 100 ⁰С при температурі навколишнього 

середовища 18–19 ⁰С (при цьому встановлені датчики показували, що 

працюють один або два вентилятори з 4-х). 

Після змін циклограми роботи вентиляторів фахівцями фабрики, подальші 

вимірювання температур показали зниження температур фреону, що послужило 

основою для відносної нормалізації інших показників. 

Після чищення та миття конденсаторів значно поліпшилися показники 

продукування холоду (з 300–340 кВт до 450–500 кВт), знизилася температура 

гліколю в системі (з 5–5.5 ⁰С до 2.5–3.7 ⁰С). 

3. Проаналізувавши показники датчиків тиску у фреоновому контурі 

кожного з компресорів (до і після ТРВ), можна зробити висновок про те, що 

відбуваються значні коливання тиску на виході ТРВ. 

Короткочасний аналіз роботи окремих контурів показав більш ефективну 

роботу 3-го контуру в порівнянні з двома першими (приблизно на 20–30%). 

Більш детальний і тривалий аналіз дозволить визначити в подальшому 

найбільш ефективну комбінацію спільної роботи контурів. 

Заміряні робочі тиски в контурах свідчать про зміну складу фреону і від-

мінності поточних характеристик фреону, що знаходиться в контурах від прое-
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ктного фреону R-407c. Відмінності цих характеристик досить істотні, що вима-

гає, швидше за все, заміни фреонів.  

4. Установка передохолоджувачів перед конденсаторами по повітряному 

потоку дозволила збільшити холодопродуктивність чилера на 12-15%.  

Підвищення холодильного коефіцієнта на 30% свідчить про ефективність 

запропонованих оперативних заходів по встановленню розрахункового режиму 

роботи. Для виведення холодильної машини (чилера) на паспортний режим ро-

боти необхідно перш за все замінити фреон у контурі холодильної машини. 

Виявлені проблеми у роботі холодильної машини за допомогою монітори-

нгу у реальному часі свідчать про низьку кваліфікацію спеціалістів служби екс-

плуатації. Стало зрозуміли, що  постійний моніторинг параметрів чилера з об-

робкою виміряних даних у реальному часі є запорукою ефективної експлуатації 

енерготехнологічного обладнання. 

Результати досліджень характеристик систем тепло- та холодопостачання 

наведено у матеріалах конференції [37]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні вирішена науково-прикладна проблема, яка 

полягає в необхідності подолання протиріччя між існуючими можливостями 

традиційних методів структуризації рішень при управлінні діяльністю з енерго-

збереження та тенденціями розвитку методу структуризації рішень на основі 

закономірностей інтелектуальної діяльності особи, яка приймає рішення.  

1. Досліджено існуючий стан управління діяльністю з енергозбереження в 

Україні. Виявлено два підходи до реалізації цієї дільності. Встановлено, що ос-

новним недоліком цих підходів є відсутність моделі діяльності з енергозбере-

ження організації. Для фомування такої моделі запропоновано застосовувати 

інтелектуальні інформаційні технології. Для цього досліджено шляхи розвитку 

інтелектуальних систем  комп’ютерної підтримки рішень при управлінні енер-

гозбереженням. Результати дослідження забезпечили визначення шляхів розви-

тку інтелектуальних систем комп’ютерної підтримки рішень при управлінні 

енергозбереженням. Сформовано науково-прикладну проблему, основну та до-

поміжні наукові гіпотези. Визначено об’єкт та предмет дослідження. Сформо-

вано  мету та задачі дослідження.  

2. Встановлено закономірності формування та діяльності особи, яка прий-

має рішення через представлення її у формі природної інтелектуальної системи.  

Для неї введені поняття: «організоване ціле», «цілісна організаційна діяль-

ність», та «одиниця діяльності», що забезпечило встановлення форми відно-

шень для частин «організованого цілого» та задач, які ними вирішуються у фо-

рмі діалектичної єдності понять   «загальне» – «одиничне». Встановлено прин-

цип відношень для результатів  діяльності «одиниці діяльності» та «процесу» у 

формі діалектичної єдності понять   «загальне» –«одиничне».  

Встановлено, що результат цілісної діалектично організованої діяльності 

«одиниці діяльності» завжди є сталим і дорівнює «нулю». Він визначається як 

різниця поміж показниками отриманого результату та його проекту. 

Встановлено подвійність властивостей для діяльності у формі процесу, а 

саме, з точки зору системного підходу поміж входом та виходом процесу вста-
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новлюються причинно-наслідкові зв’язки, а з точки зору цілісного підходу по-

між входом та виходом встановлюються діалектичні  зв’язки у формі «загаль-

не» для проекту майбутнього результату на вході, та «одиничне» для отримано-

го результату на виході.  

3. Введення в розгляд додаткових понять «діяльність у формі діалектично 

пов’язаних задач», поряд з традиційним представленням «діяльності як проце-

су», а також «одиниці діяльності» з результатом цілісної діяльності у формі 

«нуля», дозволило отримати якісно новий тип організованого цілого - діалек-

тично організоване ціле, а отже й інтелектуальна система розглядається як діа-

лектично організована. Для позначення цього типу бінарних відносин запропо-

новано знак  звичайного реляційного відношення «діалектичної єдності –  ». 

   На основі цього принципу відношень вирішено вісім  антиномій цілісно-

сті, які встановлено у п.1.9. На основі вирішення антиномій цілісності сформо-

вано відповідні  аксіоми цілісності, які є основою розроблених  правил органі-

зації та діяльності природної інтелектуальної системи.  

  Додатково введено поняття «фактор» для поєднання процесів у формі 

процесних факторів організаційної та технологічної діяльностей, а також відпо-

відних ресурсів у формі ресурсних факторів організаційної та технологічної ді-

яльностей і встановлених для цих пар відношень понять  у формі діалектичної 

єдності «загальне» – «одиничне», які використовуються при реалізації цілісної 

діалектично організованої діяльності, що забезпечило формування архітектури  

інформаційної моделі діяльності на основі визначених факторів, а також її ма-

тематичної моделі на основі моделі формальної теорії. 

4. Доведено, що архітектура моделі функціональної структури рішаючої 

системи ∆ шару для діалогових систем управління з включеним до її складу 

об’єктом управління є подібною  щодо архітектури моделі функціональної сис-

теми.  Вирішено антиномію про організаційну структуру. 

Розроблено інтелектуальну інформаційну технологію діяльності природної 

інтелектуальної системи. Для цієї технології встановлено зміст кожного з етапів 
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її формування. Досліджено математичну модель природної інтелектуальної си-

стеми. Визначено напрямок її розвитку. 

5. Виконано розробку  архітектур інформаційної моделі структуризації  

рішень, а також інформаційних моделей мислення, смислового мислення та ді-

яльності.  

Доведено гіпотезу  про можливість формування архітектури інформацій-

ної  моделі структуризації рішень, яка розкриває зміст смислової діяльності 

ОПР при  синтезі цілі діяльності з прийняттям рішення про її досягнення, на 

основі центральної закономірності інтегративної діяльності мозку. На основі 

встановленого алгоритму структуризації рішень розроблено інформаційні мо-

делі мислення та смислового мислення з застосуванням понять: «мислення», 

«смислове мислення»,  «інтелект»,  «розуміння», «смисл», «знання», «інформа-

ція», «дані». 

Вирішено  антиномію механізму формування проекту майбутнього резуль-

тату діяльності:  – синтез проекту майбутнього результату діяльності здійсню-

ється на основі центральної закономірності інтегративної діяльності мозку. 

Встановлено роль часу як формуючого фактору. Розроблено інформаційну 

модель цілісної діяльності інтелектуальної системи. 

Визначено переваги методології цілісного підходу до дослідження приро-

дних інтелектуальних систем перед методологією системного підходу. 

Розкрито зміст вимоги простоти моделі. 

6. Розроблено архітектуру  інформаційної моделі діяльності з енергозбере-

ження для інтелектуальної системи комп’ютерної  підтримки рішень при 

управлінні енергозбереженням та відповідну інтелектуальну інформаційну тех-

нологію для її формування, які реалізовано у формі інтерфейсу її інформаційної 

моделі на основі прикладної програми Microsoft Office Excel.  

Розроблено архітектуру моделі інтелектуальної системи комп’ютерної під-

тримки рішень при управлінні енергозбереженням, яка управляється інформа-

ційною моделлю діяльності з енергозбереження (model-driven decision support 

systems), та відповідну їй інтелектуальну інформаційну технологію для реаліза-
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ції її діяльності, які реалізовано у формі інтерфейсу моделі  системи на основі 

прикладної програми Microsoft Office Excel 

7.  Обґрунтовано підвищення ефективності підтримки рішень при управ-

лінні енергозбереженням з застосуванням елементів  розробленої системи 

комп’ютерної підтримки рішень у формі системи дистанційного вимірювання, 

збору і передачі даних на сервер Виконавця (Система «Кліма-тест»), яка діє у 

реальному часі. 

Таким чином, сформульована в дисертаційній роботі проблема вирішена. 

Крім того, показані шляхи подальшого розвитку теоретичних основ створення 

інтелектуальних систем комп’ютерної підтримки рішень з інформаційною мо-

деллю діяльності.  
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Додаток А 

Приклади практичної реалізації ізоморфної  архітектури  

моделі діяльності організації    

 

А.1 Архітектура моделі знань  в BSC – методології    

 

Детальний аналіз цієї методології, виконаний нами у роботі [157] показав, 

що BSC – методологія   є частковою по відношенню до моделі факторного про-

цесно-ресурсного представлення смислової діяльності (рис. 5.5). 

У роботі  [155]  Р. Каплан та Д. Нортон запропонували чотирьох факторну 

модель декомпозиції  збалансованих показників для оцінки економічної діяль-

ності підприємств. Вона сформована на основі наступних принципів [155]: 

причинно-наслідкові зв'язки; фактори досягнення результатів; взаємозв'язок з 

фінансовими результатами. До  факторів досягнення результатів віднесено: фі-

нансові, клієнтські, внутрішні, а також фактори навчання та розвитку.  

Згідно [155] поміж цими факторами встановлюються причинно-наслідкові 

зв’язки у наступній формі (рисунок А.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1 – Модель форми зв'язків поміж факторами. 

 

Згідно цієї моделі послідовність розгляду і формування факторів не визна-

чена. В той же час, згідно  [155] робота  по збалансованій системі критеріїв оці-

нки починається з обговорення топ менеджерами проблеми визначення конкре-
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тних стратегічних завдань на основі прийнятої стратегії. Для того щоб постави-

ти фінансові завдання, необхідно вибрати, на що слід зробити упор: або на збі-

льшення прибутковості і завоювання ринку, або на генерування потоку готівки. 

Як тільки встановлено фінансові і клієнтські цілі, компанія розробляє завдання 

та показники для свого внутрішнього бізнес-процесу, що є одним з принципо-

вих нововведень і очевидною перевагою підходу СЗП  Що ж стосується остан-

нього компонента СЗП, а саме навчання та розвитку персоналу, то, безсумнів-

но, серйозні інвестиції в перепідготовку, інформаційні технології та системи, а 

також в удосконалення організаційних процедур життєво необхідні.. 

З наведеного слідує наступна послідовність формування факторів [157]: 

фінанси → клієнти → внутрішні бізнес-процеси → персонал, навчання, 

кар’єрне зростання (рисунок  А.2) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.2 – Корегована модель форми зв’язків поміж факторами 

  

Тому на рисунку А.1 для факторів «персонал, навчання, кар’єрне зростан-

ня» та «внутрішні бізнес процеси» необхідно змінити порядок слідування, як це 

показано на рисунку А.2. 

При цьому слід відзначити, що вказана послідовність причинно-

наслідкових зв’язків застосовується для визначення причин існуючого незадо-

вільного економічного становища компанії. А зворотна послідовність аналізу 
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цих факторів визначає послідовність покращення показників економічної дія-

льності.Слід звернути увагу на наступну обставину.  В даній моделі економічні 

фактори та причинно-наслідкові зв’язки поміж ними визначено на основі аналі-

зу  практичного досвіду діяльності компаній [157]. При цьому, для аналізу дія-

льності застосовано методологію системного підходу до встановлення конкрет-

ної форми факторів та форми зв’язку поміж ними. Провідним поняттям мето-

дології системного підходу є поняття «процес». Тому поміж суміжними проце-

сами встановлюються причинно-наслідкові зв’язки у формі бінарного відно-

шення. Результат реалізації попереднього процесу стає причиною реалізації на-

ступного процесу.  З іншого боку виникає питання, ці зв’язки є єдино можли-

вими, чи може бути запропонована інша форма зв’язків поміж визначеними фа-

кторами? 

У другому розділі показано, що окрім бінарних відносин у формі причин-

но-наслідкових відносин поміж процесами існує також принцип діалектичної 

єдності факторів які характеризуються поняттями «загальне» та «конкретне, 

одиничне». При цьому, до поняття «загальне» відносяться фактори, які харак-

теризують результат розумової діяльності, а до поняття «одиничне» відносяться 

фактори, які характеризують продукт технологічної діяльності. Також показа-

но, що фактори діяльності можуть бути представлені у формі процесів органі-

заційної діяльності та процесів технологічної діяльності, а також ресурсів орга-

нізаційної діяльності та ресурсів технологічної діяльності. Показано також, що 

бінарний принцип  діалектичних відносин є первинним по відношенню до 

принципу причинно-наслідкових відносин. 

Виникає питання, чи можливо процесні фактори моделі системи збалансо-

ваних показників (рисунок А.2) класифікувати за поняттями «загальне» та 

«конкретне»? Аналіз показав що це можливо.  

Фінансові показники є продуктом розумової діяльності, вони сформовані 

виходячи з вимог зацікавлених сторін (держави, акціонерів, власників) у формі 

процесних факторів організаційної діяльності, тому можуть бути віднесеними 

до поняття «загальне».  
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Внутрішні бізнес-процеси відносяться до процесних факторів технологіч-

ної діяльності, тому можуть бути віднесеними до поняття «одиничне». З цього 

стає зрозумілим, чому на площині моделі (рисунок А.2) вони розташовані про-

тилежно один до одного. Поміж ними відсутній зв’язок у формі причинно-

наслідкового зв’язку. Формально діалектичний зв’язок поміж факторами може 

бути представлений наступним чином 

 

 

Аналогічним чином встановлюється форма зв’язку поміж факторами «клі-

єнти» та «персонал». Потреби клієнта формуються в результаті розумової дія-

льності, тому можуть бути віднесеними до ресурсних факторів організаційної 

діяльності – поняття «загальне», а здібності персоналу можуть бути віднесени-

ми до ресурсних факторів технологічної діяльності – поняття «конкретне». По-

між ними також встановлено зв’язок у формі діалектичної єдності  

 

Знову стає зрозумілим їх взаємно протилежне розташування на площині 

моделі (рисунок А.2). З іншого боку, поміж процесними  та ресурсними факто-

рами встановлюється зв’язок у формі причинно-наслідкового зв’язку, тому що  

для визначеного процесу визначаються необхідні для його реалізації ресурси. 

При цьому з рисунка  А.2 слідує, що для реалізації відповідного фінансового 

процесу (наприклад, отримання прибутку) необхідно реалізувати не тільки від-

повідну потребу  клієнта, але й визначити персонал який формує фінансовий 

процес (потребу у отриманні прибутку)! 

Аналогічна ситуація складається щодо реалізації технологічного процесу. 

З одного боку його реалізація передбачає задоволення конкретної потреби кліє-

нта, а з іншого боку вимагає залучення персоналу який здатен реалізувати від-

повідний технологічний процес. 

 

Фінанси   Внутрішні бізнес-процеси. (А.1) 

Клієнти   Персонал. (А.2) 
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А.2 Системна модель виробничої діяльності  

 

У роботі [158 ]  запропонована системна модель виробничої діяльності, яка 

представлена на рисунку А.3. 

 

 

Рисунок А.3 – Системна модель виробничої діяльності як об’єкту 

діяльності з розвитку організації. 

 

Головними елементами цієї моделі виробничої діяльності є: бізнес-

середовище, організація (управління), продукти, технології, поміж якими вста-

новлено причинно-наслідкові зв’язки. 

Нажаль в [158] не розкривають змісту цих зв’язків. Однак, виходячи з за-

пропонованого нами методу інтеграції  факторів діяльності на основі діалекти-

чного відношення «загальне» – «одиничне» поміж елементами моделі можуть 

бути встановлені наступні зв’язки, а саме: 

– поняття «бізнес-середовище» є продуктом процесу смислової діяльності, 

тому може бути охарактеризована як «загальне поняття»; 

– поняття «технологія» є продуктом процесу технологічної діяльності, то-

му може бути охарактеризована як «конкретне поняття»; 
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– поняття «організація» є продуктом процесу смислової  діяльності, тому 

може бути охарактеризована як «загальне поняття»; 

– поняття «продукти» є продуктом процесу технологічної діяльності, тому 

може бути охарактеризована як «конкретне поняття». 

Поміж парами «бізнес-середовище» та «технологія» встановлюється діале-

ктичний зв’язок у формі «загальне» – «одиничне» 

 

Поміж парами «організація» та «продукти» також встановлюється діалек-

тичний зв’язок у формі «загальне» – «одиничне» 

 

 

Таким чином, дана системна модель виробничої діяльності заснована на 

принципі діалектичної єдності понять «загальне»  «одиничне» як системо 

формуючому принципі, а також містить в собі причинно-наслідкові відносини 

поміж елементами, які забезпечують реалізацію діяльності.  

 

А.3  Модель  знань для архітектури ATHENA POP 

 

Розглянемо архітектуру моделі знань яка запроваджена у стандарті ГОСТ 

Р ИСО 19440:2010 [159]. 

Цей стандарт встановлює вимоги до характеристик основних (ключових) 

конструкцій, необхідних для комп'ютерного моделювання підприємств відпові-

дно до ІСО 19439. Цей стандарт в основному розглядає питання комп'ютерної 

інтеграції інформаційних аспектів виробництва, включаючи технічні аспекти 

управління та контролю, а також завдання, які вирішуються людьми [159]. 

В цьому стандарті визначено склад ядра архітектури знань підприємства 

(ЕКА), а саме [159]: АТНЕМА визначає для своєї мови РОР* численну мета-

архітектуру згідно ОDР. На рис. А.4  Зазначено, що РОР* виміри  моделювання, 

Бізнес-середовище   Технологія. (А.3) 

Організація   Продукти. (А.4) 
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такі як Процес або Продукт, запозичені з ядра РОР*, яке визначає загальні типи 

об'єктів на основі архітектури знань підприємства (ЄКА), що представляє цю 

метамодель. 

 

Рисунок А.4 — Архітектура ATHENA POP 

 

Таким чином  ядро архітектури знань підприємства ЕКА в своїй основі 

засновано на чотирьох вимірах знань у формі приватних метамоделей, а саме: 

– процес, продукт, організація, система. 

З цих метамоделей можливим є формування діалектичних пар за відно-

шенням «загальне»  «одиничне», а саме: «система»  «процес»; «організа-

ція»  «продукт» 

 

 

Система   Процес. (А.5) 

Організація   Продукти. (А.6) 
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Ці діалектичні пари мета моделей співпадають з діалектичними парами, які 

сформовано для моделі, і відповідають чотирьом вимірам знань, запропонова-

ним у [53]. 

 

А.4 Модель формування архітектури підприємства  

 

Наступну модель формування підприємства запропоновано у [160]. При її 

формуванні реалізується наступний цикл вибудовування архітектури підприєм-

ства основних учасників, якого наведено на рисунку А.5. До складу робочої 

групи має входити виділений відносно новий рольовий учасник архітектор, що 

фактично є постановником завдань на архітектурні зміни на підставі як зміне-

них зовнішніх умов, так і розуміння недоліків існуючого стану справ [А.7]. 

Як бачимо, діяльність складається з двох шарів. 

 

 

Рисунок А.5 – Цикл вибудовування архітектури підприємства 

основними учасниками процесу 
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В цьому представленні діяльності підприємства можливим є формування на-

ступних діалектичних пар за принципом відношень «загальне»  «одиничне»: 

 

 

 

При цьому, результатами діяльностей для архітекторів, топ-менеджерів та 

менеджерів є продукти розумової організаційної діяльності (проекти), тому їх 

можливо віднести до поняття «загальне», а результатами діяльностей систем-

них аналітиків, аналітиків та виконавців є конкретні продукти діяльності, які 

можливим є віднести до поняття «одиничне». 

 

А.5 Архітектура знань в методології PEST-аналізу 

 

В інформаційних технологіях у якості основи для представлення знань 

прийнята методологія структуризації знань про об’єкт, яка здійснюється шля-

хом вибору базисних факторів і проводиться застосуванням PEST-аналізу, що 

виділяє чотири основні групи факторів (аспектів), що визначають поведінку 

досліджуваного об'єкта: 

– Policy - політика; 

– Economy - економіка; 

– Society - суспільство (соціокультурний аспект); 

– Technology - технологія [161]. 

На рисунку А.6 наведено фактори PEST-аналізу за [161]. 

Зміст технології структуризації знань про об’єкт на основі PEST-аналізу 

визначається наступним чином: для кожного конкретного складного об'єкту 

Архітектори   Виконавці. (А.7) 

Менеджери   Аналітики. (А.8) 

Топ-менеджери   Системні аналітики. (А.9) 
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існує свій особливий набір найбільш істотних факторів, що визначають його 

поведінку і розвиток [161].  

 

 

 

Рисунок А.6 – Фактори PEST-аналізу 

З іншого боку пропонується PEST-аналіз розглядати як варіант системного 

аналізу, тому фактори, що відносяться до перерахованих чотирьох аспектів, в 

загальному випадку тісно взаємопов'язані і характеризують різні ієрархічні рів-

ні суспільства, як системи. У цій системі є детермінантні зв'язки, які спрямовані 

з нижніх рівнів ієрархії системи до верхніх (наука і технологія впливає на еко-

номіку, економіка впливає на політику), а також зворотні та міжрівнені зв'язки. 

Зміна будь-якого з факторів через цю систему зв'язків може впливати на всі ін-

ші [161]. 

З наведеного слідує, що для кожного об’єкту зміст визначених чотирьох 

аспектів є унікальним. В системі визначено наявність детермінованих міжрів-

невих зв’язків, але форма цих зв’язків не встановлюється.  
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Вирішення виявлених проблем та протиріч, виявлених за допомогою 

PEST-аналізу, пропонується за допомогою SWOT-аналізу. 

При структуризації знань про об’єкт на основі PEST-аналізу ставиться за-

дача визначення свого особливого змісту набору найбільш істотних факторів. 

Тобто, зміст цього набору є завжди унікальним для конкретного об’єкту!  

Як слідує з наведеного вище, поміж вказаними факторами можливим є 

встановлення наступних з’язків: 

– поняття «політика» є продуктом процесу смислової діяльності, тому 

може бути охарактеризована як «загальне поняття» і віднесена до ресурсних 

факторів організаційної діяльності; 

– поняття «суспільство (соціальна сфера)» є продуктом процесу техноло-

гічної діяльності, тому може бути охарактеризована як «конкретне поняття» і 

віднесена до ресурсних факторів технологічної діяльності; 

– поняття «економіка» є продуктом процесу розумової діяльності, тому 

може бути охарактеризована як «загальне поняття» і віднесена до процесних 

факторів організаційної діяльності; 

– поняття «технології та наука» є продуктом процесу технологічної діяль-

ності, тому може бути охарактеризована як «конкретне поняття» і віднесена до 

ресурсних факторів технологічної діяльності. 

Поміж ними можливим встановлення діалектичних зв’язків: 

 

 

  

Такими чином, в даній моделі поміж її аспектами встановлено діалектичні 

зв’язки поміж факторами. 

 

 

 

 

Політика   Суспільство. (А.10) 

Економіка   Технології та наука. (А.11) 
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А.6  Архітектура знань в моделі економічної системи   

 

Цікавим є проведення аналізу моделі економічної системи  згідно [162]. До 

її складу входять наступні елементи (рисунок А.7): об’єкт; проект;  середовище; 

процес. 

 

Рисунок А.7 – Модель взаємодії вказаних підсистем у складі тетради:  

І – інформаційні потоки. ΔS – просторові ресурси. 

 ΔТ – ресурси часу. А – енергетичні ресурси. 

 

Поміж елементами «об’єкт» та «процес» можуть бути встановлені діалек-

тичні відносини у формі «загальне»  «одиничне». 

 

 Це слідує з того, що поняття «об’єкт (підприємство)» є продуктом розу-

мової діяльності, а поняття «процес» є продуктом технологічної діяльності. 

Поміж елементами «середовище» та «проект» також можливим є встанов-

лення   діалектичних  відносин у формі «загальне»  «одиничне». Це слідує з 

того, що поняття «середовище» є продуктом розумової діяльності, а поняття 

«проект» є продуктом технологічної діяльності 

 

Саме ці діалектичні відносини забезпечують реалізацію причинно-

наслідкових відносин які позначено на рисунку А.7. 

Об’єкт  Процес. (А.12) 

Середовище    Проект. (А.13) 
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Як слідує з наведеного вище, поміж вказаними факторами можливим є 

встановлення наступних з’язків: 

– поняття  «об’єкт» є продуктом процесу смислової діяльності, тому може 

бути охарактеризована як «загальне поняття» і віднесена до ресурсних факторів 

організаційної діяльності (РФОД); 

– поняття «процес» є продуктом процесу технологічної діяльності, тому 

може бути охарактеризована як «конкретне поняття» і віднесена до процесних 

факторів технологічної діяльності (ПФТД); 

– поняття «середовище» є продуктом процесу розумової діяльності, тому 

може бути охарактеризована як «загальне поняття» і віднесена до процесних 

факторів організаційної діяльності (ПФОД); 

– поняття «проект» є продуктом процесу технологічної діяльності, тому 

може бути охарактеризована як «конкретне поняття» і віднесена до ресурсних 

факторів технологічної діяльності (РФТД). 

В таблиці А.1 наведено результати аналізу моделей архітектур вимірів 

знань за запропонованою методологією в інших моделях знань про смислову 

діяльність. 

Як слідує з результатів аналізу цієї таблиці,  для усіх досліджених моделей 

запропонована методологія дослідження чотирьох вимірів знань для централь-

ної закономірності інтегративної діяльності мозку забезпечує синтез цілі діяль-

ності та прийняття рішення про її досягнення на основі принципу діалектичних 

відносин поміж факторними парами процесних та ресурсних факторів реаліза-

ції діяльності. 

Наведені приклади формування архітектури моделей знань про діяльність 

організацій свідчать про практичне застосування принципу діалектичних відно-

син понять у формі «загальне»  «одиничне» без усвідомлення наявності цьо-

го типу відносин і їх ролі у досліджених моделях. 
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Таблиця А.1 – Аналіз моделей архітектур вимірів знань 

 

Слід відзначити, що в розглянутих архітектурах моделей структуризації знань про смислову діяльність   первинними 

є відносини у формі діалектичної єдності протилежностей, а причинно-наслідкові відносини є вторинними і реалізують 

встановлені діалектичні відносини.  

Фактори 

Моделі 

 [53]  [155]  [158]  [159]    [160]  [161] 
Г. Клейнер 

[162] 

ISO 

9000:2007 

[2] 

Автор  [174, 

175, 176] 

Процесні 

Загальне 
Домінуюча 

мотивація 
Фінанси 

Бізнес 

середовище 
Система Менеджер Економіка Об’єкт Якість 

Організаційна 

діяльність 

Одиничне Пам’ять Процеси Технології Процеси Аналітик Технології Процес Процес 
Технологічна 

діяльність 

Ресурсні 

Загальне 

Обстано-

вочна афе-

рентація 

Клієнти Організація 
Органзі-

ція 
Архітектор Політика Середовище Політика 

Організаційна 

діяльність 

Одиничне 

Пускова 

аферента-

ція 

Персо-

нал 
Продукція Продукт Персонал 

Соціальна 

сфера 
Проект Персонал 

Технологічна 

діяльності 
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Цим також пояснюється, чому в архітектурі моделі знань про смислову ді-

яльність на основі центральної закономірності інтегративної діяльності мозку  

всього чотири виміри знань. Адже виміри знань завжди утворюють діалектично 

протилежні пари. Для досліджених моделей можливим є формування матема-

тичних моделей на основі формальної теорії (формула 5.8). 

Слід також звернути увагу на моделі структуризації знань, які застосову-

ються в педагогічній практиці, а також для моделювання інтелектуальної діяль-

ності. Т. та Б. Бьюзени запропонували модель «радіанного мислення» на основі 

якого сформовано концепцію «інтелект-карт» [164]. 

В. Г. Штейнберг у роботі [165] розглянув результати розробки багатомір-

ної дидактичної методології та відповідних інструментів. В запропонованій ра-

діанній восьми векторній структурі графічного позначення понять визначають-

ся лише  причинно-наслідкові зв’язки поміж суміжними векторами.  

Слід також відзначити роботу [163] у якій розглянуто п’ятдесят моделей 

стратегічного мислення.  

Основою одинадцяти з цих моделей є  матриці з чотирма полями які допо-

магають своїм користувачам вдивлятися у світ, вказують шлях до осмислення 

та організації [163]. 

На жаль автори відносять ці моделі до «методів кам’яного віку». Чи слід 

від них відмовлятися? Вони дають наступну відповідь [163, с. 171]: 

«Чи означає це, що ви можете забути всі моделі, з якими ознайомилися в 

цій книзі? Ні. Застосовуваність «моделей кам'яного віку» неможна недооціню-

вати. Вони допомагають нам у світі, який став важко оглядним, скорочувати 

ризики, систематизувати, розставляти акценти. Тим, хто усвідомлює, що моделі 

– це всього лише спрощений зріз дійсності, вони можуть бути вельми корисні». 

Десять розглянутих моделей у [163] має чотирьох матричну структуру. Та-

кою ж є і узагальнююча модель [163, с. 2 обкладинки].  На жаль в усіх цих мо-

делях не з'ясовується наявність діалектичних зв’язків  поміж діаметрально про-

тилежними факторами, які формують ці моделі.  
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З іншого боку, у запропонованих у дисертації моделях смислового мис-

лення та смислової діяльності встановлено однозначний зміст чотирьох форм 

факторів та принцип їх поєднання у діалектичні пари. З цього можливим є ви-

сновок про можливість існування такого типу відношень поміж факторами і в 

чотирьохматричних моделях, які розглянуто в [163]. 
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Додаток Б 

Електронна форма Енергетичного паспорта підприємства 

 
Рисунок Б.1 – Екранна форма титульного аркушу Енергетичного паспорта підприємства 
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Рисунок Б.2 – Екранна форма аркушу «Зміст» Енергетичного паспорта підприємства 
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Рисунок Б.3 – Екранна форма аркушу «Зміст» Енергетичного паспорта підприємства (закінчення) 
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Рисунок Б.4 – Екранна форма аркушу «Техніко-економічна ефективність програми енергозбереження» 

Енергетичного паспорта підприємства  
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Додаток  В 

 

Рекомендації по аналізу і нормуванню витрати теплової 

 енергії та холоду  для систем опалювання та вентиляції 

 

Режим опалення 

Рекомендації по аналізу і нормуванню витрати теплової  енергії та холоду  

для систем опалювання та вентиляції розроблено в роботі [180]. 

Одним з найважливіших шляхів підвищення ефективності використання 

енергоресурсів в народному господарстві України є вдосконалення методик 

аналізу поточного енергоспоживання і методик  нормування витрати теплової 

енергії. Як показує досвід енергетичних обстежень, частка теплової енергії в 

енергетичному балансі підприємств складає від 50 до 90% всіх споживаних 

енергоресурсів. 

Нормування витрати теплової енергії проводиться роздільно на зимовий 

(розрахунковий) і літній періоди включає наступні етапи: 

- визначення розрахункового опалювального навантаження і річної ви-

трати тепла на опалювання; 

- визначення розрахункового вентиляційного навантаження і річної ви-

трати тепла на вентиляцію; 

- визначення розрахункового  навантаження і річної витрати тепла на га-

ряче водопостачання; 

- побудова графіка сумарного теплового навантаження на літній і опалю-

вальний періоди і визначення розрахункових  ККД котлоагрегатів і котельної 

установки; 

- визначення норм витрати теплової енергії, добових норм, планової пот-

реби енергії на рік. 

Дана методика не припускає проведення аналізу реального енергоспожи-

вання за минулий період (базовий рік)  і оцінки ефективності використання 

енергоресурсів. 

Пропонується методика в основу, якою покладена концепція проведення  

поглибленого енергетичного обстеження. Цей вид обстеження, у відмінності 
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від інших, є, основним видом, оскільки носить комплексний характер і охоплює 

весь спектр використовуваних на об'єкті енергоресурсів. Методичною основою 

поглиблених обстежень є балансові розрахунки всіх використовуваних видів 

енергоресурсів. Відповідно до діючих СНіПів проводиться розрахунково-

нормативна оцінка споживання енергоресурсів. Аналіз будь-якої системи енер-

госпоживання закінчується складанням балансу за базовий рік. На основі порі-

вняльного аналізу фактичного (по платіжних документах) і нормативно-

розрахункового балансів визначаються нераціональні втрати (потенціал енерго-

збереження). За наслідками обстеження розробляються енергозберігаючі захо-

ди щодо економії енергоресурсів і зниження фінансових витрат на їх оплату. 

Нормативно-розрахунковий метод, у свою чергу припускає  використан-

ня розрахункових параметрів для визначення опалювального, вентиляційного 

навантаження і навантаження на гаряче водопостачання. 

При аналізі систем опалювання будівель і споруд із значними тепловиді-

леннями усередині приміщень необхідно враховувати тепелові надходження від 

працюючого устаткування, систем освітлення і т.д., і коректувати розрахункове 

опалювальне навантаження.  

Визначення витрати теплоти на опалювання і вентиляцію за укрупненими 

показниками для забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних умов в при-

міщеннях проводиться таким чином [В2] . Максимальна годинна витрата теп-

лоти на опалювання:  

 

,/10)( 6 годГкалttVgQ нарвнo

о

ч                               (В.1) 

 

де gо - питома опалювальна характеристика будівлі, Гкал/(м
3 
час °С); 

 V - об'єм будівлі (корпуси) за зовнішніми розмірами, м
3
; 

 tвн - температура усередині приміщення приймається по Сніп 2.04.05-91 

"Опалювання, вентиляція і кондиціонування повітря залежно від функціональ-

ного призначення будівлі (корпуси)", °С; 
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 tнар - розрахункова температура зовнішнього повітря приймається по 

СНіП 2.01.01-82 "Будівельна кліматологія і геофізика" для відповідного регіону 

країни. 

Відповідно до цієї методики визначається максимальна годинна витрата 

теплоти Qч
о
. Ця витрата надалі використовується для визначення  річного теп-

лоспоживання. 

Річна витрата теплоти на опалювання за нормативних умов роботи сис-

теми опалювання визначатиметься: 

 

,/10)]/()[( 6 годГкалttttQQ нарвн

о

срвн

о

чріч                  (В.2) 

 

де β - коефіцієнт, що враховує експлуатаційні втрати теплоти в системі 

опалювання; 

 tср
0
 - середня температура зовнішнього повітря в опалювальний період 

приймається по Сніп 2.01.01-82; 

τ - нормативна тривалість опалювального періоду в годиннику прийма-

ється по Сніп 2.01.01-82. 

Цей розрахунок заснований на застосуванні двох розрахункових темпера-

тур, а саме: - tнар;  tср
0
. 

На жаль, розглянутий підхід не відображає дійсної витрати теплової ене-

ргії  залежно від температури навколишнього середовища, а, отже, не дозволяє  

вибрати теплогенеруюче устаткування, що раціонально покриває ці витрати. 

Наприклад, параметр tнар вибирається з розрахунку  не 100% забезпеченості. 

Отже, є період, коли опалювальне навантаження перевищує розрахункову по-

тужність теплогенеруючого устаткування. 

У основу пропонованої методики покладена  методика складання графіка 

сумарного теплового навантаження і  графіка тривалості теплового наванта-

ження. 

Для  складання графіка сумарного теплового навантаження використову-

ються наступні розрахункові залежності: 
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                                      вентот QQQ ,                                                 (В.3) 

                                   
нв

нвр

отот
tt

tt
QQ

/

 ,                                                (В.4) 

нвв

нвр

венвен
tt

tt
QQ

/

 ,                                             (В.5) 

 

де  Q - загальна поточна годинна витрата теплової енергії;  

- 
отQ  - поточна годинна витрата теплової енергії на опалювання; 

- 
венQ  - поточна годинна витрата теплової енергії на вентиляцію;  

- р

отQ  - розрахункова годинна витрата теплової енергії на опалювання; 

- р

венQ  - розрахункова годинна витрата теплової енергії на вентиляцію; 

- tв     -  розрахункова температура повітря в приміщенні; 

- tн'   - поточне значення температури зовнішнього повітря; 

- tн   - розрахункове значення температури зовнішнього повітря для опалю-

вання; 

- tнв   - розрахункове значення температури зовнішнього повітря для венти-

ляції. 

Пропонується від розмірних величин у  формулах (В.4) і (В.5) перейти до 

безрозмірних, відносних, величин шляхом ділення їх лівих і правих частин від-

повідно  на   
р

отQ  і  
р

венQ . 

При заміні у формулі (В.5) tнв на tн  графік залежності сумарного теплово-

го навантаження від tн'  є прямою лінією, причому на осі ординат  відкладають-

ся відносні значення Q .  Такий підхід дозволяє побудувати вказану залежність 

для tн рівній абсолютній температурі для даного населеного пункту. Далі, за до-

помогою вказаного графіка можна перейти до побудови суміщеного з ним гра-

фіка тривалості теплового навантаження. Визначення інтегралу функції залеж-

ності  відносного опалювального навантаження     від часу стояння відповідної 

цьому навантаженню температури дозволяє отримати індивідуальну характери-

Q
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стику для даного населеного пункту. Добуток величини цього інтеграла на роз-

рахункову потужність дозволяє визначити споживання теплової енергії за опа-

лювальний період при встановленій потужності 1 кВт. На рис. В.1 представле-

ний приклад розглянутих вище графіків. 

 

 

 

Рисунок В.2 – Екранна форма інтерфейсу програми розрахунку 

 питомого енергоспоживання 
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Рисунок В.3 – Екранна форма інтерфейсу програми розрахунку  

питомого енергоспоживання (продовження). 

 

 
Рисунок В.4 – Екранна форма інтерфейсу програми розрахунку варіантів 

енергоспоживання (опалювальне навантаження) 
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Рисунок В.5 – Екранна форма інтерфейсу програми розрахунку варіантів 

енергоспоживання (вентиляційне навантаження) 

 

 
Рисунок В.6 – Екранна форма інтерфейсу програми обрання варіантів ене-

ргоспоживання (опалювальне навантаження) 
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Рисунок В.7 – Екранна форма інтерфейсу програми розрахунку варіантів 

енергоспоживання (опалювальне навантаження) 

 

Таким чином, запропонована методика дозволяє обчислювати максима-

льно близьке до реального річне опалювальне навантаження. З її допомогою 

може бути також проведений розподіл необхідного опалювального наванта-

ження між використовуваним устаткуванням. 

Самостійного значення набуває ця методика для техніко-економічного 

обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності використання енергоре-

сурсів на підприємстві. 

 

Режим кондиціонування 

Рекомендації по аналізу і нормуванню витрат холоду для систем кондиціо-

нування розроблено в роботі [181]. 

 Більшість технологічних процесів у  АПК основана на використанні теп-

лової  енергії з різними температурними  потенціалами. Для  багатьох  процесів 

використовується теплова  енергія  з температурним потенціалом вищим за те-

мпературний потенціал  середовища.  Перш за все це стосується параметрів мі-

кроклімата  адміністративно-побутових приміщень, а також  технологічних 

приміщень. 
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В літній же період, коли температура навколишнього середовища переви-

щує 21 °С, виникає необхідність у застосуванні в цих об’єктах теплової енергії 

з температурним потенціалом нижчим за температурний потенціал  навколиш-

нього середовища. 

Нормування витрати холоду в системах кондиціонування повітря в адміні-

стративно-побутових та технологічних приміщеннях включає наступні етапи: 

‒ визначення розрахункового навантаження системи кондиціонування і річ-

ної витрати холоду на охолодження повітря у цій системі; 

‒ визначення розрахункового вентиляційного навантаження і річної витрати 

холоду на вентиляцію; 

‒ побудову графіка сумарного навантаження на літній період; 

‒ визначення норм витрати холоду, добових норм, планової потреби холоду 

на рік. 

Дана методика не припускає проведення аналізу реального холодоспожи-

вання за минулий період (базовий рік)  і оцінки ефективності використання 

енергоресурсів. 

Пропонується методика в основу, якої покладена концепція визначення 

витрат холоду за період охолодження, шляхом побудови моделей річного ходу 

середніх за місяць параметрів зовнішнього повітря. Це дає змогу визначити рі-

чний обсяг споживання холоду. Але не визначеними залишаються об’єми спо-

живання холоду за певний час, або в певному діапазоні температур. Ці дані по-

трібні при техніко-економічному обґрунтуванні вибору варіантів холодильного 

обладнання коли застосовується бівалентна, або полівалентна схема. 

На жаль, розглянутий підхід не відображає дійсної витрати холоду  залеж-

но від температури навколишнього середовища, а, отже, не дозволяє  вибрати 

холодильне устаткування, що раціонально покриває ці витрати.  

У основу пропонованої методики нами покладена  методика складання 

графіка сумарного холодонавантаження і  графіка тривалості холодонаванта-

ження. 

Для  складання графіка сумарного холодонавантаження використовуються на-

ступні розрахункові залежності: 
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Рівняння теплового балансу 

вентох QQQ .                                       (В.6) 

Рівняння залежності потужності системи охолодження від температури навко-

лишнього середовища відповідно для систем  охолодження та вентиляції  

                  
нв

нвр

охох
tt

tt
QQ

/

 ,                                                   (В.7) 

                      
нвв

нвр

венвен
tt

tt
QQ

/

 ,                                                (В.8) 

де  Q - загальна поточна годинна витрата холоду;  

охQ  – поточна годинна витрата холоду на охолодження; 

венQ  – поточна годинна витрата холоду на вентиляцію;  

р

охQ  – розрахункова годинна витрата теплової енергії на опалювання; 

р

венQ  – розрахункова годинна витрата теплової енергії на вентиляцію; 

tв     –  розрахункова температура повітря в приміщенні; 

tн'   – поточне значення температури зовнішнього повітря; 

tн   – розрахункове значення температури зовнішнього повітря для охоло-

дження; 

tнв   – розрахункове значення температури зовнішнього повітря для венти-

ляції. 

Нами пропонується від розмірних величин у  формулах (В.7) і (В.8) перейти 

до безрозмірних, відносних, величин шляхом ділення їх лівих і правих частин 

відповідно  на   
р

охQ  і  
р

венQ . 

При заміні у формулі (В.8) tнв на tн  графік залежності сумарного холодона-

вантаження від tн'  є прямою лінією, причому на осі ординат  відкладаються ві-

дносні значення Q .  Такий підхід дозволяє побудувати вказану залежність для 

tн рівній абсолютній температурі зовнішнього повітря для даного населеного 

пункту. 

Далі, за допомогою вказаного графіка можна перейти до побудови суміще-

ного з ним графіка тривалості холодильного навантаження. 
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Визначення інтеграла функції залежності  відносного охолоджувального 

навантаження       від часу стояння відповідної цьому навантаженню температу-

ри дозволяє отримати індивідуальну характеристику для даного населеного пу-

нкту. Добуток величини цього інтеграла на розрахункову потужність дозволяє 

визначити споживання холоду за літній період. На рис. В.8 представлений при-

клад розглянутих вище графіків. 

 
Рисунок В.8 Суміщені графіки холодонавантаження та тривалості стояння відповідної тем-

ператури. 

 t – температура, °С;  τ – час, години; tмах –розрахункова температура, ºС; t+22 – температура 

початку літнього  сезону;  τліт – тривалість літнього сезону. 

 

Для побудови залежності тривалості стояння відповідної температури 

(правий графік) нами використано гідрометеорологічну інформацію згідно 

(СНиП 2.01.01.82, СНиП II-33-75) (Таблиця В.1). 

Таблиця В.1 – Гідрометеорологічні дані 

Населений 

пункт 

  

Жаркий період року, число годин із середньодобовою температурою °С 

Число 

жарких  

годин у 

році, Z20 

Параметри 

А, (незабез-

печеність 

400 ч) 

Параметри Б, 

(незабезпече-

ність 200 ч) 

Параметри В, 

(повна забезпе-

ченість) 

Амплітуда 

добових ко-

ливань темпе-

ратури 

Вінниця 1005 23 27,3 38 11,9 

Запоріжжя 1852 27,1 31,2 41 12,5 

Київ 1239 23,7 28,7 39 10,8 

Кіровоград 1350 25,8 29,7 40 12,9 

Львів 0 22,1 26,4 38 10,6 

Луганськ 1700 27,3 31,8 40 13,9 

Миколаїв 1970 27,9 31 40 12,5 

 

За даними таблиці В.1 будується правий графік на рисунку В.8. За допомо-

гою якого визначається сумарне енерговикористання за  визначений інтервал 

Q
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часу. За допомогою цієї інформації  можливо визначити необхідну потужність 

системи холодопостачання, та сумарне енерговикористання. 

 Запропонована методика дозволяє обчислювати максимально близьке до 

реального річне холодильне навантаження. З її допомогою може бути також 

проведений розподіл необхідного холодильного навантаження між джерелами  

холоду. На рис. В.9 наведено екранну форму програми розрахунку холодильно-

го  навантаження та графік залежності відносного холодильного навантаження 

від часу стояння відповідної  температури. 

 
Рисунок В.9 – Екранна форма програми розрахунку холодильного навантажен-

ня та графік залежності відносного холодильного навантаження від часу  

стояння  відповідної  температури  
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Додаток Д. Акти впровадження результатів дисертаційної роботи  

 

 

 

 

 

 

  



360 

 

 

 

 



361 

 

 

 



362 

 

 



363 

 

 

 



364 

 

 

 



365 

 

 

 



366 

 

 

 



367 

 

 

 



368 

 

 

 



369 

 


