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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність проблеми. Розв’язання проблем, що виникають у сучасному 

глобалізованому світі в усіх сферах діяльності людини, приводить до необхідності 

побудови та дослідження математичних моделей прийняття рішень з урахуванням 

багатьох цілей, ієрархічності, великої розмірності, суб’єктивної та об’єктивної 

невизначеності  при функціонуванні соціо-економічних систем (СЕС). Особливого 

значення набувають ці проблеми при вирішенні задач трансформації соціально-

політичного та економіко-технологічного устроїв сучасної України. Необхідність у 

проголошеній децентралізації державного управління в різнорідних за соціально-

економічним розвитком регіонах країни в умовах неповноти та недостатності 

інформації про пріоритети соціальних та регіональних груп населення, близькості 

(до співпадіння) або розбіжності (до протилежності) критеріїв оцінки ситуації та 

шляхів розвитку, приводить до необхідності структуризації і визначенні критеріїв в 

моделях багатокритеріального вибору та їх відносної важливості, кластеризації 

критеріального простору в умовах суб’єктивної та об’єктивної невизначеності. 

Оскільки, перебіг зазначених процесів відбувається в умовах інформаційного 

суспільства, то розвиток ефективних механізмів  підготовки та прийняття рішень в 

СЕС пов'язаний із широким використанням великих обсягів інформації з різних 

джерел, отриманням нових знань та їх впровадженням в управління СЕС. 

Аналіз теорії і практики управління функціонуванням СЕС засвідчив, що 

прийняття управлінських рішень базується  на основі наукових підходів. Розробку 

різних підходів, методів, моделей, процедур, алгоритмів, схем, методологій тощо, 

які охоплюють широке коло математичних і прикладних проблем прийняття рішень, 

здійснювали і здійснюють вітчизняні та закордонні вчені, науковці і спеціалісти, 

зокрема:  С.А. Айвазян, В.Л. Волкович, О.Ф. Волошин, А.М. Воронін, В.А. Глотов, 

Л.Ф. Гуляницький, Н.Г. Загоруйко, Д. Канеман, Е. Квейда, Р.Л. Кіні, Г. Крон, 

О.І. Ларичев, Б.Г. Літвак, А.В. Лотов, Л.М. Местецький, Дж.А. Міллер, Б.Г. Міркін, 

В.С. Михалевич, О.Г. Наконечний, В.Д. Ногін, О.І. Орлов, В.В. Павельев, Н.Д. 

Панкратова, А.Б. Петровський, В.В. Подіновський, Д.А. Поспелов, І. Пфанцагля, Х. 

Райфа,  В. Роу, А.С. Риков, Т. Сааті, Г. Саймон, Н.В. Семенова, І.В. Сергієнко, П. 

Словік, В.Є. Снитюк, В.Л. Стефанюк, С.С. Стівенc, А. Тверскі, В.К. Фінн, І.Ф. 

Шахнов та інші. У розв’язання задач багатокритеріального вибору з використанням 

апарату нечіткої математики значний вклад внесли О.М. Аверкін, Р. Белман, А.Н. 

Борисов, В.Е. Жуковін, Ю.П. Зайченко, Л. Заде, А. Кофман, А.П. Ротштейн, С.А. 

Орловський, С.Д. Штовба та інші. Всі ці дослідження відрізняються способами 

отримання, обробки і представлення інформації про властивості об’єктів та переваги 

особи, що приймає рішення (ОПР) і базуються на ідеях структуризації та зменшенні 

розмірності множини альтернативних рішень. Однак, серед відомих практично 

відсутні методи, в основі яких лежать ідеї структуризації множини критеріїв. 

Прийняття практичних рішень пов’язано  з аналізом суджень і цінностей 

наших можливостей, вигод, витрат, ризиків. Як правило, проблеми, які виникають 

при розв’язуванні таких задач, є слабко структурованими. Слабко структуровані 

проблеми інтегрують в собі як кількісну, так і якісну інформацію. Тобто, виникає 

проблема відображення вербального мислення людини, з конкретним досвідом, у 
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кількісні величини. Для цього використовується математичне та інформаційне 

моделювання складних проблемних ситуацій. 

Таким чином, виникає необхідність у розробці інформаційних технологій 

розв’язання задач багатокритеріального вибору складних рішень в умовах 

невизначеності, ієрархічності та великої розмірності критеріального простору. 

Отже, актуальною науково-прикладною проблемою є розробка моделей, методів та 

практичних інструментів багатокритеріального аналізу і вибору раціональних 

рішень, на основі принципу обмеженої раціональності та створення інформаційної 

технології, для вдосконалення і підвищення ефективності процесу підготовки 

прийняття раціональних управлінських  рішень в соціо-економічних системах. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до плану наукових досліджень у рамках таких науково-

дослідних програм (тем): 

- кафедри кібернетики і прикладної математики ДВНЗ “Ужгородський 

національний університет” “Розробка інформаційного і математичного 

забезпечень для інтелектуальних систем та систем прийняття рішень” (номер 

державної реєстрації 0110U006903), автор – науковий керівник; 

- кафедри моделювання складних систем Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка “Розвиток теорії та розробка технологій для моделювання, 

аналізу оцінки та оптимізації складних систем” (номер державної реєстрації 

0106U00858); 

- Закарпатського регіонального центру соціально-економічних і гуманітарних 

досліджень НАНУ «Перша черга інтелектуальної автоматизованої 

інформаційно-аналітичної системи супроводу бюджетного процесу на 

регіональному і місцевому рівнях (Закарпатська обл., м. Ужгород)» (номер 

державної реєстрації 0109U009199), «Друга черга інтелектуальної 

автоматизованої інформаційно-аналітичної системи супроводу бюджетного 

процесу на регіональному і місцевому рівнях (Закарпатська обл., м. Ужгород)» 

(номер державної реєстрації 0108U010327). 

Мета і задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є розробка 

інформаційної технології, моделей та методів прийняття багатокритеріальних 

рішень в умовах невизначеності в соціо-економічних системах на основі принципу 

обмеженої раціональності. Для досягнення поставленої у роботі мети необхідно 

вирішити наступні завдання: 

1. Виконати аналіз моделей, методів, інструментальних засобів підтримки 

прийняття управлінських рішень на стадіях життєвого циклу соціо-

економічних систем в умовах невизначеності та запропонувати концепцію 

обмежено-раціонального багатокритеріального вибору. 

2. Побудувати модель багатокритеріального обмежено-раціонального вибору із 

застосуванням «м’яких обчислень» для вироблення управлінських  рішень на 

різних стадіях функціонування соціо-економічних систем.  

3. Розробити метод багатокритеріального вибору рішень на основі принципу 

обмеженої раціональності для підготовки та прийняття індивідуальних і 

колективних управлінських  рішень. 
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4. Розробити модель і методи кластеризації критеріального простору для 

розв’язання оптимізаційних задач на основі використання апарату теорії 

нечітких множин. 

5. Розробити методи розв’язання багатокритеріальних задач оптимізації із 

критеріальним простором великої розмірності. 

6. Розробити методи пошуку раціональних рішень на основі редукції задач 

багатокритеріального вибору до однокритеріального.  

7. Розробити інформаційно-аналітичну систему для прийняття управлінських 

рішень при функціонуванні соціо-економічних систем та здійснити 

експериментальну верифікацію одержаних результатів. 

Об’єкт дослідження.  Процеси підготовки і прийняття управлінських рішень 

у соціо-економічних системах. 

Предмет дослідження. Моделі і методи та інструментальні засоби підтримки 

прийняття рішень на основі принципу обмежено-раціонального 

багатокритеріального вибору 

Методи дослідження. При проведенні досліджень використовувались  

наступні методи: методи системного аналізу і теорії систем – для побудови 

концептуальної моделі багатокритеріального вибору; методи дослідження операцій 

– для знаходження оптимальних розв’язків у задачах вибору; методи 

багатокритеріального аналізу та вибору рішень – для знаходження ефективних 

управлінських рішень; методи теорій прийняття рішень, кластерного аналізу, 

нечітких множин та нечіткої логіки – для розв‘язання задач багатокритеріального 

вибору із дискретною і неперервною множинами альтернатив; методи лінійної 

алгебри – для визначення переваг та згорток  критеріїв; методи статистичного 

аналізу часових рядів – для розв‘язання задач із динамічними критеріями; методи 

об’єктно-орієнтованого  програмування – для розробки програмного забезпечення 

інформаційних систем; методи реляційної алгебри – для проектування баз даних. 

Наукова новизна одержаних результатів. Результати досліджень формують 

новий науковий напрямок багатокритеріального вибору рішень, інтегруючим 

елементом якого є принципи обмеженої раціональності та структуризації 

критеріального простору, що включає методологічні основи зменшення 

невизначеності на основі моделей, методів, інструментальних засобів інформаційної 

технології підтримки прийняття управлінських рішень на стадіях життєвого циклу 

соціо-економічних систем. 

Наукову новизну роботи становлять такі основні результати: 

вперше: 

• запропоновано концепцію інформаційно-аналітичного супроводу 

функціонування соціо-економічних систем, яка передбачає прийняття  

багатокритеріальних управлінських рішень на основі принципів обмеженої 

раціональності та структуризації критеріального простору, що дозволяє 

вдосконалити процес прийняття управлінських рішень у соціо-економічних 

системах;   

• розроблено модель та метод багатокритеріального вибору на основі принципу 

обмеженої раціональності для ухвалення індивідуальних і колективних 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 4 

управлінських  рішень, що дозволяє зменшити інформаційну невизначеність 

та досягти підвищення інформативності даних; 

• розроблено модель і методи кластеризації критеріального простору для задач 

в соціо-економічних системах, які можуть бути зведеними до 

багатокритеріальних задач лінійного програмування на основі розроблених 

моделей суперечливості та зв’язаності цільових функцій із застосуванням 

апарату теорії нечітких множин, що дозволяє провести редукцію розмірності 

множини критеріїв, на відміну від моделей і методів, які використовують 

структуризацію простору рішень; 

набули подальшого розвитку: 

• методи багатокритеріального вибору для задач прийняття управлінських 

рішень в соціо-економічних системах, за рахунок застосування схем 

послідовного аналізу, динаміки оцінок, відсіювання і конструювання нових 

варіантів критеріїв та кластеризації критеріального простору, що дозволяє 

знаходити якісно кращі рішення;  

удосконалено: 

• методи нечітких послідовних поступок, визначення пріоритетів критеріїв та 

визначення і модифікації вагових коефіцієнтів. Запропоноване удосконалення 

відрізняється від існуючих використанням інформації, незалежної від особи, 

що приймає рішення, і дозволяє об’єктивізувати процес вироблення  

управлінських рішень;  

• модель знаходження ефективних розв’язків у задачах прийняття 

управлінських рішень  із критеріальним простором великої розмірності та 

нечіткими параметрами. Сутність удосконалення полягає в тому, що 

спрощується спосіб отримання раціонального рішення за рахунок кількості 

порівнянь, що дозволяє зменшити час обчислювальних процедур. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені в дисертаційному 

дослідженні принципи, моделі й методи прийняття управлінських рішень у СЕС 

доведені до практичної реалізації в інформаційно-аналітичних системах підтримки 

прийняття рішень, зокрема для оцінки кредитування підприємств та інвестиційних 

проектів, складання дієт у дієтології та дієтотерапії. 

Наукові результати дисертації направлені на підвищення ефективності 

процесів прийняття управлінських рішень на різних стадіях життєвого циклу СЕС в 

умовах невизначеності та об’єктивізації вироблення управлінських рішень. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на основі 

запропонованих принципів, моделей і методів розроблено алгоритмічно-програмний 

інструментарій для вирішення проблем прийняття управлінських рішень у слабко 

структурованих предметних областях функціонування СЕС, який дозволяє 

підвищити їх ефективність. 

Ряд моделей і методів обмежено-раціонального багатокритеріального вибору 

використано Департаментом житлово-комунального господарства, будівництва та 

інфраструктури Закарпатської обласної державної адміністрації, ТОВ «Сучасні 

торговельні технології» (м. Київ), ПАТ «Комерційний інвестиційний банк» (м. 

Ужгород), ТОВ «Прак» (м. Київ), Міській дитячій клінічній лікарні м. Ужгород. 

Окремі положення дисертаційного дослідження використовуються в навчальному 
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процесі математичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» при викладанні дисциплін: «Системи і методи прийняття рішень», 

«Нечіткий аналіз у прикладних задачах», «Економічна кібернетика», «Економіко-

математичні моделі і методи». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним науково-

прикладним дослідженням, в якому висвітлені власні ідеї та розробки, що дозволило 

розв’язати поставлені завдання. Всі результати дисертаційної роботи отримані 

здобувачем самостійно. Робота містить теоретичні та методичні положення і 

висновки, сформульовані дисертантом особисто. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, в дисертаційній роботі використані ідеї та положення, які є 

результатом індивідуальної праці автора. У наукових роботах, написаних у 

співавторстві, автору належать постановки задач, вибір моделей і методів їхнього 

розв’язання, ідеї використання принципів обмеженої раціональності та 

структуризації критеріального простору. Зокрема, у публікаціях здобувачу 

належать: [8,12,104] – постановка задачі редукції множини критеріїв та її 

обґрунтування;  [72,75,96] – методи кластеризації; [10,135] – математичний апарат 

побудови згортки цільових функцій; [74] – математична модель задачі 

збалансованого харчування; [77,79] – підхід застосування теорії нечітких множин 

для кластеризації критеріального простору; [33,245,151] – механізм застосування 

паралельно-послідовних схем при багатокритеріальному виборі; [17,18,103] – моделі 

прогнозування; [110,119,128] – основні положення застосування моделей 

багатокритеріального вибору для оцінки платоспроможності об’єктів 

господарювання; [117] – нечіткі моделі для визначення компетентності; [121,148] – 

нечіткі моделі, методи і алгоритми та їх застосування; [118, 269-271] – розробка 

інформаційної моделі.  

Програмні засоби, як реалізація конкретних методів, моделей і алгоритмів для 

ряду актуальних прикладних задач, розроблені під керівництвом і безпосередній 

участі автора. 

Апробація результатів дисертації.  Основні теоретичні та практичні 

результати дисертаційної роботи було представлено та обговорено на таких 

конференціях та семінарах:  

Всеукраїнська наукова конференція “Розробка та застосування математичних 

методів в науково-технічних дослідження”, м. Львів, 1995. 

Міжнародна конференція "Моделювання та оптимізація складних систем",  м. 

Київ, 2001. 

Міжнародна конференція "Prediction and decision making under uncertainty", м. 

Київ, 2001. 

Мiжнародна школа-семiнар "Теорiя прийняття рiшень", м. Ужгород, 2002, 

2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016. 

Міжнародна науково-практична конференція „ІНФОТЕХ”, м.Севастополь, 

2004, 2007, 2009, 2011,2013 

 International  Conference “Knowledge – Dialogue – Solution”, Sofia, Bulgaria, 

2005, 2009, 2010, 2012 

International Conference “DYNAMICAL SYSTEM MODELLING AND 

STABILITY INVESTIGATION”, м. Київ, 2005. 
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International Conference “Information Research and Applications”, Varna, 

Bulgaria, 2006. 

Х Белорусская математическая конференция,  г. Минск, Беларусь, 2008 

V Всеукраїська науково-практична. конференція ”Інформатика та системні 

науки”, м.Полтава, 2010, 2014. 

Міжнародна науково-технічна конференція “Обчислювальний інтелект 

(результати,проблеми,перспективи)”, м. Черкаси,  2011, 2013, 2015, м. Київ – 2017. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «В.М.Глушков – піонер 

кібернетики», м.Київ, 2014. 

II Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та 

взаємодії», м. Київ, 2015. 

International scientific and practical conference “Economics, science, education: 

integration and synergy” (Bratislava, 18-21 January 2016). 

Публікації за темою дисертації. Результати дисертаційної роботи викладені у 

91 науковій праці, у тому числі  1 монографії, 32 статтях у фахових  наукових 

виданнях України, 13 статтях у закордонних виданнях, 11 із них індексуються у 

міжнародних наукометричних базах, 1 патенті, 37 тезах доповідей на наукових 

конференціях та 7 статтях інших видань. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

семи розділів, висновків, списку використаних джерел із 282 найменувань та 

чотирьох додатків на 35 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 412 

сторінок, у тому числі 307 сторінок основного тексту, робота містить 53 рисунки та 

17 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

 У вступі обгрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено 

мету та завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження. Крім цього, наведено 

наукову новизну роботи та практичне значення одержаних результатів, структуру 

дисертаційної роботи, зазначено кількість публікацій за темою роботи. 

 У першому розділі виконано загальний аналіз проблем прийняття рішень при 

функціонуванні соціо-економічних систем (СЕС). Проаналізовано особливості 

сучасних СЕС і методологічних підходів управління ними. Як показав аналіз 

проблем, які супроводжують етапи життєвого циклу СЕС та процесів прийняття 

рішень на кожному з таких етапів, що їх характерною особливістю є невизначеність 

даних, на основі яких приймають рішення, їх відсутність, неоднозначність та 

неповнота. Вплив таких аспектів приводить до неможливості побудови достатньо 

точних моделей процесів у СЕС та, як наслідок, до відсутності можливості одержати 

оптимальні рішення з використанням таких моделей. Але у більшості випадків 

відповідальних осіб задовольняють рішення, які не є оптимальними або про  

оптимальність яких нічого не відомо. Їх одержання та використання і становить 

сутність принципу обмеженої раціональності. 

Оскільки СЕС належать до класу кібернетичних систем, то їх функціонування 

передбачає наявність механізму управління. Схема управління  СЕС наведена на 

рис. 1. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Схема управління СЕС 

 

СЕС складається із двох окремих систем: економічної системи(ЕС) і 

соціальної системи(СС). Кожна система має свої цілі.  На вхідні дані, які надходять 

у СЕС впливають керуючі дії і за допомогою певних механізмів, інструментальних 

засобів та дій у вигляді операцій проходить оброблення вхідної інформації  у 

результаті чого отримуються вихідні дані(характеристики). 

Для знаходження ефективного управління функціонування СЕС, необхідно 

розв’язати задачу 

     max)( kuE  ,                                                           (1)  

де  ...},,,,{ rdspk    - період функціонування СЕС. 

Оскільки, простір функціонування СЕС визначається множиною станів, то 

задача управління є такою: для   k   знайти  

)),,((max
,,

kSZYFArg u

ksz

,                                                         (2) 

де k  – моменти прийняття управлінських рішень, uF  – критерій ефективності 

управління, Z  – множина задач, S  – множина стратегій, Y  – вектор-функція станів 

системи,  k – моменти прийняття рішень. 

Розв’язок задачі (2) означає, що у кожному періоді функціонування СЕС 

визначаються такий перелік задач, який виконує система і така структура 

управління, які максимізують критерій ефективності функціонування СЕС як 

функцій його станів. Фактично задача (2) зводиться до задачі вибору ефективного 

управління функціонуванням СЕС на будь-якій стадії ЖЦ.  

Задача вибору ефективного управління безпосередньо зв’язана із вирішенням 

проблемних ситуацій, які розділяються на критичні і перспективні.  

Функціонування будь-якої СЕС здійснюється у певній предметній області або 

на перетині декількох предметних областей, які, як правило, є слабко 

структурованими. Поведінку СЕС визначено як композицію дискретних і 

 

Керуючі дії 

 

С Е С = ЕС    С С 

Механізми,  

засоби, 

дії 

Вхідні дані 

 
Вихідні дані 

 

Цілі 
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неперервних процесів. Дискретними моделями найчастіше описують моменти 

прийняття рішень, а неперервними – функціонування систем. 

Процес прийняття управлінського рішення (ПУР) починається із виникнення 

проблемної ситуації і закінчується діями щодо усунення даної проблеми. Ключовим 

етапом даного процесу є операція вибору переважаючої альтернативи із переліку 

розглядуваних. Детальна характеристика цього етапу відображена на рис.2. 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Етап вибору  рішення 

 

 На рис.2. відображено також принципи і підходи на основі яких, у 

дисертаційній роботі, розроблено моделі і методи розв’язання задачі 
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задачі та 
побудова 

моделі 

Модель на скінченній 

множині варіантів 

Модель на 
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альтернатив 

 

Модель 
"Cуперечливості та 

зв'язності критеріїв" 

 

Модель 
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Вибір, розробка 
методу 
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раціональності 
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платформі 

Кластеризація 
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правила вибору 

або профіль 
переваг 

 

Кластеризація 

 

Моделі 
кластеризації 
та згорток і їх 

реалізація 

 

Згортка 

 

Формування 
критеріїв 

оцінки 

 

Ієрархічність 

Багатокритеріальний 
аналіз 

 

Структуризація 

Класифікація  

Кластеризація 

 

Упорядкування 

 
 

Стратифікація 
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багатокритеріального вибору, що визначили напрями та побудову структурно-

логічної схеми дослідження. 

 У другому розділі наведено результати дослідження проблемних ситуацій у 

процесі функціонування соціо-економічних систем, вирішення яких пов’язане із 

невизначеністю, ієрархічністю цілей, багатокритеріальним аналізом і вибором 

рішень. Оскільки функціонування всіх елементів СЕС спрямоване на досягнення її 

головної цілі та цілей нижчого ієрархічного рівня, то застосування методології 

системного аналізу починається із систематизації множини критеріальних оцінок. 

Ціль майже ніколи не є єдиною, а головну ціль супроводжує множина цілей, що 

мають ієрархічну структуру.  Показано необхідність формування системи критеріїв, 

за допомогою яких можна оцінити ступінь досягнення цілі. Наведено способи  

нормалізації  та згортки критеріїв і схема побудови ієрархічної структури 

критеріального простору. 

Моделювання процесу прийняття рішень потребує системного підходу, тобто 

застосування системного аналізу для розглядуваних ситуацій, процесів, явищ, 

об’єктів тощо. На практиці, у процесі функціонування СЕС,  розрізняються два види 

проблемних ситуацій. До першого виду відносяться проблемні ситуації 

функціонування. Їх сутність полягає в тому, що проблемна ситуація розглядається 

як розходження між дійсним і бажаним станами. Другий вид складають проблемні 

ситуації розвитку, зміст яких розглядається як потенціальна можливість. 

Системна теоретико-множинна модель задачі вибору може бути представлена 

наступним   чином: 

}|,,,,{ VV RPAOKV .                                                (3) 

Відомими є: 

- V – вид задачі вибору, 

- K – множина критеріїв, 

- O – шкали оцінок, 

- A – множина альтернатив, 

- PV  – правило вибору.  

Невідомим є  RV  – результат вибору. Результатом вибору можуть бути: 

- множини кращих (допустимих) альтернатив 

    },)(|{ оцінокмножинадопустимаXXaKAaaRv   

- альтернативи розбиті на класи   

     )}(,|),{( назвакласqAaqaRv  , 

- визначений порядок альтернатив 

     )}(,|),{( номеррангpAapaRv  . 

Структуру складних рішень можна представити ієрархією, яка включає цілі, 

критерії і підкритерії, діючі особи із своїми цілями, особи на які впливають рішення 

і альтернативні варіанти рішень. Наприклад, принцип децентралізації – принцип 

ієрархічності повноважень. 

Задача вибору фактично може бути представлена у вигляді ієрархічної 

структури. Кожний верхній рівень накладає вимоги і обмеження на функціонування 

моделей нижніх рівнів. Моделі нижніх рівнів у свою чергу визначають границі 

функціональних можливостей для моделей верхніх рівнів. 
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Характерною особливістю задач прийняття рішень, які доводиться вирішувати 

на практиці, є багатокритеріальність. Багатокритеріальність означає, що будь-яке 

практичне вирішення проблеми приводить до появи альтернативних рішень, 

наслідки яких залежать від декількох вихідних характеристик, які впливають на 

кінцевий результат. Тому, при порівнянні альтернативних рішень потрібно 

враховувати внесок кожної із цих характеристик. Такі характеристики, як правило, 

називають або критеріями оцінювання ефективності альтернативних рішень або 

просто критеріями ефективності. Багатокритеріальність як невизначеність і 

викликає труднощі розв’язання задачі вибору, особливо у тих випадках, коли 

альтернативи не порівнювані між собою.  

Загальна математична постановка задачі багатокритеріального вибору. 

Нехай A – множина допустимих альтернатив(рішень), а AAC )(   – множина 

рішень, які вибираються. Визначити множину )(AC для якої  

optACK  )))(((  ,                                   (4) 

де K  –  множина  критеріїв(показників) оцінювання альтернатив,  – оператор, 

який реалізовує процедуру регуляризації значень оцінок ефективності рішень на 

основі визначеного принципу(правила) оптимальності. 

Для вирішення проблемної ситуації недостатньо сформулювати лише цілі, а 

необхідно сформувати систему критеріїв, за допомогою яких можна оцінити ступінь 

досягнення цілі. Система критеріїв – це багаторівнева конструкція із взаємодіючих 

елементів, об‘єднаних у підсистеми декількох рівнів для досягнення єдиної цілі 

функціонування системи в цілому. 

Важливою компонентою задачі вибору є простір критеріїв або критеріальний 

простір. Під простором критеріїв будемо розуміти сукупність критеріїв, за якими 

оцінюється ефективність альтернатив (наслідків), тобто критеріальний простір – це 

простір критеріальних оцінок альтернатив. Але як правило, при розв’язуванні 

складних соціально-економічних, технічних, політичних, військових та інших 

проблем, зазвичай, доводиться розглядати декілька взаємозв’язаних показників 

ефективності, які в свою чергу виражені в кількісній або якісній формі, 

вимірюються в різних шкалах і мають різну важливість. Тому, проводити 

співставлення(порівняння) альтернатив(наслідків) у такому багатокритеріальному 

аморфному просторі є неможливим. Вирішення даної проблеми полягає у 

нормуванні критеріального простору. 

Припустимо, що відомі допустима множина альтернативних рішень A  і  

довільна непорожня множина  mKKKK ,,, 21  , елементи якої будемо називати 

критеріями та за якими можна отримати оцінку будь-якої альтернативи Aa . Нехай 

на даній множині К задані дві операції, які будемо називати згорткою (Z) 
KvuZKvu  ),(,,  

і нормалізацією (N) 

KuNKu  )(, . 

Означення 1. Множина К разом із операціями згортки і нормалізації 

називається критеріальним простором. 

Критеріальний простір – це простір критеріальних оцінок альтернатив. 
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Означення 2. Під згорткою Z(*,*) будемо розуміти модель синтезу часткових 

критеріїв у єдину агреговану оцінку, за допомогою якої можна оцінити будь-яку 

альтернативу із допустимої множини. 

Згортка – це модель агрегованої оцінки. 

Означення 3. Під нормалізацією N(*) будемо розуміти модель перетворення 

критеріїв до порівняльного виду. 

Нормалізація критеріїв це перехід до однаково направлених переваг, 

вираження їх значень в однакових абсолютних величинах або перехід до 

безрозмірних шкал. 

Приведено різні підходи до нормалізації та різні види згорток критеріїв, 

зокрема лінійна, нелінійна,  мультиплікативна  згортки, згортка на основі ідеальної 

точки та згортка Гермейєра. 

Запропоновано схему побудови  критеріального простору для розв’язування 

будь-якої конкретної задачі вибору у вигляді ієрархічної структури. Побудова 

ієрархії критеріїв реалізована у два етапи. На першому етапі виконується процедура 

руху “згори - донизу”, на другому – процедура руху у зворотному напрямку. Обидві 

процедури інтерактивні. Сутність першої полягає в тому, що в діалоговому режимі з 

особами, які беруть участь у прийнятті рішень, а це ОПР, аналітик і експерт, 

визначаються блоки(класи) показників, виділяються визначаючі критерії із 

універсальної множини та їх підкритерії та індикатори, будується критеріальне 

дерево. На другому етапі із вибраних критеріїв утворюються групи критеріїв таким 

чином, щоб кожна альтернатива оцінювалась тільки за основними – значущими 

критеріями, без урахування критерії інших груп. 

У дисертаційній роботі система критеріїв подана як  багаторівнева 

конструкція із взаємодіючих елементів, об‘єднаних у підсистеми декількох рівнів 

для досягнення єдиної цілі функціонування системи. Саме за цією системою 

критеріїв оцінюється ефективність альтернатив (наслідків), а критеріальний простір 

є простором критеріальних оцінок альтернатив. 

У третьому розділі розглядаються питання подолання невизначеності при 

розв’язуванні багатокритеріальних задач вибору. Розглянуто принципи 

послідовного подолання невизначеності через декомпозицію задачі вибору рішень 

та структуризацію множини критеріїв. Запропонована послідовно-паралельна 

процедура відсіву альтернативних варіантів та схема побудови прогнозних рішень.  

Невизначеність – це рівень знань ОПР про конкретну ситуацію. Тобто, 

невизначеність є не атрибутом проблемної ситуації, а знаннями суб’єкта про неї. 

Невизначеність пов’язана із відсутністю, неповнотою, неоднозначністю, 

надлишковістю вхідної інформації.  

Інформаційна невизначеність виникає із декількох причин. По-перше, має 

місце слабка структурованість предметних областей функціонування СЕС. По-

друге, неможливо передбачити як самі процеси, так і зовнішні впливи на них. По-

третє, через обмеженість людського пізнання. По-четверте, складно передбачити 

взаємодію між суб’єктами, а також їх взаємодію. По-п’яте, немає достатньої 

інформації для здійснення організаційних дій. Огляд і аналіз публікацій дозволяє 

виділити наступні види інформаційної невизначеності: 

1) об’єктивна невизначеність («природа»); 
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2) невизначеність із-за відсутності достатньої інформації; 

3) невизначеність, яка породжена слабко структурованими проблемами; 

4) стратегічна невизначеність, яка викликана залежністю від інших суб’єктів; 

5) невизначеність, яка викликана нечіткістю як процесів і явищ, так і інформацією, 

яка їх описує; 

6) перспективна невизначеність (поява непередбачуваних факторів); 

7) ретроспективна невизначеність, яка викликана відсутністю інформації про 

поведінку об’єкта в минулому; 

8) технічна невизначеність – неможливість наперед угадати (передбачити) 

результати прийнятих рішень, або ненадійність вхідних даних; 

9) стохастична невизначеність – використання ймовірнісних величин і 

характеристик; 

10) невизначеність цілей (критеріїв) і обмежень; 

11) невизначеність умов, в яких приймається рішення; 

12) обчислювальна невизначеність пов’язана з неточністю оцінок об’єкта або  з 

неточністю моделей; 

13) невизначеність, пов’язана з неповнотою інформації (пропуски даних) або 

недостовірність даних (помилки вимірів або оцінок), а також їх комбінація; 

14) невизначеність, пов’язана з оцінкою альтернатив за багатьма критеріями. 

Центральне місце у процесі прийняття рішень займають альтернативні 

варіанти вирішення проблемної ситуації. Якщо не має варіанту вирішення 

проблемної ситуації, то не існує і вибору. Множина допустимих альтернатив може 

бути визначена або сформована в залежності від ситуації, яка характеризується 

наступним чином: альтернативи задані або альтернативи „з’являться” тільки після 

вироблення правил прийняття рішень (ситуація типу конкурсів). Як альтернативи 

можуть розглядатись сутності і явища будь-якої природи. Наприклад, матеріальні, 

духовні, інформаційні, енергетичні, естетичні, економічні, політичні, правові тощо. 

Класифікація альтернатив проводиться за різними ознаками.  

У процесі вироблення рішень, як і в будь-якому іншому процесі, де бере 

участь людина, мають місце об’єктивні і суб’єктивні обставини. Об’єктивні 

обставини існують поза нашою свідомістю і незалежно від нашої волі і 

характеризують фактичний стан керованого об’єкта та зовнішніх умов, через 

сукупність зв’язків. До об’єктивних обставин відносяться: поставлена задача, стан 

управляючого об’єкта, зовнішнє середовище. Суб’єктивна сторона процесу 

вироблення рішення – відображає сприйняття об’єктивного і реального у свідомості 

ОПР. Суб’єктивність можна розглядати як характеристику наших поглядів, вмінь, 

знань, інтуїції тощо. Тому, для прийняття вірних рішень необхідно, щоб суб’єктивне 

сприймалось адекватно, тобто точніше і правильніше. 

Важливою особливістю реальних задач вибору рішень є велика розмірність 

множини альтернатив, яка суттєво збільшує трудомісткість розв’язання даних задач. 

Один із підходів подолання невизначеності – це застосування принципу 

декомпозиції. 

Представимо даний підхід у вигляді наступного узагальненого алгоритму: 

Крок 1. Декомпозиція множини альтернатив на підмножини, тобто виділення 

однорідних підмножин альтернатив. Аналізуючи проблемну ситуацію, множина 
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альтернатив може бути представлена у вигляді наступної сукупності підмножин 
)()2()1( ,...,, lAAA , які не перетинаються. Відповідно кожній з цих підмножин 

альтернатив відповідає своя група критеріїв із ідеальної множини K , які позначимо 
)()2()1( ,...,, lKKK . Перетином між цими групами може бути непорожня множина. 

Таким чином, ми можемо зробити декомпозицію неоднорідної задачі прийняття 

рішень на сукупність однорідних. 

Крок 2. Побудова узагальненої оцінки корисності для кожної підмножини 

альтернатив на основі ієрархічної структури критеріїв. 

Крок 3. Побудова узагальненої оцінки корисності для всієї множини 

альтернатив на основі узагальнених оцінок кожної підмножини. 

Крок 4. Отримання результату для заданого виду задачі вибору. 

Пропонується послідовно-паралельна схема відсіву альтернативних варіантів, 

яка описується наступним чином. Розбиваємо множину альтернатив на однорідні 

підмножини, альтернативи кожної з яких оцінюються однією і тією ж множиною 

критеріїв. У результаті такого розбиття, отримаємо скінченну кількість однорідних 

задач вибору відносно підмножин альтернатив. На наступному кроці ті 

альтернативи, які мають певні однакові властивості або оцінки за деякими 

критеріями у яких співпадають, можна об‘єднати в класи альтернатив. Класи, в свою 

чергу, можуть оцінюватися за меншою підмножиною критеріїв, що дозволяє на 

цьому етапі зменшити розмірність простору критеріїв. У межах даного етапу, 

розбиття на класи може проводитися по-різному (за різною підмножиною 

критеріїв), при чому в таких розбиттях можуть брати участь не всі альтернативи 

однорідної задачі вибору. Відсів на даному етапі проводиться для кожного окремого 

розбиття. 

Таким чином, застосувавши паралельно-послідовну декомпозицію, отримуємо 

трирівневу ієрархічну модель прийняття рішень відносно простору альтернатив:  

 на першому (верхньому) рівні знаходяться всі альтернативи початкової задачі 

вибору;  

 на другому рівні знаходяться альтернативи, які відповідають однорідним 

підзадачам вибору; 

 на третьому (нижньому) рівні знаходяться узагальнені класи альтернатив, які 

оцінюються за підмножинами критеріїв меншої потужності. 

На кожному рівні, починаючи з найнижчого, проводиться відсів альтернатив 

(класів альтернатив) за одним з підходів, запропонованих вище. 

Розроблено схему відбору альтернатив, в основі якої лежить принцип 

структуризації критеріальної множини. Структуризація зводиться до побудови 

одного із типів структур або їх комбінації. Основними типами структур є 

класифікація, стратифікація і ранжування. Класифікація – розбиття  за деякою 

ознакою множини на скінченне число підмножин. Стратифікація – розбиття 

множини на ряд рівнів (шарів), які впорядковані за пріоритетами.  Ранжування – 

множина впорядковується і кожний елемент має свій номер в даному порядку. Якщо 

множина критеріїв, за допомогою яких проводиться оцінка альтернатив, відома і є 

скінченою множиною, тоді можна провести її структуризацію. У запропонованому 

підході структуризація проводиться наступним чином: множина критеріїв 
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розбивається на класи, які стратифікуються на рівні, кожен рівень може 

стратифікуватися на підрівні і  у кожному з них проводиться ранжування критеріїв. 

Схема відбору альтернатив полягає в тому, що множина альтернатив послідовно 

аналізується  за допомогою відповідної структурованої множини критеріїв. 

Критерії можна розділити на об’єктивні і суб’єктивні, обов’язкові і 

необов’язкові, порогові і оцінні, значущі і неприпустимі, основні і допоміжні.  До 

об’єктивних відносяться оцінки результатів діяльності СЕС, а до суб’єктивних – 

експертні оцінки. 

Виявлення структури на множині критеріїв робить процес прийняття рішень 

більш усвідомленим і ефективним. Особливість природного групування критеріїв 

надає можливість виділити «плюси і мінуси» альтернатив, їх позитивну якість і 

недоліки. 

Основна мета даної схеми – це максимально скоротити число пропонованих 

варіантів рішень, щоб на наступних етапах детальній оцінці підлягала обмежена 

кількість альтернатив. 

 Описано модель результату у вигляді оптимальних, ефективних, 

раціональних, задовольняючих і прогнозних розв’язків. Прийняття рішень в умовах 

невизначеності потребує не тільки вивчення зовнішнього середовища навколо 

проблемної ситуації, а й її прогнозування. Розглянуті підходи розрахунку прогнозу 

за допомогою часових рядів, оскільки прогнозування часових рядів часто є 

незамінною складовою прийняття управлінських рішень. Розроблено метод 

побудови інтегрованої багаторівневої моделі прогнозування на основі комбінованих 

адаптивних моделей прогнозування, на прикладі, фінансово-економічних 

показників. 

У четвертому розділі розглядаються аспекти моделювання 

багатокритеріальних задач вибору в умовах невизначеності, коли вхідні дані 

неповні, суперечливі, недостовірні, неточні, неоднозначні, помилкові, нечіткі і  

прийняття оптимального рішення практично неможливе. 

Розроблено модель оцінювання стану функціонування СЕС, в основі якої 

лежать принципи обмежено-раціонального вибору і структуризації простору 

показників оцінювання альтернативних рішень. Сутність принципу обмеженої 

раціональності полягає у пошуку не оптимального, а задовольняючого рішення.  

Елементною базою даної моделі є апарат теорії нечітких множин, використання 

якого дозволяє об’єктивізувати процес вироблення і підготовки управлінських 

рішень. 

На основі теоретико-множинної моделі задачі вибору (3), запропоновано 

оцінну модель, яка відображає множину альтернатив у множину оцінок. Формально 

це запишеться як XAKF :)( , де F – оціночний функціонал, K – множина 

критеріїв, А – множина альтернатив, Х – множина оцінок.  

 Надалі множину альтернатив будемо розглядати як множину її допустимих 

оцінок  Х. Оскільки прийняття рішення здійснюється за декількома критеріями, 

тобто    mjKKKKK jm ,1,,...,, 21  , то  оціночний функціонал F(К) є вектором, 

а множина Х є векторним простором, елементи якого належать евклідовому 

простору 
mR . 
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Математичну модель задачі багатокритеріального вибору сформулюємо у 

наступному вигляді. 

Відомо, що: 

- існують альтернативи Aa , що характеризуються m  властивостями; 

- кожній i -й  властивості альтернативи  Aa  відповідає критеріальна оцінка 

miaKx ii ,1),(  ; 

- кожній альтернативі Aa  відповідає в m -вимірному критеріальному просторі 

розв’язок (точка) m

mm RaKaKaKxxxx  ))(),...,(),((),...,,( 2121  ; 

- відображення множини альтернатив A  у множину критеріальних оцінок X  

породжує підмножину розв’язків AX , яка є образом множини A :   
m

A

K RXA  ; 

- на множину розв’язків накладено наступні обмеження: 

  iiimP bxamixxxxX  ,),1(:),...,,( 21  – параметричні; 

 iiimK dxKcmixxxxX  )(,),1(:),...,,( 21  – критеріальні; 

 iiimF qxamixxxxX  )(,),1(:),...,,( 21   – функціональні. 

- допустима множина розв’язків DX  визначається як перетин множин AX , PX , 

KX , FX  :  FKPAD XXXXX  . 

У залежності від типу задачі прийняття рішень необхідно знайти розв’язок у 

одному з наступних виглядів: 

-    множини кращих(допустимих) альтернатив })(|{ m

D RXaKAaa  ; 

- розбиття альтернатив на класи  )}(,|),{( назвакласqAaqa  ; 

- упорядкування альтернатив  )}(,|),{( номеррангpAapa  ; 

- оптимальних альтернатив      






 



 aKPopta v
Aa

arg . 

 

Розглянуто клас задач, коли множина альтернатив є скінченою (дискретною) 

},...,,{ 21 naaaA  , кожна із яких задовольняє множину обмежень },...,,{ 21 lgggG   і 

оцінюються за критеріями із множини },...,,{ 21 mKKKK  . Множина критеріїв K  – 

це  множина критеріальних оцінок, значення яких або обчислюється за моделями, 

або отримано в результаті вимірювання, або задані у вигляді експертних оцінок. 

Опишемо модель початкових даних для даного класу  задач вибору у вигляді 

відношення «об’єкт–властивість», тобто відношення AKH  (табл. 1) за 

допомогою оцінної системи   XAKF :)( , де F – оціночний функціонал, K – 

множина критеріїв, А – множина альтернатив, Х – множина оцінок. Позначимо 

оцінки альтернатив як вектори ),1( njx j  , таким чином, що кожну альтернативу 

буде представлено у вигляді вектора  ),...,,( 21 mxxxx   з векторного простору  
mR . 

Множина вектор оцінок X буде складатись із n  оцінок  альтернатив:  

},...,,{ 21 nxxxX  . Надалі під альтернативою будемо розуміти її оцінку, тобто будь-

яка альтернатива Aa  буде асоціюватися з відповідною оцінкою Xx . Фактично, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 16 

кожній альтернативі ja  буде відповідати вектор оцінок ),1( njRx mj  . Таким 

чином, модель початкових(вхідних) даних для  задачі вибору на скінченній множині 

можна задати у вигляді табл. 1. 

Табл. 1. 
  Альтер. 

         Оц. 

Крит.                

1a  

 x
1
 

2a  

x
2
 

3a  

x
3
 

… 

… 

na  

x
n
 

K1  1

1x  
2

1x  
3

1x  
… nx1  

K2 
1

2x  
2

2x  
3

2x  
… nx2  

…
 

     

Km 
1

mx  
2

mx  
3

mx  
… n

mx  

 

або матриці рішень 

O=





















mnmm

n

n

OOO

OOO

OOO

...

............

...

...

21

22221

11211

 ,                                          (5) 

де кожен стовпчик матриці (5) є m -вимірний вектор оцінок відповідної 

альтернативи за всією множиною критеріїв, а кожен рядок є n -вимірний вектор 

оцінок за відповідним критерієм всієї множини альтернатив А, ijO – це оцінка j -

альтернативи за i -критерієм ( ;,1;,1,)( njmixaKO j

ijiij   ).  

Введемо у розгляд m -вимірний вектор ),...,( 1 mttT   з простору   
mR  ,  

компонентами якого будуть оцінки, які могли б задовольняти ОПР за відповідною 

множиною критеріїв і назвемо вектор T  точкою «задоволення вимог». 

Означення 7. Точкою «задоволення вимог» називається умовна(уявна) 

альтернатива, в якої оцінки за всіма критеріями могли б задовольняти  ОПР. 

Побудова нечіткої множини. Відомо, що нечітка множина описується 

множиною самих  елементів і ступенем належності їх цій множині. Виходячи із 

постановки задачі, візьмемо за множину елементів множину оцінок альтернатив X, а 

функцію належності позначимо через  xA , тоді нечітка множина TA  запишеться 

наступним чином:  

  xXxA AT , . 

Оскільки, кожна альтернатива, через оцінки Xx , є точкою m-вимірного 

евклідового простору 
mR  , то на множині альтернатив A  можемо визначити деяку  

нечітку множину TA , наприклад, «альтернатив, оцінки яких близькі до точки 

задоволення вимог». Функція належності  xA  характеризує «ступінь належності» 
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альтернативи Aa  нечіткій множині TA , тоді це буде функція належності 

твердження, наприклад,  „точка x близька до точки Т”.  

Припустимо, що нам відома матриця рішень(1) і задана точка «задоволення 

вимог» ),...,( 1 mttT  . Визначимо, використовуючи кусково-лінійну модель, множину 

величин : 

 
iij

j
ij

j
iijiij tOOtOtz  max;minmax1 , .,1;,1 njmi            (6) 

Кожна така  величина є відносною оцінкою близькості  елемента матриці (5) 

до відповідного елемента точки «задоволення вимог».  

При моделюванні задачі вибору, за допомогою нечітких множин, кожна ОПР 

може визначати свою нечітку множину. Наприклад, нечітка множина 2A {краще 

відносно точки «задоволення вимог»}, тоді 


















.,0

;,
max

||

iij

iij

iij
j

iji

ij

tOякщо

tOякщо
tO

Ot

z      .,1;,1 njmi   , 

або нечітка множина 3A {гірше відносно точки «задоволення вимог»}, тоді 


















.,0

;,
min

iij

iij

ij
j

i

iji

ij

tOякщо

tOякщо
Ot

Ot

z        .,1;,1 njmi   

Крім приведеної кусково-лінійної моделі (6), для визначення нечітких величин  

можуть бути застосовані і наступні моделі: 

- Показникова(Пуассонівська): 
}max;minmax{/||

1
itijO

j
ijO

j
itijOit

ij ez


 ,   .,1;,1 njmi   

 

-  Гаусівська: 
2})max;min/(max{2)(

1
itijO

j
ijO

j
itijOit

ij ez


 ,  .,1;,1 njmi   

Наступним кроком є побудова функції належності, як функції згортки  даних 

числових оцінок. Нами запропоновано модель функції належності у вигляді 

наступної групи згорток: 





m

i ij

i

j

A

z

x

1

2 1
)(


 ; 




m

i

ij

j

A
izx

1

3 )()(
 ; 




m

i

iji

j

A zx
1

4 )(  ; 



m

i

iji

j

A zx
1

25 )()(  ,        (7) 

де  ),1( mii   - нормовані вагові коефіцієнти для кожного критерію ефективності.  

Згортки (7) характеризують відповідно як песимістичну, обережну, середню, 

оптимістичну оцінки. Це є відповідно середнє гармонійне з вагами, середнє 

геометричне з вагами, середнє зважене, середнє квадратичне з вагами, між якими 

існує субординація:    ,)()()()( 5432 Xxxxxx AAAA   . 
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Таки чином, задачу вибору можна описати за допомогою розмитої моделі: 

вибрати найкращу (ефективну) альтернативу із нечіткої множини: 

  xXxA AT , . 

П’ятий розділ присвячений розробці методів і алгоритмів реалізації 

багатокритеріального вибору на скінченій множині альтернативних рішень. 

Розроблено метод багатокритеріального вибору рішень на основі моделі 

оцінювання стану функціонування СЕС для узгодження та прийняття 

індивідуальних і колективних управлінських рішень. Запропоновано метод 

збільшення  інформативності даних за рахунок композиційного використання  

нечітких змінних і баз знань, композиційних правил та згорток, що дозволило 

об’єктивізувати і зменшити інформаційну невизначеність. 

Розроблений метод базується на моделі оцінювання, в основі якої лежить 

принцип обмеженої раціональності. Укрупнену схему методу обмежено-

раціонального багатокритеріального вибору наведено на рис. 3.  

Реалізація даного методу проводиться у декілька етапів. 

1. Моделювання вхідних даних (фазифікація) – зведення до нечіткості. Всі 

оцінки представляються у вигляді нечітких величин. 

2. Побудова моделі умови задачі вибору. Дана модель включає моделі 

критеріїв, моделі призначення, виду та важливості критеріїв і модель класів 

об’єктів.  

3. Проектування моделі результату вибору. Визначається вигляд, в якому буде 

представлений бажаний результат. 

У дисертаційній роботі розроблено сукупність методів, які реалізовують 

задачі багатокритеріального вибору, що зустрічаються при вирішенні різних 

проблемних ситуацій під час функціонування СЕС. 

Опишемо деякі частинні випадки реалізації даного методу. Метод 

визначення узагальненої оцінки корисності подано у вигляді наступного 

алгоритму: 

Крок 1. Задаються множина альтернатив, множина критеріїв, за якими оцінюються 

відповідні альтернативи. Визначаються відповідні оцінки. 

Крок 2. Визначити  точку «задоволення вимог» T і сформулювати нечітку 

критеріальну множину TA  відносно даної точки. 

Крок 3. Вибір моделі обчислення величин ijz  матриці Z. 

Крок 4. Визначення функції належності нечіткої множини.  

Крок 5. Побудувати нечітку множину    xXxA AT , . Значення величин 

)(xA  і будуть виступати узагальненими оцінками.  

  Метод визначення рівня стану об’єкта сутність якого полягає в тому,  що на 

основі оцінок характеристик деякого об’єкта дослідження потрібно визначити 

узагальнену оцінку об’єкта із множини заданих значень. Алгоритмізуємо даний 

метод таким чином:  

Крок 1. Визначаємо множину критеріїв для оцінки об’єкта та проводимо її 

структуризацію. 
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Рис. 3. Укрупнена схема методу обмежено-раціонального 

багатокритеріального вибору 
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Крок 2. Будуємо для кожної групи показників терм-множину і задаємо функції 

належності для вхідних і вихідних змінних термів. 

Крок 3. Задаємо орієнтовані межі змін усіх термів для кожної змінної iU , ni ,1 , 

відповідно до нормативних значень та шляхом порівняння даних показників і 

будуємо відповідну матрицю бази знань. 

Крок 4. Формуємо систему логічних рівнянь. 

Крок 5. Розраховуємо вихідну змінну, яка і є рівнем значущості об’єкта. 

Метод колективного прийняття рішень сутність якого полягає у 

наступному. Кожний індивід(особа), який бере участь у колективному прийнятті 

рішень, вибирає із універсальної множини критеріїв свою підмножину критеріїв, за 

яким він здатний оцінити множину альтернативних рішень і розв’язує свою 

індивідуальну задачу багатокритеріального вибору методом визначення 

узагальненої оцінки корисності. На основі індивідуальних профілів будуємо 

реляційне відношення R
~

: AI    типу «індивід – альтернатива»  у вигляді 

таблиці(матриці): 

 

  R
~

 1a  2a  … na  

1I  11  12  … n1  

2I  21  22  … n2  

          

lI  1l  2l  … ln  

 

Алгоритм, на основі вище сказаного, буде таким: 

Крок 0. Задаємо множину альтернатив  naaA ,...,1  і універсальну множину 

критеріїв  mKKK ,...,1  для їх оцінки.  

Крок s-ий ( ls ,1 ). Розв’язуємо індивідуальну задачу багатокритеріального вибору 

для  s-ї особи. Цей крок виконується l разів, тобто для всіх індивідів. 

Крок l+1. Будуємо відношення R
~

: AI   і задаємо вектор ступенів переваг P
~

. 

Крок l+2. Визначаємо нечітку множину на основі нечіткого відношення  RPC
~~~

 , 

функцію належності якої будемо вважати колективним вибором,. 

Крок l+3. Проранжуємо альтернативні рішення відносно значень функції 

колективного вибору.  

Відмітимо, що кожний індивід має право вибирати свою точку «задовлення 

вимог», описувати свою нечітку множину і  задавати модель для функції належності 

цій множині. 

Розглянемо метод узгодження рішень між центром і агентами(підрозділами). 

Даний метод дозволяє пов’язати вибір агентів з вибором центру. Сутність методу 

полягає в тому, що центр і кожен агент розв’язує свою задачу вибору, декларуючи 

свій профіль переваг у вигляді узагальненої оцінки корисності. Алгоритмізація 

даного методу є такою: 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 21 

Крок 0. Задати множину альтернатив  naaA ,...,1 , множини критеріїв 

центру },...,,{ 00

2

0

1

0

mKKKK   і агентів slKKKK l

m

lll

l
,1},,...,,{ 21   для їх оцінки та 

вектор ступенів переваг центру і агентів },...,,{ 10 sWWWW  .  

Крок l-ий ( sl ,1 ). Розв’язуємо  задачу багатокритеріального вибору для  l-го 

агента. Цей крок виконується s разів, тобто для всіх агентів. 

Крок s+1.  Розв’язуємо  задачу багатокритеріального вибору для центру. 

Крок s+2. Будуємо відношення R
~

: AU  ,  де },...,,{ 10 sUUUU  - вектор профілів 

переваг, 0U  - профіль переваг центру, lU - профіль переваг l-го агента. 

Крок s+3. Визначаємо нечітку множину, функцію належності якої будемо вважати 

узгодженим вибором, на основі нечіткого відношення  RWC
~~~

 . 

Крок s+4. Проранжуємо альтернативні рішення відносно значень функції 

узгодженого вибору.  

Відмітимо, що центр і кожний агент має право вибирати свою точку 

«задоволення вимог», описувати свою нечітку множину і  задавати модель для 

функції належності цій множині. 

Розроблено супутні методи,  які використовуються при розв’язанні задачі 

вибору. Це методи нечітких послідовних поступок, визначення пріоритетів та 

модифікації вагових коефіцієнтів.  

У розділі описано підхід із врахуванням динамічності оцінок критеріїв 

ефективності, який базується на показниках темпів зростання першого і другого 

роду. Опишемо загальну схему алгоритму даного підходу. 

Крок 1. Задаємо множину критеріїв, за якими можна провести динаміку 

спостережень та відомі оцінки за періоди. 

Крок 2. Знаходимо значення оцінок для кожної альтернативи на основі моделі 

парної лінійної регресії. 

Крок 3. Знайдемо для кожної альтернативи прогнозовані оцінки на три наступні 

періоди. 

Крок 4. Знаходимо для кожної альтернативи темпи зростання «першого порядку» у 

вигляді співвідношень періодів. 

Крок 5. Знаходимо для кожної альтернативи темпи зростання «другого порядку», як 

темп середнього зростання. 

Крок 6. На основі даних величин будуємо  матрицю рішень і розв’язуємо задачу 

вибору. 

У п’ятому підрозділі описано процедури послідовного аналізу і відсіювання 

варіантів з використанням експертних оцінок, а також запропоновано постановки 

нечітких оптимізаційних задач,  на основі яких можна побудувати процедури 

аналізу і відсіювання альтернативних варіантів(як розвиток W алгоритму) із 

використанням нечіткого функціоналу   ))(( j

i xFxF  , де  j

i x  ( njmi ,1;,1  ) – 

нечітка величина  відносної оцінки близькості  елемента матриці рішення(2) до 

відповідного елемента точки «задоволення вимог».  

 У шостому розділі розроблено модель і методи кластеризації критеріального 

простору показників ефективності функціонування соціо-економічних систем, що 

можуть бути зведені до багатокритеріальних задач лінійного програмування на 
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основі розроблених моделей суперечливості та зв’язаності цільових функцій  із 

застосуванням апарату теорії нечітких множин, що дозволило провести редукцію 

розмірності множини критеріїв, на відміну від моделей і методів, що 

використовують структуризацію простору рішень. 

Важливе місце, при розв’язанні  практичних задач функціонування СЕС, 

займають проблемні ситуації, які залежать від багатьох факторів і моделюються та 

описуються лінійними моделями. Наприклад, задача техніко-економічного 

планування виробництва характеризується такими показниками, як 

прибуток(max), затрати(min), рентабельність(max), собівартість(min), попит(max), 

валовий об’єм випуску(max), рівень завантаження обладнання і трудових 

ресурсів(max), використання понаднормованого часу(min) тощо. У 

багатокритеріальних задачах прийняття рішення, які моделюються за допомогою 

континуальної множини, і цільові  функції задані в аналітичному вигляді, однією із 

найсерйозніших проблем є зменшення кількості критеріїв, за якими проводиться 

вибір. Особливо гостро така проблема постає в ситуації, коли розглядувані об’єкти 

описуються великим числом ознак, тобто при дослідженні слабко структурованих 

задач, які об’єднують кількісні і якісні залежності. Вирішити цю проблему можна 

застосувавши методи пониження розмірності критеріального простору. 

Розглянемо математичну модель задачі багатокритеріального лінійного 

програмування у  наступному вигляді: знайти 





n

j

jijii miextrxcxfy
1

,1,)( ,                                (8)                                   

nRXx  ,                                                            (9) 

де X  – множина допустимих розв’язків (альтернатив), яка визначається сукупністю 

лінійних рівнянь та нерівностей, )(xfy ii  – цільові функції, ijc  – коефіцієнти. 

Тобто, є деяка сукупність цілей, які відображені критеріями )(xf i , mi ,1 , і 

потрібно знайти таку точку nRXx  , яка в деякому розумінні мінімізує або 

максимізує кожен з критеріїв. 

Якщо число m  є досить великим( 10m ), то знаходження оптимального 

розв’язку є неможливим у реальному масштабі часу. Тому виникає проблема 

групування критеріїв з подальшим їх “згортанням”.  

Для розв’язання задач багатокритеріального лінійного програмування із 

критеріальним простором «великої» розмірності пропонується використати 

евристичний підхід, який базується на моделі суперечливості критеріїв, для 

кластеризації критеріального простору на множини сильно зв’язаних часткових 

критеріїв з подальшою їх згорткою і підбором вагових коефіцієнтів. Тобто, 

пропонується  задачу  (8)-(9) звести до однокритеріальної за  допомогою деякого 

глобального критерію вигляду: 

  ))(
~

,( xfSxF ii , 

де S  – деяка функція згортки, if
~

 – представник кластеру iK , а i - ваговий 

коефіцієнт iK .  
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Загальна схема розв’язання задач із ”великою” критеріальною розмірністю 

наведена на рис. 4. 

Всі відомі методи кластеризації використовують певні метрики. У подальших 

дослідженнях буде використовуватись неевклідова міра подібності – косинусна 

відстань, тобто метрика у вигляді значення косинуса кута між двома векторами. 

Модель суперечливості критеріїв ефективності, що описуються цільовими 

функціями )(xf i , mi ,1 , базується на даній метриці,  використовує переваги 

напрямів та  зв’язки між ними, які описуються наступними означеннями. 

Означення 8. Два критерії назвемо суперечливими відносно деякої множини 

допустимих альтернатив X , якщо покращення оцінки за одним із критеріїв на 

множині X  супроводжується її погіршенням за іншим(рис. 5.а). 

Означення 9. Два критерії назвемо сильно зв’язаними відносно деякої 

множини допустимих альтернатив X , якщо їх оцінки є близькими на різних 

альтернативах множини X , або якщо покращення оцінки за одним критерієм на 

множині X  приводить до її покращення за іншим критерієм(рис. 5.б). 

Оскільки критерії лінійні, то напрямки до екстремуму співпадають з 

напрямками )(xfgrad i . Сумістивши початок вектора )(xfgrad i  з початком 

системи координат отримаємо радіус-вектор iOC , де точка O  – початок координат, 

а iC  точка з координатами micccC iniii ,1),,,,( 21   . Таким чином, розділивши на 

множини вектори ii cOC   або точки micccC iniii ,1),,,,( 21   , розділимо і 

критерії, що їм відповідають )(xf i , mi ,1 . 

          Основою методу редукції критеріального простору є методи кластеризації. 

Наведемо деякі розроблені методи і алгоритми кластеризації критеріального 

простору на множини суперечливих критеріїв, які побудовані на основі понять 

гіперплощини та  ортонормованого базису. 

Припустимо, що задано задачу (8)–(9). Будемо проводити всі можливі 

гіперплощини через точку О – початок координат і 1n  точку із множини 

 miCi ,1  (або через  1n  лінійно-незалежний радіус-вектор icOC  ). 

Нехай на деякому кроці вибрано вектори 
121

,...,,
niii ccc .  Вектори 

121
,...,,

niii ccc  

– лінійно-незалежні,  якщо детермінант матриці Грама додатній.  

Припустимо, що всіх таких лінійно-незалежних наборів векторів буде s , тоді 

можна побудувати s  гіперплощин, які містять дані радіус-вектори. Відмітимо, що 

)!1(!)1(

!1


 

nmn

m
Cs n

m . 

Зокрема, нехай одним із цих s  наборів будуть вектори 
121

,...,,
nlll ccc , тоді 

рівняння гіперплощини  має вигляд: 

0

...

............

...

...

111

111

21

21

21



 nlll

nlll

n

nnn
ccc

ccc

zzz

,                                           (10) 
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Рис. 4. Загальна схема розв’язання багатокритеріальних задач лінійного 

програмування із критеріальним простором «великої» розмірності 

 

 

 

 

 

 

 

                         а)                                                          б) 

Рис. 5. Схематичне зображення: а) суперечливих, б) сильно зв’язаних критеріїв 
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де nizi ,1,    –  змінні, njnkc jlk
,1,1,1,   є відповідними координатами 

вектора 1,1,  nkc
kl

. 

Розклавши детермінант   (10) за елементами першого рядка, отримаємо 

рівняння гіперплощини (11), яка проходить через початок координат та точки 

121
,...,,

nlll CCC  і розбиває весь n-вимірний простір на два напівпростори  

                                0...2211  nn zpzpzp ,                                       (11) 

де nipi ,1,   є алгебраїчними доповненнями до iz . 

Даний метод можна реалізувати наступним алгоритмом. 

Крок 1. Перебираємо всі можливі s  лінійно-незалежних наборів векторів icOC  . 

Крок 2. Для кожного такого набору проводимо гіперплощину 

0...2211  nn zpzpzp   через точку О – початок координат і 1n  лінійно-

незалежний радіус-вектор із множини  mici ,1 .  

Крок 3. Підставляючи кожну з точок mCCC ,...,, 21  можна знайти таку їх максимальну 

кількість, що належать деякому напівпростору, відносно однієї із знайдених 

гіперплощин. Ця множина точок і буде однією із суперечливих підмножин.. 

Опишемо метод, який ґрунтується на понятті ортонормованого базису. Як і в 

попередньому методі, із множини  mici ,1  за допомогою  матриці Грама, 

виберемо всі можливі лінійно-незалежні комбінації n-1 векторів.  

Нехай одним із цих s  наборів будуть вектори 
121

,...,,
niii ccc .  Побудуємо 

ортогональну систему векторів 
121

,...,,
niii eee , яка отримана із даної  процесом 

ортогоналізації. Сумістивши початки всіх векторів 1,1,  nje
ji

 із початком 

системи координат і пронормувавши вектори 1,1,  nje
ji

, отримаємо 

ортонормовану систему 1,1,  nje
ji


, яка лежить в тій же гіперплощині  , що і 

1,1,  njc
ji . Даний факт базується на доведеній теоремі. 

Теорема. Вектори 
1

2
1

...,,,
niii eee , які утворені із системи лінійно-

незалежних векторів 
121

,...,,
niii ccc  у процесі ортогоналізації, будуть належати 

гіперплощині P , яка визначається векторами 
1

21
,...,,

ni
ii ccc . 

Визначимо вектор e~  таким чином, щоб він був ортогональний до векторів 

1,1,  nje
ji


: 
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11

1

2

2

11

11

11

11
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.........

...

1,...,

...

.........

...
~

nii

nii

n

nii

nii

nnnn
ee

ee

ee

ee

e .                          (12) 
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Таким чином, знак n-ї координати векторів mici ,1,   в ортонормованому 

базисі eeee
niii

~,,...,,
121 


 і буде критерієм розподілу векторів ic  до різних груп 

множин, тобто: 

         121 ...0  nint iiici . 

Враховуючи припущення, що всіх лінійно-незалежних систем векторів є s , то 

таких множин t  також буде s . Серед них виберемо множину *t
 ,  потужність якої 

буде найбільша, причому вектори ic , індекси яких будуть входити в цю множину, 

належатимуть одній групі, а всі інші  –  другій. 

Опишемо алгоритм, що реалізує даний метод. 

Крок 1. Перебираємо всі можливі s  лінійно-незалежних наборів векторів icOC  .. 

Крок 2. Нехай одним із цих s  наборів будуть вектори 
121

,...,,
niii ccc ,  побудуємо 

ортонормовану систему 
121

,...,,
niii eee


, яка отримана із даної  процесами 

ортогоналізації і нормування.  

Крок 3. Складемо вектор  e~ за формулою(12). 

Крок 4. Побудуємо множини          121 ...0  nint iiici , st ,1 .                                                                                              

Крок 5. Серед t , st ,1  виберемо множину *t
 ,  потужність якої буде найбільша, 

причому вектори ic , індекси яких будуть входити в цю множину, належатимуть 

одній групі суперечливих множин, а всі інші  –  другій. 

У четвертому підрозділі пропонується низка методів кластеризації 

критеріального простору за допомогою моделі сильно зв’язаних критеріїв. Основна 

ідея, яка закладена у цих методах це відокремлення векторів за допомогою деякої 

гіперплощини. 

Розглянемо метод відокремлення точок, який враховує модулі векторів 

ii OAr  , де O  – початок системи координат, iOA  –  радіус-вектор точки iA . Нехай  

jiij rrp   – скалярний добуток векторів ir  та jr таких, що кут між ними  не 

більший 90
0
(π/2). Не порушуючи загальності, припустимо, що таких векторів буде k.  

Оскільки  jijiji rrrrrr ,cos , то скалярний добуток буде тим більший, 

чим модулі більші і кут між цими векторами менший.  

Припустимо, що kiii rrrrrr  21 ( ki ,1 ) і  виконуються  умови 

ss lilililililiii pppppppp ,1,,2,1,,2,1, 12111
  

 . 

Позначивши через ij  кут між векторами ir  та jr , знайдемо величину  

















1,1,

2

1

1

11

,,,max

s
li

s

lii
i

lll


  , 

де  tl  ( st ,1 ) – кількість точок iA , що попадають у відповідний кут.  
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Вибравши максимальний елемент із множини  k ,,, 21  , можна 

відокремити по можливості максимальну кількість векторів серед krrr ,,, 21  , для 

яких буде враховано як довжини цих векторів, так і їх скупченість (тобто кількість 

точок на одиницю виміру кута). 

Сутність наступного  методу полягає в тому, що з множини { krrr ...,,, 21 } 

виберемо лінійно-незалежні підсистеми максимальної розмірності. Нехай 

{ srrr ...,,, 21 } одна з таких підсистем (1 ≤ s ≤ k). Сумістивши ці вектори з початком 

системи координат О, дістанемо так званий s-вимірний паралелепіпед, об’єм якого 

визначається через визначник Грама, позначимо його символом 
sV . 

Виберемо ті паралелепіпеди, для яких 
s

i

s

is

i
V

t
  набуває найбільшого 

значення, де s

it  – число векторів, на яких побудовано відповідні паралелепіпеди.  

Таких паралелепіпедів може бути декілька. Якщо для різних систем об’єми 
s

i

s

i VV
1

  

співпадають, то вибираємо той паралелепіпед, для якого s

i  більше від s

i1
 . 

Наступний метод базується на нечітких бінарних відношеннях. Задамо два 

нечіткі бінарні відношення 
dR  і 

kR , за допомогою яких легко можна визначити 

ступінь зв’язаності критеріїв. 

Введемо бінарне відношення 
dR  із функцією належності  

   1,0,1:
2

 miciRd :   ,,





ji

jiR

cc
ccd   де ji

ji
cc 

,
max ,                                         

і бінарне відношення 
kR  із функцією належності    1,0,1:

2

 miciRk , яка 

визначається за формулою:   .,1,,1,
2

1

, mjmi
cc

cc

cc
ji

ji

jiRk 





  

Побудуємо нечітке бінарне відношення 
kds RRR   із функцією належності 

   1,0,1:
2

 miciRs , що   )),();,(min(, jiRjiRjiR
cccccc kdk   . 

Дане відношення буде визначати ступінь зв’язаності критеріїв: чим сильніша 

зв’язаність між критеріями if , jf  , тим  jiR
ccs ,  буде ближче до 1. Тому, ввівши 

поріг сильної зв’язаності s  (деяке число близьке до 1), всі критерії if , jf , для яких 

  sjiR
ccs  ,  можна вважати сильно зв’язаними. Даний метод реалізований у 

вигляді групи алгоритмів різної модифікації. 

На основі даних  підходів запропоновано алгоритми різної модифікації, які 

реалізовують певні методи кластеризації. 

Запропоновано методи згорток критеріїв кластерів, які використовують 

наступні евристичні правила. 
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1. Згортка кластера визначається 





*

ic , де 



ij Kc

jc ,   – довжина 

вектора  n ,,, 21  . 

2. Згортка кластера визначається  


 


*

ic , де  

а) 
i

Kc

j

K

c
ij




  – середня довжина векторів, що належать даному кластеру, iK  – 

потужність множини iK , а 
jc  – довжина вектора jc ,    визначається як і 

першому пункті;  

б)  



ij j

jk

k
c

c
 , nk ,1 ,  

iji Kcj  . 

3. Нехай кожному із векторів jc  кластера iK  ОПР  може поставити у 

відповідність ваговий коефіцієнт j  або, наприклад, ваги можна визначити і з 

формули 





ik

k

j

j
c

c
 , ij  , причому 1

 ij

j . Координати вектора   визначимо 










i

i

l

l

j

jkj

k

c





 . Згортка кластера визначається як 
*

ic . 

Описано метод «пошуку найближчої точки до заданої» для визначення 

представника кластеру, який використовує  модель «точки задоволення вимог»,  а 

також алгоритм визначення вагових коефіцієнтів кластерів. 

Приведено обґрунтування і переваги використання підходу кластеризації 

критеріального простору. 

Сьомий розділ присвячений прикладним аспектам багатокритеріального 

аналізу і вибору у практичних застосуваннях. 

Розвиток сучасних ІТ надає можливість автоматизувати процес прийняття 

управлінських рішень на всіх рівнях і стадіях ЖЦ функціонування СЕС. 

Структурно-логічна схема інформаційно-управлінського контуру СЕС відображена 

на рис. 6. 

Розроблено структуру та елементний базис інформаційно-аналітичної 

системи, яка є зручним інструментом реалізації запропонованих моделей, методів та 

алгоритмів і є шаблоном для розробки проблемно-орієнтованих підсистем 

прийняття рішень, що дозволяє скоротити час на розробку логіки інтерфейсу, логіки 

додатку та логіки доступу до бази знань. Інформаційна технологія 

багатокритеріального вибору представлена у  вигляді  інформаційно-аналітичної 

системи, загальну структуру якої  відображено  на рис. 7. 
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Рис. 6. Схема інформаційно-управлінського контуру 

 

 
Рис. 7. Організаційна структура інформаційно-аналітичної системи 
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Функціональну схему інформаційно-аналітичної системи(ІАС) відображено на 

рис. 8. 

 

Рис. 8. Функціональна схема ІАС1 

Для кожної предметної області експертна і довідкова інформації є 

специфічними і мають певну свою структуру. Наведемо основні атрибути, які 

повинні бути враховані при проектуванні баз даних(БД): 

Елементний базис інформаційно-аналітичної системи (ІАС). Модель 

будови: 

IAS= < Kod , NO, Io, V1, V2, …, Vn, W1, W2, …, Wm  >, 

Kod – код об’єкта дослідження, NO – назва об’єкта дослідження, Io – ідентифікатор 

об’єкта дослідження, Io= <Adr,  Fv, Pr> для IAS1 : Adr – адреса об’єкта дослідження, 

Fv – форма власності об’єкта дослідження, Pr – примітка ( банкрот: 0 – ні, 1 – так) 

або Io= <Adr, DN, Pol, KDZ>  для IAS2: DN – дата народження об’єкта дослідження,  

Pol – стать об’єкта дослідження, KDZ – код діагнозу об’єкта дослідження,  
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{ V1, V2, …, Vn }  – вхідні фактори, Vi – фінансовий показник для IAS1  або Vi – 

показник аналізу для IAS2, { W1, W2, …, Wm } – вихідні характеристики, Wi  – рівень 

стану або ранг об’єкта для IAS1 або Wi   – кількісне значення продукту для IAS2. 

На основі запропонованих моделей, методів та розробленої структури 

інформаційно-аналітичної системи реалізовано системи підтримки прийняття 

рішень для розв’язування практичних задач. 

Розроблено інформаційно-аналітичну систему для оцінювання можливості 

кредитування підприємств та інвестиційних проектів (ІАС1 «Банк – Клієнт»). 

Математичне забезпечення даної ІАС базується на методі багатокритеріального 

вибору в основі якого лежить принцип обмеженої раціональності. 

Узагальнений алгоритм багатокритеріального вибору описується у вигляді 

наступного алгоритму: 

Крок 1. Визначення набору показників для оцінювання. 

Крок 2. Фазифікація вхідних даних (факторів). 

Крок 3. Побудова нечітких величин (лінгвістичні змінні і нечіткі підмножини).  

Крок 4. Формування бази знань(правил). 

Крок 5. Композиція (об’єднання, згортка) відношень. 

Крок 6. Нечітке логічне виведення. 

Крок 7. Дефазифікація (приведення до чіткості) результату. 

Програмне забезпечення для IАС1 розроблено на мові програмування  

«С #»  у середовищі MS SQL Server і дозволяє розв’язати наступні задачі: 

1) оцінювання і встановлення кредитного рейтингу підприємств; 

2) оцінювання і вибір підприємств для надання кредиту; 

3) оцінювання та вибір інвестиційних проектів. 

Розроблено інформаційно-аналітичну систему підтримки прийняття рішень 

для лікаря-дієтолога (IAS2 «Лікар – Пацієнт»). Узагальнений алгоритм складання 

дієт, який реалізовано у ІАС2  представлений на рис. 9. 

Базуючись на засобах програмування, які доступні в Access 2010, програмне 

забезпечення ІАС2 написано з використанням коду VBA (Visual Basic for 

Applications). 

Програмне забезпечення даної підсистеми передбачає розв’язання задач 

складання індивідуалізованих дієт збалансованого харчування та дієтотерапії двох 

типів: 

1) Побудова індивідуалізованої дієти (перелік та кількість продуктів, хімічний 

склад та нутрієнтна характеристика дієти) за вказаними вагою, нормами 

вмісту нутрієнтів та переліку рекомендованих продуктів харчування у 

залежності від біохімічних аналізів крові пацієнта;  

2) Побудова індивідуалізованої дієти (перелік та кількість продуктів, хімічний 

склад та нутрієнтна характеристика дієти) для осіб розумової праці за 

вказаними  складовими раціону (перелік рекомендованих продуктів 

харчування), верхніми та нижніми допустимими межами вмісту нутрієнтів  у 

залежності від вказаних критеріїв ОПР. 
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Рис. 9. Алгоритм складання дієт 

 

Виконано експериментальну верифікацію одержаних результатів шляхом їх 

застосування до розв’язання задач оцінювання і вибору суб’єкта підприємництва 

для надання йому кредиту на фінансування деякого інвестиційного проекту, а також 
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для побудови багатокритеріальної моделі для складання дієт у комунальних 

лікувальних закладах. 

У додатках до роботи представлено документи, що підтверджують 

практичне застосування моделей, методів і засобів інформаційної технології.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі досліджено і вирішено актуальну науково-прикладну 

проблему – розробка моделей, методів та практичних інструментів 

багатокритеріального аналізу і вибору раціональних рішень, на основі принципу 

обмеженої раціональності та створення інформаційної технології, для 

вдосконалення і підвищення ефективності процесу підготовки прийняття 

раціональних управлінських  рішень в соціо-економічних системах. 

Основні наукові результати полягають у наступному. 

1. Виконано аналіз сучасного стану досліджень технологій 

багатокритеріального аналізу варіантів рішень, виявлено переваги і недоліки 

відомих методів, моделей і алгоритмів. Проведений аналіз показав, що існуючі 

методи базуються на структуризації множини альтернативних рішень, а пошук 

ефективних рішень потребує інтелектуалізації процесу обробки інформації, значних 

часових затрат і додаткових інформаційних ресурсів. Запропоновано концепцію 

інформаційно-аналітичного супроводу функціонування СЕС, яка передбачає 

прийняття багатокритеріальних управлінських рішень на основі принципів 

обмеженої раціональності та структуризації критеріального простору. 

2. Вперше розроблено модель багатокритеріального вибору, використання 

якої дозволяє виконувати аналіз стану функціонування СЕС. В основі даної моделі 

лежать принципи обмежено-раціонального відбору та структуризації простору 

показників оцінювання альтернативних рішень. Логіко-аналітичною базою даної 

моделі є апарат теорії нечітких множин, який дозволяє об’єктивізувати процес 

вироблення і підготовки управлінських рішень.    

3. Розроблено метод багатокритеріального вибору рішень  на основі моделі 

обмеженої раціональності, в якому збільшення  інформативності даних досягається 

за рахунок композиційного використання підходів, які реалізовані на основі 

нечітких змінних і баз знань, композиційних правил та згорток. Результати 

експериментальної верифікації свідчать, що середня точність оцінювання 

платоспроможності підприємств запропонованим методом  становить 96,74%, що на 

4,35% вище від найкращого оцінювання нормативними скоринговими моделями. 

4. Розроблено модель і методи кластеризації критеріального простору для 

задач соціо-економічних систем, які можуть бути зведені до багатокритеріальних 

задач лінійного програмування на основі суперечливості та зв’язаності цільових 

функцій, з використанням принципу редукції, що дозволяє звужувати область 

потенційних рішень.  

5. Розроблено методи багатокритеріального аналізу рішень для задач 

дискретної оптимізації та  багатокритеріального лінійного програмування на основі 

схем послідовного аналізу, динаміки оцінок, відсіювання і конструювання нових 

варіантів критеріїв, кластеризації критеріального простору, які використовуються 
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для прийняття управлінських рішень при функціонуванні соціо-економічних систем 

та дозволяють провести редукцію розмірності множини критеріїв, на відміну від 

моделей і методів, що використовують структуризацію простору рішень.   

6. Розвинуто методи нечітких послідовних поступок, визначення пріоритетів 

альтернатив відносно  простору критеріїв та пріоритети критеріїв відносно простору 

альтернатив, визначення та модифікації вагових коефіцієнтів, які на відміну від 

існуючих використовують інформацію незалежну від особи, що приймає рішення.  

7. Розроблено структуру та елементний базис інформаційно-аналітичної 

системи, яка є зручним інструментом прикладного використання запропонованих 

моделей, методів та алгоритмів. Вона є шаблоном для розробки проблемно-

орієнтованих підсистем прийняття рішення, що дозволяє скоротити час на розробку 

логіки інтерфейсу, додатку та доступу до бази знань. 

За результатами роботи проведені експериментальне моделювання і апробація 

розроблених моделей та методів на практичних задачах. Визначення ефективності 

запропонованими методи здійснено за кількістю операцій порівнянь. Кількість 

операцій порівнянь альтернатив зменшується, у порівнянні з методами, що 

використовують технологію парних порівнянь, на    13100  nn  відсотків або 

у 2/)1( n  разів ( n  - кількість альтернативних варіантів). Так,  при 4n  на 33.3%, 

при 5n  –    50%, при 11n  – 80% , при 21n  – 90%  і т.д. 

 Достовірність результатів та висновків забезпечується коректним 

використанням сучасних методологій системного аналізу, теорії оптимізації, теорії 

нечітких множин і доведеними математичними твердженнями у дисертаційній 

роботі та результатами практичного застосування і порівняння з відомими 

методами.  
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АНОТАЦІЯ 

Маляр М.М. Інформаційна технологія обмежено-раціонального 

багатокритеріального вибору в соціо-економічних системах. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена створенню інформаційної технології, на 

основі розроблених  моделей та методів багатокритеріального вибору в умовах 

невизначеності, які базуються на принципі обмежено-раціонального відбору, для  

підвищення  ефективності процесу прийняття раціональних управлінських рішень в 

соціо-економічних системах. Функціонування таких систем відбувається в слабко 

структурованих предметних областях, основні атрибути яких це недостовірність, 

неповнота, неточність, нечіткість, суперечливість, помилковість, неоднозначність, 

невизначеність об’єктивної інформації. На основі запропонованих моделей та 

методів розроблено інструментарій обробки інформації, який дозволяє 

вдосконалити і підвищити ефективність процесу підготовки прийняття 

раціональних управлінських рішень, що забезпечується шляхом об’єктивізації даних 

за рахунок використання апарату нечіткої математики. 

Розглянуто практичні застосування запропонованих моделей та методів і 

вказано на їх ефективність.  

Ключові слова: соціо-економічні системи, інформаційна технологія, 

багатокритеріальний аналіз і вибір рішень, обмежено-раціональний відбір 
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АННОТАЦИЯ 

Маляр Н.Н. Информационная технология ограниченно-рационального 

многокритериального выбора в социо-экономических системах. - 

Квалификационный научный труд на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.13.06 – информационные технологии. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2017. 

Диссертационная работа посвящена созданию информационной технологии 

ограниченно рационального многокритериального выбора в условиях 

неопределенности с целью, повышения эффективности процессов принятия 

рациональных управленческих решений в социо-экономических системах.  

В первом разделе рассмотрен анализ проблем, сопровождающих этапы 

жизненного цикла социо-экономических систем (СЭС), и процессов принятия 

решений на каждом из таких этапов. Показано, что их отличительной особенностью 

является неопределенность данных, на основе которых принимают решения, их 

отсутствие, неоднозначность и неполнота. Влияние таких аспектов приводит к 

невозможности построения точных моделей процессов в СЭС и, как следствие, к 

отсутствию возможности получить оптимальные решения с использованием таких 

моделей. В большинстве случаев ответственных лиц удовлетворяют решения, 

которые не являются оптимальными или об оптимальности которых ничего не 

известно. Их исследование и составляет сущность принципа ограниченной 

рациональности.  

Во втором и третьем разделе приведены результаты исследования 

проблемных ситуаций в процессе функционирования СЭС, решение которых 

связано с неопределенностью, иерархичностью целей, многокритериальным 

анализом и выбором решений. Рассмотрены принципы последовательного 

преодоления неопределенности через декомпозицию задачи выбора решений и 

структуризацию множества критериев. Предложена последовательно-параллельная 

процедура отсева альтернатив и схема построения прогнозных решений.  

В четвертом разделе рассматриваются аспекты моделирования 

многокритериальных задач выбора в условиях неопределенности. 

Разработана модель оценки состояния функционирования СЭС. В основе данной 

модели лежат принципы ограниченно рационального выбора и структуризации 

пространства показателей оценки альтернативных решений. Элементной базой 

данной модели является аппарат теории нечетких множеств, использование 

которого позволяет объективизировать процесс выработки и подготовки 

управленческих решений. Предложены способы задания функций принадлежности 

и нечетких величин. Приведены результаты экспериментов.  

Пятый раздел посвящен разработке методов и алгоритмов реализации 

многокритериального выбора на конечном множестве альтернативных решений. 

Разработан метод многокритериального выбора решений на основе модели оценки 

состояния функционирования СЭС для согласования и принятия индивидуальных и 

коллективных управленческих решений. Предложен метод увеличения 

информативности данных за счет композиционного использования нечетких 
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переменных и баз знаний, композиционных правил и сверток, что позволило 

объективизировать и уменьшить информационную неопределенность.  

В шестом разделе разработаны модель и методы кластеризации 

критериального пространства показателей эффективности функционирования СЭС, 

которые могут быть сведены к многокритериальным задачам линейного 

программирования на основе разработанных моделей противоречивости и 

связанности целевых функций. Применение этих моделей позволило провести 

редукцию размерности множества критериев, в отличие от моделей и методов, 

использующих структурирование пространства решений. 

 Седьмой раздел посвящен прикладным аспектам применения 

многокритериального анализа и выбора в практических приложениях.  

Разработана структура и элементный базис информационно-аналитической 

системы, которая является удобным инструментом реализации предложенных 

моделей, методов и алгоритмов. Выполнена экспериментальная верификация 

полученных результатов путем их применения к решению задач оценивания и 

выбора субъекта предпринимательства для предоставления ему кредита на 

финансирование некоторого инвестиционного проекта, а также для построения 

многокритериальной модели для составления диет в коммунальных лечебных 

учреждениях. На основе предложенных моделей, методов и разработанной 

структуры информационно-аналитической системы реализовано системы 

поддержки принятия решений для решения практических задач. 

Ключевые слова: социо-экономические системы, информационная технология, 

многокритериальный анализ и выбор решений, ограниченно рациональный отбор. 

 

ANNOTATION 

Malyar M.M. Information technology of limited-rational multicriteria selection 

in socio-economic systems. – Qualifying scientific work on the manuscript.  

The thesis for the degree of doctor of technical sciences, specialty 05.13.06 

information technologies – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2017. 

  Thesis research is devoted to the creation of information technology, on the basis of 

developed models and methods of multicriteria selection in conditions of uncertainty, 

which are based on the principle of limited-rational selection, to increase the efficiency of 

the process of making a rational management decision in socio-economic systems. The 

functioning of such systems take place in weakly structured subject areas, the main 

features of which are untrustworthiness, incompleteness, inexactitude, fuzziness, 

contradiction, fallibility, ambiguity, uncertainty of objective information. On the basis of 

the proposed models and methods, an information processing tool is developed that allows 

to make better and improve the efficiency of the process of a rational management solution 

preparing, which is provided by the objectivization of information through the use of the 

apparatus of fuzzy mathematics.  

The practical applications of the offered models and methods are considered and 

their efficiency is indicated. 

Key words: socio-economic systems, information technology, multicriteria analysis and 

choice of solutions, limited-rational selection. 
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