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В роботі, для реалізації інформаційної технології динамічного формування виконавчих структур в роботизо-

ваній організаційно-технічній системі, розроблено комплекс функціональних задач системи моніторингу та дис-

петчеризації бізнес-процесів і загальну структуру системи. Також розроблено структури підсистем виконання 

бізнес-операцій за участю програмних агентів, структуру підсистеми моніторингу роботи автоматизованих ро-

бочих місць, структуру підсистеми диспетчеризації бізнес-процесів. Розроблено архітектуру програмного ком-

плексу, до якого входять модуль монітора для взаємодії з автоматизованих робочим місцем, модуль монітора 

для обслуговування черги заявок, модуль монітора для ведення обліку виконання бізнес-операцій, модуль реалі-

зації взаємодії моніторів та диспетчера, модуль диспетчера для обробки черг заявок, модуль диспетчера для ад-

міністрування системи, модуль для виконання бізнес-операцій, модуль для трансляції сценаріїв бізнес-операцій, 

модуль взаємодії робочої станції з монітором, модуль для взаємодії з користувачем. Все це дозволило впрова-

дити систему моніторингу і диспетчеризації бізнес-процесів у організаційно-технічні системи департаменту ке-

рування персоналом та випробувального центру у місцевих підприємствах, де отримано позитивний ефект при 

скороченні часу виконання бізнес-процесів. 

Ключові слова: організаційна система, бізнес-процеси, команда агентів, інформаційні технології, структура 

систем, архітектура систем. 
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В работе, для реализации информационной технологии динамического формирования исполнительных 

структур в роботизированной организационно-технической системе, разработан комплекс функциональных за-

дач системы мониторинга и диспетчеризации бизнес-процессов и общая структура системы. Также разработаны 

структура подсистем выполнения бизнес-операций с участием программных агентов, структура подсистемы 

мониторинга работы автоматизированных рабочих мест, структура подсистемы диспетчеризации бизнес-

процессов. Разработана архитектура программного комплекса, в который входят модуль монитора для взаимо-

действия с рабочими местами, модуль монитора для обслуживания очереди заявок, модуль монитора для веде-

ния учета выполнения бизнес-операций, модуль реализации взаимодействия мониторов и диспетчера, модуль 

диспетчера для обработки очередей заявок, модуль диспетчера для администрирования системы, модуль для 

выполнения бизнес-операций, модуль для трансляции сценариев бизнес-операций, модуль взаимодействия ра-

бочей станции с монитором, модуль для взаимодействия с пользователем. Все это позволило внедрить систему 

мониторинга и диспетчеризации бизнес-процессов в организационно-технические системы департамента управ-

ления персоналом и испытательного центра в местных предприятиях, где получен положительный эффект при 

сокращении времени выполнения бизнес-процессов. 

Ключевые слова: организационная система, бизнес-процессы, команда агентов, информационные техноло-

гии, структура системы, архитектура системы. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Технології викорис-

тання інтелектуальних агентів в даний час вплива-
ють на кожен аспект нашого життя, і не в останню 
чергу на те, як організовано виробництво. Стало 
можливим автоматизувати завдання, раніше викону-
вані тільки людиною, але, крім того, з'являються но-
ві завдання і види діяльності, в яких люди можуть 
продуктивно працювати в кооперації з інтелектуаль-
ними агентами [1–4]. Перспективним напрямком 
продуктивного використання такої кооперації є за-
стосування багатоагентних систем в організаційно-
технічних системах (ОТС). Необхідність підвищення 
ефективності бізнес-процесів зумовлює розвиток 
новітніх технологій автоматизації  та  роботизації  
ОТС.  При  цьому такі  технології повинні  забезпе-
чувати  одночасну обробку  різноманітних  даних  та 
можливість динамічного розширення функціональ-
ності в залежності  від  потреб  бізнесу  [5]. Сучасні 
ОТС у будь-якій  галузі зазвичай  мають  у  своєму  

складі досить  багато  елементів  зі  складною  схе-
мою взаємозв’язків. У задачах синтезу оптимальних 
виконавчих структур, здатних до адаптації при пото-
ках  заявок, що змінюються,  важливо мати досить 
універсальну архітектуру, яка охоплює ієрархічну 
структуру роботизованої ОТС та способи взаємодії 
агентів. 

ОТС – це множина взаємопов'язаних матеріаль-
них об'єктів (технічних засобів і персоналу, який за-
безпечує їх функціонування і застосування за приз-
наченням), призначених для безпосереднього вико-
нання бізнес-процесів (БП). У виробничих процесах 
роботизація вже давно є невід'ємною частиною тех-
нології. З іншого боку, повсюдно поширені так звані 
боти, – програмні роботи-агенти, які беруть участь в 
комунікаціях між користувачами і організаціями, що 
виконують нескладні бізнес-операції. Автоматизація 
виконання бізнес-процесів в ОТС повинна реалізу-
ватися таким чином, щоб бізнес-операції (БО) вико-
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нувалися спільно людиною-оператором (h-агентом) і 
b-агентом (ботом). Це дає можливість контролю дія-
льності ботів і підвищує надійність виконання БО, а 
з іншого боку - прискорює і здешевлює бізнес-
процеси за рахунок меншої участі людини. Однією з 
проблем при роботизації ОТС є синтез багатоагент-
ній системи і взаємодія агентів в процесі перетво-
рення ресурсів [6]. 

Метою роботи є розробка структури і принципів 
взаємодії системи моніторингу та диспетчеризації 
бізнес-процесів (СМД) в роботизованій ОТС. 

Для досягнення поставленої мети в роботі вирі-
шуються наступні завдання: 
– побудова формалізованого опису СМД; 
– опис структури і принципів взаємодії окремих 
підсистем СМД; 
– опис структури програмного комплексу СМД. 

Дана стаття є продовженням робіт, результати 
яких опубліковані в [7, 8]. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
При розробці моделі взаємодії агентів необхідно 
враховувати наступне [9–11]: кожен агент відіграє 
одну або кілька попередньо ролей, межі якої визна-
чені його компетенції; агенти існують і приймають 
рішення в умовах інформаційної залежності, кожен 
агент має обмежену інформацією, що спричиняє не-
обхідність інформаційного обміну між ними; агенти 
володіють обмеженою компетенцією і можливостя-
ми, що може бути компенсовано шляхом залучення 
знань і функціональних можливостей інших агентів; 
агенти повинні узгоджувати і синхронізувати свої дії 
при вирішенні спільних завдань. В роботі [12] сфо-
рмульовані три базові принципи координації в скла-
дних багаторівневих системах. До них відносяться 
прогнозування взаємодій, реалізація взаємодій і оці-
нка взаємодій. Ці принципи приймають конкретну 
алгоритмічну форму в рамках конкретного завдання 
побудови складної системи. 

На попередньому етапі синтезу всіх необхідних 
функціональних компонентів системи моніторингу 
та диспетчеризації бізнес-процесів представимо сис-
тему кортежем: 

 
                           МСМД = < F, KЗ, R >,                    (1) 
 
де F – функціональні підсистеми СМД, KЗ – комплек-
си що забезпечують; R – відносини, що зв'язують еле-
менти СМД в єдину структуру. Деталізуючи зміст (1) 
отримаємо: 
 
           МСМД=<F(DS, МS, ЕS), ІK, KK((QВ,Q), ММ, 
          AK, ПК, ОрК, R1, R2, R3 >,                                       (2) 
 
де DS – підсистема диспетчеризації бізнес-
процесів; МS – підсистема моніторингу процесів 
виконання бізнес-операцій; ЕS – підсистема вико-
нання бізнес-операцій; ІК – інформаційний комплекс 
– бази даних значущих технологічних параметрів, 
база знань про ситуації, бази компетенцій, що необ-
хідні для виконання БО; KK – комплекс критеріїв 
якості, де QВ, – множина показників якості БП; Q – 
множина показників якості і ефективності ОТС; ММ 
– комплекс математичних моделей, яки застосову-
ються для вирішення задач диспетчеризації і моні-
торингу; АK – комплекс алгоритмів вирішення задач 

диспетчеризації і моніторингу; ПК – комплекс ін-
струментальних програмних засобів, що реалізують 
функціональні задачі СМД; ОрК – організаційний 
комплекс СМД, тобто організаційні принципи і доку-
менти, що регламентують виконання і контроль біз-

нес-процесів; R1QМQ – відображення множини па-
раметрів якості виконання БП на множину параметрів 

якості функціонування ОТС; R2ММF – розподіл 

моделей по підсистемах; R3FQМ – відношення 
впливу функціональних підсистем на якість бізнес-
процесів. 

Наведемо коротку характеристику комплексів 
функціональних задач СМД. 

1. Комплекс задач підсистеми диспетчеризації 
бізнес-процесів призначений для забезпечення оп-
тимального управління чергами бізнес-операцій і 
бізнес-процесів, шляхом збору та аналізу даних, що 
надходять від підсистеми моніторингу, розпізна-
вання ситуацій і вжиття заходів щодо усунення 
нештатних і критичних ситуацій, що виникають в 
процесі виконання бізнес-процесів. 

До комплексу входять наступні задачі: 
– збір даних по ОТС від агентів-моніторів; 
– аналіз даних і розпізнавання ситуацій; 
– маршрутизація заявок на виконання бізнес-
операцій;  
– оптимізація стратегії управління чергами; 
– комунікація з менеджером ОТС і агентами-
моніторами. 

Комплекс задач вирішується безпосередньо в 
мережі ОТС. Тривалість вирішення задач обумов-
лена реальним часом виконання бізнес-процесів. 
Періодичність вирішення задач визначається ін-
тенсивністю надходження заявок на виконання 
БП і тактовою частотою контролю стану АРМ і 
черг. Тактова частота залежить від особливостей 
предметної області, в якій функціонує ОТС. Ав-
томатизоване вирішення задач може бути припи-
нено за бажанням менеджера ОТС. 

У процесі виконання даного комплексу задач пі-
дсистема диспетчеризації пов'язана інформаційними 
потоками з підсистемою моніторингу виконання БО 
(МS). 

Інформація про режими роботи АРМ (довжина 
черг, ступінь завантаження, критична ситуація і т.п.) 
обробляється в DS, яка генерує в разі необхідності 
повідомлення та рекомендації для менеджера ОТС. 

Вхідний інформаційний потік комплексу задач 
містить: 

а) Вхідні дані бізнес-процесів, в тому числі склад 
і послідовність БО, класи БО, поточна ціна затримки 
БП і т.п. 

б) Поточні дані про параметри стратегії управ-
ління чергами. 

в) Поточні дані, отримані від моніторів АРМ, в 
тому числі логи кожної БО, що містять відомості 
про протікання БО і критичні ситуації, дані про до-
вжину черг і стані АРМ. 

Вихідний інформаційний потік комплексу задач 
містить масиви значень ступеня завантаження кож-
ного АРМ, дані про завершені БП, значення критері-
їв ефективності по кожному БП. 

2. Комплекс задач моніторингу виконання БО 
призначений для забезпечення надійного функціону-
вання АРМ при виконанні БО та інформаційної під-
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тримки диспетчера, який здійснює управління чер-
гами в ОТС. До комплексу входять наступні задачі: 
– збір даних, що відображають процеси виконання 
БО на групі АРМ, що підпорядковані певному моні-
тору; 
– аналіз даних, прогноз та розпізнавання ситуацій 
при виконанні БО; 
– комунікація з диспетчером, ботами, які викону-
ють БО, і користувачами АРМ. 

Комплекс задач вирішується безпосередньо в ме-
режі ОТС. Періодичність і тривалість вирішення за-
вдань і умови, при яких припиняється розв'язання 
комплексу завдань, повністю збігаються з умовами, 
сформульованими для комплексу задач №1. 

У процесі вирішення другого комплексу задач 
кожен монітор є одержувачем даних від ботів, що 
виконують БО, і користувачів АРМ. Інформація про 
виконання БО систематизується, обробляється і пе-
редається диспетчеру ОТС. Диспетчер ОТС передає 
монітору заявку на виконання БО по конкретному 
БП і необхідні дані, включаючи номер компетенції і 
норми часу виконання кожного етапу БО. 

Таким чином, вхідний інформаційний потік ком-
плексу завдань містить: 
– набори вихідних даних за заявками та оновлені 
списки чергових заявок з урахуванням пріоритетів; 
– логи виконання кожної БО на підконтрольних 
АРМ. 

Вихідний інформаційний потік містить: 
– масиви даних, що відображають процеси вико-
нання БО; 
– повідомлення для користувачів АРМ. 

3. Комплекс задач підготовки та виконання біз-
нес-операцій (ЕS) призначений для безпосереднього  
прийому, виконання та передачі результатів вико-
нання кожної БО. У комплекс задач входять: 
– підготовка компетенцій для нових бізнес-
операцій; 
– реалізація сценаріїв бізнес-операцій; 
– комунікація з користувачем АРМ, монітором та 
системою електронного документообігу. 

Комплекс задач вирішується на АРМ аналітика, 
АРМ співробітників ОТС і в мережі ОТС. Періодич-
ність вирішення задач визначається інтенсивністю 
потоку заявок на виконання БО. Тривалість вирі-
шення задач залежить від обсягу БО, характеру пре-
дметної області та специфіки бізнес-логіки ОТС. Рі-
шення комплексу задач можливо тільки автомати-
зованим способом. 

У процесі вирішення даного комплексу задач бе-
руть участь аналітик, користувач АРМ, бот, який має 
відповідну компетенцію, і монітор АРМ. Процес пі-
дготовки компетенцій не пов’язаний безпосередньо 
з виконанням БО і здійснюється окремо від потоку 
БП і БО.  

Процес виконання БО ініціює монітор, який відс-
тежує рух черги заявок. Чергова заявка, що надхо-
дить на обслуговування, містить всі необхідні вихід-
ні дані, включаючи клас БО і результати виконання 
однієї або декількох попередніх БО даного БП. Мо-
нітор, відповідно до класу БО, створює екземпляр 
бота і прикріплює до нього компетенцію даної БО. 
Користувач АРМ сповіщається про можливий поча-

ток виконання БО. Якщо користувач дає згоду, по-
чинається виконання сценарію БО. 

Під час виконання сценарію БО бот здійснює мі-
крооперації (МО), кожна з яких описана в сценарії 
БО. Кожній МО відповідає набір ключових слів. Цей 
набір містить ключові слова, що позначають дії бота 
і інших ролей, які беруть участь в БО. Серед ключо-
вих слів є слова, що супроводжують штатне вико-
нання БО, слова, що пов'язані з критичними ситуаці-
ями, і крім того, слово, що виражає головний аспект 
МО. Завдяки наявності аспектних слів полегшується 
діагностика ситуацій на рівні БО. 

Зв'язок з підсистемою моніторингу. Якщо діаг-
ностовано критичну ситуацію, користувач отримує 
повідомлення і миготливий колірний сигнал. Моні-
тор фіксує ситуацію і приймає одне з декількох рі-
шень щодо виходу з ситуації. Після закінчення ви-
конання БО монітор фіксує лог операції і передає 
його диспетчеру. 

Вхідний інформаційний потік комплексу задач 
формується з вихідних даних і класу БО. 

Вихідний інформаційний потік комплексу за-
дач містить дані про результати БО. Ці результати 
можуть мати різний формат, в залежності від ха-
рактеру БО. 

В інформаційне забезпечення СМД входять: 
1. Комплект нормативних документів, що регла-

ментують виконання перерахованих вище комплек-
сів задач. 

2. Бази даних бота, монітора, диспетчера, що міс-
тять весь комплекс даних про бізнес-процеси, біз-
нес-операції, норми часу, режими роботи АРМ і ре-
зультати виконання БП, включаючи показники ефе-
ктивності. 

3. Бази знань, що дозволяють діагностувати ситу-
ації на рівні монітора і диспетчера, а також зберіга-
ють b-компетенції для виконання БО. 

У математичне забезпечення СМД входять: 
1.Комплекс моделей, призначених для вирішення 

задач моніторингу виконання БО, включаючи розпі-
знавання ситуацій і прийняття рішень. 

2. Комплекс методів і моделей, призначених для 
управління чергами заявок на виконання БО, вклю-
чаючи розпізнавання ситуацій і прийняття рішень. 

3. Комплекс методів і моделей для оптимізації 
стратегії управління чергами та імітаційного моде-
лювання. 

Програмне забезпечення СМД є комплексом про-
грамних засобів, який реалізує рішення задач, перера-
хованих вище. 

Організаційне забезпечення СМД – це організа-
ційні засади здійснення задач, що описані вище. 

В технічне забезпечення СМД входить комплекс 

мережевого обладнання і робочих станцій. 

Загальна структура СМД показана на рис. 1. 

СМД реалізована як трирівнева. Основою нижнього 

рівня є комплекс робочих станцій ОТС, тобто суку-

пність АРМ та мережеве обладнання. Всі АРМ вра-

ховані, як вузли мережі масового обслуговування. 

Кожен співробітник – користувач АРМ, врахований 

в базі даних як володар набору компетенцій, необ-

хідних для виконання певних класів  БО.  
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Деяку підмножину БО виконують програмні аге-

нти нижнього рівня – боти. При цьому співробітни-

ки контролюють проміжні і кінцеві результати БО 

через інтерфейс бота. Кожен співробітник в межах 

своїх компетенцій може одночасно контролювати 

від однієї до 3-х БО. Структуру підсистеми підгото-

вки та виконання БО показано на рис. 2. 

Другий рівень СМД утворює підсистема моніто-

рингу. Структура підсистеми показана на рис. 3. 

Програмні агенти-монітори є проміжною ланкою 

між модулем диспетчеризації, ботами та h-агентами. 

Кожен монітор працює з групою АРМ. Беручи від 

диспетчера чергову заявку на виконання БО певного 

БП, монітор формує бота, поєднуючи ядро бота і по-

трібну в даний момент b-компетенцію (сценарій ви-

конання БО, що включає програмний код, набір 

ключових словосполучень і зразковий лог виконання 

БО, що містить часові рамки для кожної мікроопе-

рації). Запускаючи бота, монітор сповіщає користу-

вача, і повідомляє йому тип БО і номер БП. Корис-

тувач підтверджує прийом заявки. 

Монітор веде таблицю стану всіх заявок, припи-

саних АРМ, що знаходяться в його підпорядкуванні. 

Під час виконання БО бот формує лог, в якому за-

значається час виконання кожної мікрооперації, 

ключове слово-аспект, і ситуаційні ключові слова. 

Після закінчення БО лог фіксує монітор і формує 

звіт для диспетчера. Якщо в процесі виконання БО 

виникла позаштатна ситуація, її діагностує монітор 

або користувач. В обох випадках в лог-файлі фіксу-

ються номер мікрооперації і відповідні ключові сло-

ва. За командою користувача монітор може призу-

пинити виконання БО або повторити її виконання. 

 

Рисунок 1 –  Загальна структура системи диспетчеризації та моніторингу 
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Рисунок 2 – Структура підсистеми підготовки та виконання БО 
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Третій рівень СМД – це диспетчерська служба. 

Структура підсистеми диспетчеризації (DS) показана 

на рис. 4. Підсистема містить всі необхідні функціо-

нальні вузли, включаючи базу даних, базу знань, мо-

дуль розрахунку ефективності, модуль імітаційного 

моделювання, модуль оптимізації стратегії і програ-

мне ядро підсистеми. Диспетчер здійснює зв'язок 

між менеджером ОТС і підсистемою моніторингу. У 

його функції входить формування та контроль черги 

БП і ранжування цієї черги за вартістю затримок. 

Крім того, диспетчер контролює стан всіх черг зая-

вок на виконання БО. Диспетчер формує заявки і ро-

зсилає їх моніторам із зазначенням БП, етапу, вихід-

них даних, необхідних результатів і номера АРМ. 

Крім того, відбувається ранжування заявок в чер-

гах за вартістю затримок, розрахунок показників 

ефективності окремих БО і БП в цілому з викорис-

танням норм часу, цін затримок і норм оплати часу 

h-агентів. При  взаємодії з з підсистемою моніторин-

гу здійснюється ведення бази даних моніторингу ро-

боти АРМ, включаючи стану заявок, прапори почат-

ку і закінчення процесу виконання БО, прапори при-

пинення, прапори повторного виконання, прапори 

закінчення черзі, позначки часу і періоди часу вико-

нання по кожній БО, а також періоди простою АРМ. 

Періодичність контролю БО з боку монітора і дис-

петчера залежить від класу БО і норми часу вико-

нання. 

Диспетчер виконує діагностику критичних ситу-

ацій на рівні ОТС і приймає рішення щодо усунення 

нештатних ситуацій на АРМ, блокуючи частини ма-

ршрутів у разі потреби. 

Далі опішимо архітектуру програмного комплек-

су СМД. Загальна структура комплексу  представле-

на на рисунку 5. Комплекс реалізовано у вигляді 3 

компонентів, а саме диспетчер, монітори та АРМ. 

Диспетчер складається із серверної і клієнтської ча-

стини. Серверна частина диспетчера представляє со-

Рисунок 3 – Структура підсистеми моніторингу 
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Рисунок 4 – Структура підсистеми диспетчеризації 
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бою набір RESTful API контролерів для роботи клі-

єнтської частини, набір RESTful API контролерів 

для роботи моніторів, RESTful клієнт для зворотно-

го зв’язку. Клієнтська частина реалізована у вигляді 

SPA і працює у веб-браузері. Монітори та АРМ та-

кож складаються з наборів RESTful API контролерів 

та RESTful клієнта для зворотного зв’язку.  

Модулі АРМ включають в себе класи контролерів 

API, бізнес-логіку, таблиці БД та класи для роботи с 

ними, сервіси, файли графічного інтерфейсу корис-

тувача (GUI). Модулі АРМ для виконання БО, транс-

ляції сценаріїв БО, взаємодії з монітором формують 

ядро АРМ. 

– модуль АРМ для взаємодії з монітором; 

– модуль АРМ для взаємодії з h-агентом. 

Під час роботи системи працює лише один 

центровий модуль диспетчера, що включає в себе 

RESTful API контролери для монітору та SPA-

клієнта, сервіси для кожного с наведених модулів 

(бізнес-логіка), таблиці БД та моделі для взаємодії с 

нею. 

Кожен модуль монітора містить RESTful API кон-

тролер, сервіс зворотного зв’язку (доступ до API 

АРМ, диспетчера), менеджер (бізнес-логіка), табли-

ця БД та класи для роботи з нею. 

 

Рисунок 5 – Структура програмного комплексу 

 

Кожен компонент має свою власну базу даних 

(БД). Клієнтська частина є незалежним проектом, 

який використовує розроблений API. Для забезпе-

чення функціоналу авторизації кожен АРМ має вла-

сний токен, а авторизація h-агента виконується за 

допомогою пари логін-пароль, яку вводить користу-

вач через Desktop-додаток АРМ. 

Комплекс включає наступні функціональні блоки: 

– модуль диспетчера для взаємодії з монітором; 

– модуль диспетчера для обробки черг БО; 

– модуль диспетчера для адміністрування сис-

теми; 

– модуль диспетчера для менеджменту h-

агентів; 

– модуль монітора для взаємодії з АРМ; 

– модуль монітора, що обслуговує черги БО; 

– модуль монітора для обліку виконання БО; 

– модуль АРМ для виконання БО; 

– модуль АРМ для трансляції сценаріїв БО; 

– модуль АРМ для взаємодії з монітором; 

– модуль АРМ для взаємодії з h-агентом. 

Під час роботи системи працює лише один 

центровий модуль диспетчера, що включає в себе 

RESTful API контролери для монітору та SPA-

клієнта, сервіси для кожного с наведених модулів 

(бізнес-логіка), таблиці БД та моделі для взаємодії с 

нею. 

Кожен модуль монітора містить RESTful API кон-

тролер, сервіс зворотного зв’язку (доступ до API 

АРМ, диспетчера), менеджер (бізнес-логіка), табли-

ця БД та класи для роботи з нею. 

Систему моніторингу та диспетчеризації бізнес-

процесів впроваджено в організаційно-технічні сис-

теми департаменту керування персоналом та випро-

бувального центру місцевих підприємств. 

ВИСНОВКИ. Для реалізації інформаційної тех-

нології динамічного формування виконавчих струк-

тур в роботизованій організаційно-технічній системі 

розроблено комплекс функціональних задач системи 

моніторингу та диспетчеризації бізнес-процесів і за-

гальну структуру системи.  

Також розроблено структури підсистем виконан-

ня бізнес-операцій за участю програмних агентів, 

структуру підсистеми моніторингу роботи автомати-

зованих робочих місць, структуру підсистеми диспе-

тчеризації бізнес-процесів.  

Розроблено архітектуру програмного комплексу, 

до якого входять модуль монітора для взаємодії з 

АРМ, модуль монітора для обслуговування черги 

БО, модуль монітора для обліку виконання БО, мо-

дуль реалізації взаємодії моніторів та диспетчера, 

модуль диспетчера для обробки черг БО, модуль ди-

спетчера для адміністрування системи, модуль АРМ 

для виконання БО, модуль АРМ для трансляції сце-

наріїв БО, модуль АРМ для взаємодії з монітором, 

модуль АРМ для взаємодії з h-агентом.  

Все це дозволило впровадити систему монітори-

нгу і диспетчеризації бізнес-процесів у організацій-

но-технічні системи департаменту керування персо-

налом та випробувального центру у місцевих підп-

риємствах, де отримано позитивний ефект при ско-

роченні часу виконання бізнес-процесів. 
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ARCHITECTURE OF BUSINESS PROCESS MONITORING AND DISPATCHING SYSTEM 
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Purpose. Robotization of organizational and technical systems should be implemented in such a way that business 

operations are performed jointly by the human operator and intelligent agents. This allows you to control the activity of 

bots and increases the reliability of operations. On the other hand, it speeds up and reduces the cost of business 

processes due to less human involvement. Such robotization creates a number of problems, such as the need to create an 

automated system for monitoring and scheduling business processes and business operations that are performed 

simultaneously in the organization. To solve this problem, it is necessary to develop appropriate models, a set of 

functional tasks and the architecture of the monitoring and scheduling system. Methodology. In the system, the 

interaction of active agents takes place at three levels: the level of execution, the level of monitoring, the level of 

scheduling. At each level, many functions and roles are implemented in the process of performing business processes 

and business operations. This allows you to dynamically form executive structures for each business process. Findings. 

In the work, for realization of information technology of dynamic formation of executive structures in the robotic 

organizational and technical system, the complex of functional tasks of system of monitoring and dispatching of business 

processes and the general structure of system is developed. Originality. Structures of subsystems for executing the 

business operations with the participation of software agents, structure of subsystems for monitoring the work of 

automated workplaces, and structure of subsystems for dispatching the business processes were developed. Developed 

the architecture of the software package, which includes a monitor module for interaction with automated workstations, 

a monitor module for queuing services, a monitor module for accounting of business operations, a module for 

implementing the interaction of monitors and dispatchers, a dispatcher module for processing queues, a dispatcher 

module for system administration, module for business operations, module for translation of business transaction 

scenarios, module for interaction of the workstation with the monitor, module for interaction with the user. Practical 

value. All this allowed introducing a system for monitoring and scheduling the business processes in the organizational 

and technical systems of the personnel management department and testing center in local enterprises, where a positive 

effect was obtained by reducing the time of business processes. References 12, figure 5. 

Key words: organizational system, business processes, team of agents, information technology, systems structure, 

systems architecture. 
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