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9. Тема та реферат дисертації

Тема (укр.)



Теоретичні та прикладні засади інтелектуальної інформаційної технології отримання довірчих рішень за 
людиноцентрованим підходом

Тема (англ.)

Theoretical and applied principles of intelligent information technology for obtaining trust decisions on a human-centered 
approach

Реферат (укр.)

У дисертаційній роботі вирішено актуальну науково-прикладну проблему недостатнього рівня довіри до інтелектуальних 
інформаційних технологій в частині прийняття ними рішень на практичному рівні шляхом розроблення теоретичних та 
прикладних засад інтелектуальної інформаційної технології отримання довірчих рішень за людиноцентрованим 
підходом, яка забезпечує довіру до рішень, отриманих інтелектуальними інформаційними системами відповідно до 
сукупності етичних принципів. Проведено аналіз та досліджено поняття довіри до інтелектуальних інформаційних 
технологій на основі розробленої онтології довіри. Це дозволило визначити шляхом декомпозиції основні структурні 
елементи і співвідношення між ним та в подальшому, на основі розроблених методів порівняння, через встановлення 
ступеня відповідностей, визначити узгодженість онтології довіри щодо структурованого домену. За результатами 
проведеного аналізу визначені основні фактори та властивості, необхідні для розробки методів із забезпечення довіри до 
інтелектуальних інформаційних технологій на рівні систем прийняття рішень та аналізу ознак даних. У межах 
дисертаційної роботи запропоновано поняття довіри до інтелектуальних інформаційних технологій в частині прийняття 
ними рішень, яке базується на теоретико-множинному підході і в подальшому лягло в основу формування множини 
вимог до програмного рівня інтелектуальних інформаційних технологій, а саме: методів формування систем прийняття 
рішень з генерації довірчих рішень. Розроблені методи можуть бути застосовні в межах широкого спектру задач, які 
відносяться до сфери інтелектуальних інформаційних систем, оскільки дозволяють отримати результати з високими 
показниками якості. Особливе значення має практичне застосуванням розроблених методів в інтелектуальних 
інформаційних технологіях для сфер важливого та критичного значення, які потребують отримання рішень з високими 
показниками довіри. Сфери: безпекові, соціально значимі, військові, фінансові, що потребують отримання критичних 
рішень для суспільства та життя людей із застосування інтелектуальних інформаційних технологій, є тими областями, де 
можуть бути використані розроблені інтелектуальні інформаційні системи.

Реферат (англ.)

The thesis solves the current scientific and applied lack of trust in intelligent information technology in terms of their decision-
making at the practical level and its decisionn by developing theoretical and applied principles of intelligent information 
technology to obtain trustworthy decisions based on human-centered approach. in accordance with a set of ethical principles. 
The analysis of the concept of trust in intelligent information technologies on the basis of the developed ontology of trust is 
carried out. This allowed determining, by decomposition, the main structural elements and the relationship between it and 
furthering on the basis of developed methods of alignment, by establishing the degree of correspondence to determine the 
alignment of the trust ontology for the structured domain. Based on the results of the analysis, the main factors and properties 
necessary for the development of methods to trust in intelligent information technology at the level of decision-making systems 
and analysis of data characteristics are identified. This made it possible to form a set of characteristics of decision-making 
systems, which later formed the basis for the development of new methods for the formation of decision-making systems and 
allow generating decisions in accordance with certain indicators of trust. The thesis proposes the concept of trust in intelligent 
information technology, which is based on the theoretical-sets approach and later formed the basis for the formation of 
requirements set for the software level of intelligent information technology, namely methods of forming decision-making 
systems for generating trust decisions. The developed methods can be applicable within a wide range of problems related to the 
sphere of intelligent information systems, as they allow obtaining high quality results. Of particular importance is the practical 
application of developed methods in intelligent information technologies for the areas of important and critical importance that 
require high-cost decisions. Spheres: security, socially significant, military, financial, which require critical decisions for society 
and the lives of people with the use of intelligent information technologies are those areas where intellectual information 
systems can be used.
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