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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». – ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Київ, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена створенню інформаційної технології 

обмежено-раціонального багатокритеріального вибору в умовах 

невизначеності з метою  підвищення  ефективності процесів прийняття 

раціональних управлінських рішень в соціо-економічних системах.  

Функціонування таких систем відбувається в умовах інформаційного 

суспільства і проблеми процесів прийняття рішень пов’язані із складністю 

слабко структурованих предметних областей, що призводить до необхідності 

обробки недостовірних, неповних, неточних, нечітких, суперечливих, 

помилкових та неоднозначних даних.     

Ефективність розробки і розвиток технологій підтримки прийняття 

рішень визначається можливістю використання значних обсягів 

структурованих та неструктурованих даних, застосуванням процедур 

логічного виведення, моделюванням та довизначенням потрібної інформації 

шляхом прогнозування та технологічного передбачення.   

Проведений аналіз процесів функціонування соціо-економічних систем 

та методологій прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності 

свідчить про наявність науково-прикладної проблеми – розробки моделей, 

методів та практичного інструментарію багатокритеріального аналізу і 

вибору раціональних рішень на основі принципу обмеженої раціональності, 

яка викликана існуючим протиріччям між необхідністю пошуку оптимальних 

рішень та інформаційною невизначеністю цього процесу 
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Перший розділ присвячено аналізу проблем, що супроводжують етапи 

життєвого циклу соціо-економічних систем, та процесам прийняття рішень 

на кожному з таких етапів. Показано, що їх характерною особливістю є 

невизначеність даних, на основі яких приймають рішень, їх відсутність, 

неоднозначність та неповнота. Вплив таких аспектів приводить до 

неможливості побудови точних моделей процесів у соціо-економічних 

системах 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.    

 Аналіз визначеної проблеми дає підстави стверджувати, що пошук 

ефективних методів(способів) управління соціо-економічними системами  в 

умовах інформаційної невизначеності безпосередньо пов'язаний з 

використанням сучасних інформаційних технологій. 

 Результати аналізу основних наукових підходів до обґрунтованості 

раціональних управлінських рішень дозволяють зробити висновок, що 

адекватним і перспективним дослідницьким напрямом щодо визначення 

сучасних проблем управління соціо-економічними системами є підхід 

інтегрований на основі принципів обмеженої раціональності і структуризації 

критеріального простору з використання апарату теорії нечітких множин. 

 У другому і третьому 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.  

Показано необхідність формування системи критеріїв, за допомогою 

яких можна оцінити ступінь досягнення цілі. Система критеріїв подана як  

багаторівнева конструкція зі взаємодіючих елементів, об‘єднаних у 

підсистеми декількох рівнів для досягнення єдиної цілі функціонування 

системи. Саме за цією системою критеріїв оцінюється ефективність 
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альтернатив (наслідків), а критеріальний простір є простором критеріальних 

оцінок альтернатив. Наведено способи  нормалізації  та згортки критеріїв і 

схема побудови ієрархічної структури критеріального простору. 

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. 

У четвертому розділі розглядаються аспекти моделювання 

багатокритеріальних задач вибору в умовах невизначеності. 

Розроблено модель оцінювання стану функціонування СЕС. В основі 

даної моделі лежать принципи обмежено-раціонального вибору та  

структуризації простору показників оцінювання альтернативних рішень. 

Елементною базою даної моделі є апарат теорії нечітких множин, 

використання якого дозволяє об’єктивізувати процес вироблення і підготовки 

управлінських рішень.  

Запропоновано способи задання функцій належності та нечітких 

величин. Наведено результати експериментів 

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. 

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 основі розроблених моделей суперечливості та 

зв’язаності цільових функцій із застосуванням апарату теорії нечітких 
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множин, що дозволило провести редукцію розмірності множини критеріїв, на 

відміну від моделей і методів, що використовують структуризацію простору 

рішень. 

Сьомий розділ присвячений прикладним аспектам застосування 

багатокритеріального аналізу і вибору у практичних застосуваннях.  

Розроблено структуру та елементний базис інформаційно-аналітичної 

системи, яка є зручним інструментом реалізації запропонованих моделей, 

методів та алгоритмів. Вона 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. 

 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 для побудови багатокритеріальної моделі 

для складання дієт у комунальних лікувальних закладах. 

На основі запропонованих моделей, методів та розробленої структури 

інформаційно-аналітичної системи реалізовано системи підтримки прийняття 

рішень для розв’язування практичних задач. 

У роботі запропоновано концепцію інформаційно-аналітичного 

супроводу функціонування СЕС, яка передбачає прийняття 

багатокритеріальних управлінських рішень на основі принципів обмеженої 

раціональності та структуризації критеріального простору. На основі даних 

принципів, вперше, розроблено модель багатокритеріального вибору, 

використання якої дозволяє виконувати аналіз стану функціонування СЕС. 

Логіко-аналітичною базою даної моделі є апарат теорії нечітких множин, 

який дозволяє об’єктивізувати процес вироблення і підготовки управлінських 

рішень. 

Розроблено метод багатокритеріального вибору на основі принципу 

обмеженої раціональності для ухвалення індивідуальних і колективних 
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управлінських  рішень, що дозволяє зменшити інформаційну невизначеність 

та досягти підвищення інформативності даних. 

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 пошуку потенційних рішень.  

Розроблено методи багатокритеріального аналізу і вибору рішень для 

задач дискретної оптимізації та багатокритеріального лінійного 

програмування з використанням схем послідовного аналізу, динаміки оцінок, 

відсіювання і конструювання нових варіантів критеріїв, кластеризації 

критеріального простору, що дозволяють провести редукцію розмірності 

множини критеріїв при прийнятті управлінських рішень у соціо-економічних 

системах.   

 Розроблено 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.  

 Розроблено інформаційно-аналітичну систему, яка є шаблоном для 

створення проблемно-орієнтованих підсистем прийняття рішень і зручним 

інструментарієм прикладного використання запропонованих моделей, 

методів та алгоритмів.  

Ключові слова: соціо-економічні системи, інформаційна технологія, 

багатокритеріальний аналіз і вибір рішень, обмежено-раціональний відбір, 

кластеризація. 
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SUMMARY 

Malyar MM Information technology of limited-rational multicriteria 

selection in socio-economic systems. - Qualifying scientific work on the rights of 

manuscripts. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of Doctor of Technical 

Sciences in specialty 05.13.06 - "Information Technologies". - State University 

"Uzhhorod National University", Kyiv National Taras Shevchenko University, 

Kyiv, 2017. 

The dissertation is devoted to creation of information technology of limited-

rational multicriteria selection in conditions of uncertainty in order to increase the 

efficiency of processes of making rational management decisions in socio-

economic systems. 

The functioning of such systems takes place in the conditions of the 

information society and the problems of decision-making processes are related to 

the complexity of weakly structured subject areas, which leads to the need for the 

processing of inaccurate, incomplete, fuzzy, contradictory, false and ambiguous 

data. 

The effectiveness of the development and progress of decision support 

technologies is determined by the possibility of using large volumes of structured 

and unstructured data, the use of logical output procedures, modeling and defining 

the required information through prediction and technological prognostication. 

The conducted analysis of the processes of the functioning of socio-

economic systems and methodologies for the adoption of managerial decisions in 

conditions of uncertainty indicates the existence of a scientific and applied problem 

- the development of models, methods and practical tools of multicriteria analysis 

and the choice of rational solutions based on the principle of limited rationality, 

which is caused by the existing contradiction between the need to search optimal 

solutions and informational uncertainty of this process. 

The first section is devoted to the analysis of problems that accompany the 

stages of the life cycle of socioeconomic systems, and to the decision-making 
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processes at each of these stages. It is shown that their characteristic feature is the 

uncertainty of the data on the basis of which decisions are made, their absence, 

ambiguity and incompleteness. The influence of such aspects leads to the 

impossibility of constructing precise models of processes in socioeconomic 

systems and, consequently, the lack of the possibility of obtaining optimal 

solutions using such models. But in most cases, responsible persons are satisfied 

with decisions that are not optimal or of which they are not aware of the 

optimality. Their reception and use is the essence of the principle of limited 

rationality.  

The analysis of a certain problem gives grounds to assert that the search for 

effective methods of management of socio-economic systems in conditions of 

information uncertainty is directly related to the use of modern information 

technologies.  

The results of the analysis of the basic scientific approaches to the validity of 

rational management decisions allow us to conclude that an adequate and 

promising research direction in determining modern problems of management of 

socioeconomic systems is an approach integrated on the basis of the principles of 

limited rationality and structuring of the criterion space with the use of the 

apparatus of the theory of fuzzy sets. 

The second and third sections give the results of the problem situations study 

in the functioning of socio-economic systems, the solution of which is associated 

with uncertainty, hierarchy of objectives, multicriteria analysis and choice of 

solutions. 

The necessity of forming a system of criteria, by which one can estimate the degree 

of achievement of the goal, is shown. The system of criteria is presented as a 

multilevel structure of interacting elements united in a subsystem of several levels 

to achieve a single goal of the system. It is this system of criteria that evaluates the 

effectiveness of alternatives (effects), and criterion space is the space of criterial 

evaluations of alternatives. The methods of normalization and convolution of the 
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criteria and the scheme of constructing a hierarchical structure of the criterion 

space are given. 

The principles of consistent overcoming of uncertainty through 

decomposition of the decision choice problem and structuring of the set of criteria 

are considered. The sequential parallel procedure for dropping alternative variants 

and the scheme for constructing predictive solutions are proposed. In the fourth 

section, we consider aspects of modeling of multicriteria problems of choice under 

uncertainty conditions. 

The model of estimation of the SES functioning state is developed. The basis 

of this model are the principles of limited-rational choice and structuring of the 

space of indicators of evaluation of alternative solutions. Elemental base of this 

model is the apparatus of the theory of fuzzy sets, the use of which allows to 

objectify the process of development and preparation of managerial decisions. 

Methods of assigning membership functions and fuzzy quantities are proposed. 

The results of experiments are presented. 

The fifth section is devoted to the development of methods and algorithms 

for the implementation of multicriteria selection on a finite set of alternative 

solutions. 

The method of multicriteria choice of decisions is developed on the basis of the 

model of evaluation of the state of functioning of the SES for the coordination and 

adoption of individual and collective managerial decisions. The method of 

increasing the informativeness of the data due to the compositional use of fuzzy 

variables and knowledge bases, composition rules and congestion, which allowed 

objectivization and reducing information uncertainty, was proposed.  

In the sixth section a model and methods of clustering of the criterion space 

of the indicators of the efficiency of the socioeconomic systems functioning that 

can be reduced to the multicriteria problems of linear programming on the basis of 

developed models of contradiction and the connection of the objective functions 

with the use of the apparatus of the theory of fuzzy sets, which made it possible to 

make the reduction of the dimension the set of criteria, in contrast to the models 
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and methods that use the structuring of the space of decisions. 

The seventh section is devoted to the applied aspects of the use of multicriteria 

analysis and choice in practical applications.  

The structure and elemental basis of the information-analytical system, 

which is a convenient tool for the implementation of the proposed models, methods 

and algorithms, is developed. It is a template for developing problem-oriented 

decision-making subsystems, which reduces the time required to develop the logic 

of the interface, the logic of the application and the logic of access to the 

knowledge base. 

 The experimental verification of the obtained results is carried out by their 

application to the decision of the tasks of assessment and selection of the 

entrepreneurship subject to provide him with a loan for the financing of a certain 

investment project, as well as for the construction of a multi-criteria model for the 

preparation of diets in communal medical institutions. Based on the proposed 

models, methods and developed structure of the information-analytical system, 

decision-support systems for solving practical problems have been implemented. 

The paper proposes the concept of informational and analytical maintenance 

of the functioning of the SES, which involves the adoption of multicriteria 

managerial decisions based on the principles of limited rationality and structuring 

of the criterion space.  

Based on these principles, for the first time, a multicriteria choice model was 

developed, the use of which allows to analyze the state of the SES functioning. 

Logico-analytical base of this model is the apparatus of the theory of fuzzy sets, 

which allows to objectify the process of development and preparation of 

managerial   decisions. 

The method of multicriteria selection based on the principle of limited 

rationality for the adoption of individual and collective managerial decisions is 

developed, which allows to reduce information uncertainty and to achieve 

increased informativeness of the data. 
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The model and methods of criterion space clustering for the problems of 

socioeconomic systems that can be reduced to the multicriteria linear programming 

problems on the basis of contradiction and the connection of the target functions, 

using the reduction principle, which allows narrowing the region of potential 

solutions, is developed.  

The methods of multi-criteria analysis and choice of solutions for the 

problems of discrete optimization and multicriterion linear programming with the 

use of sequential analysis schemes, estimation dynamics, screening and design of 

new variants of criteria, clustering of criterion space, allowing to reduce the 

dimension of the set of criteria when making managerial decisions in socio-

economic systems.   

The methods of fuzzy sequential concessions have been developed, 

alternatives priorities have been determined in relation to the space criteria and the 

priorities of the criteria regarding the space of alternatives, the determination and 

modification of weight factors, which, unlike the existing ones, use information 

independent of the decision maker. 

The information-analytical system is developed, which is a template for 

problem-oriented decision-making subsystems creation and a convenient tool for 

the applied use of the proposed models, methods and algorithms.  

 

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

analysis and choice of solutions, limited-rational selection, clusterization. 
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ПУР      - прийняття управлінських рішень  

ОПР      - особа, що приймає рішення 

СЕС      - соціо-економічна система 

УР         - управлінські рішення 
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ВСТУП 

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. 
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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 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 
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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-



33 

 

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. 

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, 
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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 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 
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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. 
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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 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 
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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 
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International Conference “DYNAMICAL SYSTEM MODELLING AND 

STABILITY INVESTIGATION”, м. Київ, 2005. 

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 304 сторінки основного 

тексту, робота містить 56 рисунків та 17 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1.  СИСТЕМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТВОРЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДОСЛІДЖЕННІ СОЦІО-

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

Соціально-економічна ситуація в Україні, в умовах трансформації 

ринкових відносин, характеризується невизначеністю інформації щодо 

економічних об’єктів та динаміки процесів, що відбуваються, а також 

розширенням масштабів соціально-економічної взаємодії через економічні, 

фінансові, соціальні, інформаційні, технічні, організаційні зв’язки. 

Функціонування соціо-економічних систем(СЕС) супроводжується значною 

інформаційною невизначеністю процесів прийняття рішень. 

Прийняття рішення людиною відбувається у всіх сферах її діяльності, 

але у тих випадках, коли вирішення проблеми базується на законах фізики, 

хімії, механіки та інших фундаментальних знаннях, або коли проблема може 

бути поставлена в термінах конкретного класу прикладних задач, для яких 

розроблено відповідний математичний апарат, застосовувати теорію 

прийняття рішень немає необхідності. Потреба у застосуванні цієї теорії  

з’являється, коли задача настільки ускладнюється, що для її постановки і 

вирішення неможливо визначити апарат формалізації і даний процес 

потребує залучення спеціалістів з різних областей знань. У таких випадках 

з’являється необхідність розробки спеціальних підходів, прийомів, методів, 

які б дозволяли визначити зміст проблемної ситуації і виявити фактори, які 

впливають на її вирішення, або поставити задачу таким чином, щоб рішення 

було прийнято. 

Виходячи з основних принципів системного підходу, суспільство в 

загальному, можна змоделювати як простір, який складається із рішень і 

заповнений рішеннями. Частина цих рішень зафіксована за допомогою 

регламентуючої документації. Таким чином, приймаючи рішення, індивідуум  

знаходиться не у порожньому просторі, а у просторі колись кимось 

прийнятих рішень. Тобто, він враховує попередню регламентацію. Це 

означає, що фактично старі рішення обумовлюють подальші. 
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Систематизуючи суспільство, можна уявити, що воно складається з 

організацій, організації з груп, групи з індивідів[204]. 

Під організацією будемо розуміти спільноту людей, які об’єднані 

загальними цілями і використовують загальні матеріальні і фінансові засоби 

для виробництва матеріальних та інформаційних продуктів і послуг[204].  

Схематична модель (структура) представлена на рис. 1.1.  

З позиції системного аналізу можна вважати: будь-яка організація 

створена для вирішення проблемної ситуації деякої предметної області, 

виходячи із певних цілей, які можуть бути різними при одному і тому ж 

предметі і умовах. 

 

Рис. 1.1. Структурна модель суспільства 

 

1.1. Проблеми створення і функціонування СЕС 

Соціально-економічні системи(СЕС) це складні імовірнісні динамічні 

системи, в яких відбуваються процеси виробництва, розподілу, обміну й 

споживання матеріальних та інших благ. Ці системи належать до класу 

кібернетичних систем, тобто систем з управлінням[23, с. 13].  

 Функціонування СЕС характеризується визначеною цілеспрямованістю 

і  є складним процесом, який зумовлений різноманітністю таких чинників як 

невизначеність, суперечливість, альтернативність, цілеспрямованість, мета і 

критерії оцінки її досягнення тощо. Функціональну орієнтованість СЕС на 

організаційному рівні забезпечують три основні чинники, від яких залежить 
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ефективність організаційних дій у системі – це  ресурсне і інформаційне 

забезпечення, управління і виконання. 

  Кібернетична система – це складна динамічна система, цілісний об’єкт, 

що розвивається в часі і просторі, який складається з великої кількості 

елементів, зв’язків і властивостей, що відсутні в елементах і зв’язках, які 

його утворюють[15, с.38].   

 Оскільки СЕС належать до класу кібернетичних систем, то їх 

функціонування передбачає наявність механізм управління. Модель 

управління СЕС представлена на рис. 1.2. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 1.2.  Схема управління СЕС. 

 

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

соціальної системи(СС). Кожна система має свої цілі.  На вхідні 

дані(фактори), які поступають 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). 

СЕС можна розглядати як сукупність взаємопов’язаних у єдине ціле 

соціо-економічних елементів у вигляді людей, ресурсів, економічних та 
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соціальних явищ, відносин, процесів тощо, Взаємодія цих елементів 

зумовлює появу якісно нової цілісності.  

 СЕС залежить від середовища та рівня управління, тому її прикладами 

можуть бути об’єднання країн, держав, адміністративно-територіальних 

громад і одиниць (населених пунктів, районів, областей, регіонів), ринків, 

інститутів, організацій, об’єктів господарювання тощо. 

Кожній СЕС притаманні власні системні ознаки (структура, риси, 

ознаки, властивості, характеристики), які ідентифікують її і дають 

можливість нею управляти[91]. 

Функціонування СЕС полягає у забезпеченні виконання задач 

виробничого і менеджерського характеру, що задовольняє об’єктивні 

потреби її життєдіяльності. До головних задач, які необхідно розв’язувати, 

можна віднести наступні[91]: 

1. задачі аналізу інформації. 

2. задачі побудови(реорганізації) структури СЕС. 

3. задачі визначення і врахування невизначеностей та ризиків. 

4. задачі моделювання проблемних ситуацій. 

5. задачі прогнозування головних показників функціонування СЕС. 

6. задачі вибору стратегій і тактик  вирішення проблемних ситуацій 

функціонування СЕС із врахуванням оцінних критеріїв.  

СЕС як будь-яка складна система проходить свій життєвий цикл. Як 

показав аналіз літературних джерел, виділяються наступні фази життєвого 

циклу(ЖЦ) СЕС (рис. 1.3)[23]: 

- зародження, започаткування, формування; 

- становлення, розвиток; 

- зрілість, активність, розвиток; 

- застій, рецесія; 

- занепад, депресія. 
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 На різних стадіях (фазах) ЖЦ функціонування СЕС пов’язане з 

розв’язанням різних актуальних завдань. Зокрема, серед них можна виділити, 

наприклад, такі[91]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Життєвий цикл СЕС 

 

1. Прогнозування основних макроекономічних показників, на основі 
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економіці. 

2. Розробка і оцінка програм соціально-економічного розвитку. Суть 
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проаналізувати з погляду впливу передбачених у них заходів і параметрів 

управлінських впливів. 

3. Врахування недоліків збурень в економіці, наприклад, зміни цін на 

енергоносії, падіння курсу валют, неврожай і т.д. Результатом є визначення 

таких заходів, які б оптимально сприяли стабілізації економіки. 

 4. Вибір і здійснення монетарної політики – це вибір обсягу грошової 

маси, що забезпечує підтримку заданого рівня інфляції або визначення 

мінімального рівня резервів для підтримки заданого обмінного курсу валют. 

5. Визначення податкової та бюджетної політики. Задача полягає у 

стимулюванні товаровиробників для зростання національного доходу та 

зменшення рівня безробіття. 

6. Визначення політики кредитування товаровиробників та 

інвестиційних проектів. Наприклад, оцінка платоспроможності об’єктів 

господарювання. 

7. Формування тендерної політики закупівлі товарів і послуг. 

8. Визначення компонент соціального захисту населення. Наприклад, 

субсидії, курортно-санаторне лікування. 

9. Побудова стратегій і тактик подолання проблемних ситуацій при 

функціонуванні CЕC. 

Крім того, на кожній стадії ЖЦ СЕС виникають свої задачі, які 

потрібно вирішувати. Наприклад, на стадії формування – аналіз ринкового 

середовища, на стадії становлення (розвиток) – довгострокове планування 

(збільшення обсягу виробництва, розширення ринку збуту), на стадії 

активність – підвищення рівня конкурентноздатності, нарощування 

потужностей, на стадії рецесії – аналіз причин дестабілізації економічних 

процесів, на стадії занепад – аналіз чинників, що руйнують економічну і 

соціальну системи. 

 Розв’язуючи будь-яку із цих задач, особа, що приймає рішення (ОПР) 

зустрічається із проблемою прийняття  управлінського рішення. Управління 
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здійснюється шляхом збору, обробки та аналізу інформації і на основі 

отриманих даних визначається траєкторія розвитку СЕС.  

В інформаційній площині СЕС виконують функції збирання, 

зберігання, оброблення, відтворення та представлення інформації. 

Управління СЕС це цілеспрямована зміна її стану або поведінки у 

зв’язку із змінами обставин, що здійснюються для досягнення певних цілей. 

Змінами можуть виступати, наприклад, зовнішнє і/або внутрішнє 

середовище, влада, політика тощо. 

Функціонування будь-якої СЕС проходить на певній предметній 

області або на перетині декількох предметних областей, які, як правило, є 

слабко структурованими[2]. Серед особливостей слабко структурованих 

предметних областей (ПО) можна виділити притаманні їм риси (рис. 1.4.). 

Динамічність даних і знань відображає функціонування СЕС як процес, 

що змінюється в часі, а також і зміну структури самої СЕС, тобто об’єкт 

еволюціонує. 

Кожне рішення є унікальним, неповторюваним за своєю природою. 

Властивість цілі функціонування не формалізуються, трактується як 

відсутність цілі функціонування СЕС, яку можна формалізувати. Така риса 

притаманна для екологічних, суспільних та адміністративних систем, так як 

ціллю їх функціонування є роботоздатність в цілому, підтримка деяких 

показників у певних межових рамках, нормах тощо, і побудувати її модель у 

вигляді деякого критерію у аналітичному вигляді неможливо.   

Наявність впливу людського фактору пов’язано з тим, що людина може 

бути як об’єктом управління так і елементом системи, і передбачити її 

поведінку неможливо. 

Невизначеність опису об'єктів пов’язана з неповнотою, нечіткістю, 

неоднозначністю, суперечливістю, недостовірністю, помилковістю 

інформації, що характеризує дані об’єкти. 

Риса багатокритеріальний аналіз рішень пов’язана з тим, що об’єкти 

оцінюються за багатьма ознаками. 
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Рису. 1.4.  Риси слабко структурованих ПО 

 

Задача аналізу функціонування СЕС є важко формалізованою і тому 

для її розв’язання доцільно використовувати моделі і методи, які базуються 

на апараті нечіткої математики[6]. Крім того, для одержання високих 

показників функціонування СЕС необхідно забезпечити системну 

погодженість можливостей  її функціонування і можливостей управління за 

цілями, задачами, ресурсами, термінами та очікуваними результатами.  

Цілі функціонування 

не формалізується 

Неможливість 

побудови 

аналітичної моделі 

Наявність впливу 

людського фактору 

Відсутність 

оптимальності 

Динамічність  

даних і знань 

Багатокритеріальний 

аналіз рішень 

Відсутність  

еталону 

Невизначеність 

опису об'єктів 

 

Велика розмірність 

простору рішень 

Унікальність  

рішень 

Р 

и  

с 

и 

Слабко 

структурована 

область 

Неповнота 

Нечіткість 

Неоднозначність 

Суперечливість 

Недостовірність 

Помилковість 

Невизначеність 

 



47 

 

Функціонування СЕС відбувається в умовах, що динамічно змінюються  

під впливом як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів різної природи. 

Забезпечення  ефективного функціонування СЕС пов’язане з часовими 

періодами життєвого циклу і складає певну проблему управління її 

поведінкою, тобто 

)),(),(),(),(()( QEEEEUE rrddssppfu   ,                             (1.1) 

де )(uE   - ефективність управління функціонуванням СЕС, 

)(pE  - ефективність проектування СЕС, 

)(sE  - ефективність створення СЕС, 

)(dE  - ефективність наукового дослідження СЕС, 

)(rE  - ефективність розвитку СЕС, 

f  - період функціонування СЕС, 

p  - період проектування СЕС, 

s  - період створення СЕС, 

d  - період наукових досліджень СЕС, 

r  - період розвитку СЕС, 

Q  - інтегрована величина інших чинників у процесі функціонування СЕС. 

 Для знаходження ефективного управління функціонування СЕС, 

необхідно розв’язати задачу 

     max)( kuE  ,                                          (1.2)  

де  ...},,,,{ rdspk   . 

 Оскільки, простір функціонування СЕС визначається множиною станів, 

то задача управління є такою: 

для   k   знайти  

)),,((max
,,

kSZYFArg u
ksz

,                                   (1.3) 



48 

 

k  - моменти прийняття управлінського рішення, uF  - критерій ефективності 

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

станів системи, k – моменти прийняття рішень.  

 Розв’язок задачі (1.3) означає, у кожному періоді функціонування СЕС 

визначається такий перелік задач, який виконує система і така структура 

управління, які максимізують критерій ефективності функціонування СЕС як 

функцій його станів. Фактично задача (1.3) зводиться до задачі вибору 

ефективного управління функціонуванням СЕС на любій стадії ЖЦ. 

 

1.2. Аналіз принципів, моделей, методів та інструментальних 

засобів прийняття рішень у СЕС 

 

1.2.1. Методологічні засади та засоби прийняття рішень 

 На даний момент часу, в основі сучасної теорії прийняття рішень  

лежить комплексна концепція прийняття рішень[30,61], зміст якої полягає у 

врахуванні всіх аспектів проблемної ситуації і раціональної інтеграції як 

логічного мислення, так матеріальних і технічних засобів. Іншими словами, 

концепція прийняття рішення полягає в тому, що спочатку ОПР і спеціалісти 

з проблем прийняття рішень змістовно аналізують проблемну ситуацію, що 

виникла, і на основі своєї логіки і інтуїції формулюється ціль, досягнення 

якої, на їх думку, розв’яже проблему. Детальне представлення цілі і власних 

переваг дозволяє сформулювати способи її досягнення. Кінцевим 

результатом є обґрунтований вибір, що є на думку ОПР найкращим. 

 Застосування різних математичних підходів починається після 

формулювання цілі і закінчується пошуком оптимального рішення. 

Оптимальним вважається такий варіант, який забезпечує найкраще значення 

критерію або компромісне (узгоджене) значення всіх критеріїв (якщо їх 

декілька). 
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 Як бачимо, в даній концепції провідна роль в процесі прийняття 

рішення відводиться суб’єкту, тобто ОПР, а математичні і технічні засоби 

розглядаються як допоміжний інструмент. 

 Наведемо основні напрямки, в яких ведуться дослідження у теорії 

прийняття рішень[30, 61]. 

1. Математичний напрямок: це застосування різного математичного 

апарату для побудови та аналізу моделей вибору для 

багатокритеріальних моделей та моделей колективного вибору. 

2. Нормативний підхід, який забезпечує суб’єкту, що приймає 

рішення, підтримку як у самому процесі, так і при розробці 

правила раціонального вибору. 

3. Дескриптивний напрямок – це область  психології, що описує і 

аналізує поведінку суб’єкта під час прийняття рішення. 

Прийняття рішень – це особливий вид людської діяльності, який 

направлений на вибір способу досягнення поставленої цілі. У всі часи 

людської історії прийняття рішень було однією з важливих сторін суспільної 

діяльності. Історія зберегла багато прикладів, які описують прийняті рішення 

великими полководцями, політиками, державними діячами, диктаторами і 

т.д. У всіх цих рішеннях – успішних і неуспішних, вдалих і недуже вдалих – 

відображається суперечлива природа людського розуму, його інтуїція, 

раціональний розрахунок, емоційний стан, логічне мислення. Таким чином, 

момент прийняття кінцевого рішення є складний психофізичний акт, який 

частіше за все не може бути пояснений з позиції строгих наукових теорій, 

оскільки людина у своїй поведінці буває ірраціональна, нелогічна, 

непередбачувана і може діяти навіть проти своїх власних позицій. Тому 

прийняття рішень розглядають як творчий акт вибору одного варіанту із 

декількох можливих, керуючись при цьому як кількісними і якісними 

оцінками, так і евристичними задатками людини приймати рішення. 

Прийняття рішень базується не тільки на кількісних та якісних 

характеристиках, формалізованих методах, але і на фактах, які важко 
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піддаються, або взагалі не піддаються формалізації, вимірюванню, кількісній 

оцінці, і відносяться до областей психології, соціології, етики, моралі, 

культури тощо. 

З формальної точки зору прийняття рішень представляє собою процеси 

перетворення, зберігання, переробки і передачі інформації. 

До підготовки і прийняттям рішень на сьогоднішній день причетні різні 

науки, але найбільш активно за останні триста років займались математики і 

економісти. Представники різних наукових напрямів, виходячи із специфіки, 

намагались дати свої трактування поняттю «прийняття рішень». Так, 

математики розглядають прийняття рішень з позиції рекомендованих ними 

методів і алгоритмів; соціологи – з точки зору процесів, що протікають у 

суспільстві; психологи стараються «заглянути в душу людині», визначаючи 

мотиви прийняття того чи іншого рішення; економічна складова присутня 

практично в кожному рішенні – це питання раціонального розподілу і 

використання ресурсів, підвищення економічної ефективності діяльності 

тощо; юристи розглядають прийняття рішень  з точки зору права, закону. 

Поняття прийняття рішень  можна трактувати таким чином: як процес, 

що протікає в часі і здійснюється в декілька етапів, як акт вибору найкращого 

варіанту рішення і як результат вибору, тоді це інструкції до дій (план 

роботи, варіант проекту і т.д.) 

 

Процес прийняття рішень. Будь-яка свідома людська діяльність 

реалізується за допомогою одного і того ж «технологічного» процесу – 

процесу прийняття рішень. Процес прийняття рішень є складовою частиною 

більш загального процесу – процесу вирішення проблеми. Проблему можна 

розглядати як стан, який не задовольняє людину. Тобто, розпізнавання та 

вирішення проблеми є постійним заняттям людей. Проблемна ситуація - це 

проблема при конкретних умовах. Приведемо одне із найбільш адекватних, 

на наш погляд, визначень поняття «проблемна ситуація», яке 

використовується у дослідженнях СЕС: «невідповідність між фактичним і 
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бажаним станами діяльності керованого виробничого об’єкту, 

невідповідність, що перешкоджає заданому безперебійному і ефективному 

функціонуванню, а також розвитку цього об’єкту»[235, с.19]. Вирішення 

складних проблем потребує застосування системного підходу, що уособлює 

наукову стратегію досягнення бажаного результату. 

 Спроби застосування різних методів моделювання, а також моделей 

пов’язано з великими розбіжностями у природі проблем, що вивчаються. У 

зв’язку з цим, вперше, Г. Саймоном була запропонована класифікація 

проблем [274,275]. Згідно цієї класифікації проблеми можна розбити на 

наступні класи: 

1. Добре структуровані, або кількісно сформульовані. Це проблеми, в 

яких залежності вивчені настільки добре, що вони можуть бути 

виражені в числах або символах, які виражаються числовими оцінками. 

2. Слабко структуровані, або змішані проблеми. Це проблеми, які містять 

як якісні, так і кількісні оцінки, але залежності між ними  взагалі не 

можуть бути визначені на основі суб’єктивної інформації, що є у 

дослідника. 

3. Неструктуровані, або якісно виражені проблеми (некількісні), містять 

лише описання або перелік основних ресурсів (параметрів), ознак, 

характеристик, але кількісні характеристики між ними невідомі і 

встановити практично неможливо. 

У зв’язку з даною класифікацією можна вважати, що добре 

структуровані задачі відносяться до задач дослідження операцій, слабо 

структуровані – до задач прийняття рішень, а неструктуровані – штучного 

інтелекту. 

Як бачимо, що від коректності постановки задачі, яка описує проблему, 

великою мірою залежить побудова (використання) тієї чи іншої моделі і 

отримання конструктивного розв’язку. 

На сьогоднішній день існують два погляди, розуміння проблеми. Згідно 

першого – проблемою вважається ситуація, коли поставлені цілі не досягнуті 
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або існує відхилення від заданого рівня. З іншого боку проблему можна 

розглядати як потенційну можливість підвищення якості, ефективності. 

Об’єднавши ці підходи під проблемою, будемо розуміти розбіжність між 

бажаним і реальним станом системи, процесу, ситуації. 

Для того, щоб вирішити проблему, необхідно на першому кроці її 

правильно визначити і сформулювати. Як прийнято говорити, що правильно 

сформулювати проблему – це наполовину вирішити її. Тобто найважливішим 

етапом при розв’язуванні проблеми є її ідентифікація, яка включає в себе 

формулювання та побудову моделі. 

Вирішення проблеми ніколи не буває простою справою, тому людиною 

можуть бути використані наступні підходи [58, 162] : 

 використання системного підходу до вирішення проблеми; 

 підбір методів, які підходять до вирішення різних видів проблем; 

 використання людей і ресурсів, які могли б допомогти у 

вирішенні проблеми. 

Складовою частиною процесу вирішення проблеми являється процес 

прийняття рішень. У такому випадку, проблему можна розглядати як 

цілеспрямований стан, який не задовольняє людину, тобто існують два види 

стану – реальний (дійсний) і бажаний. Іншими словами, ціллю вирішення 

проблеми є досягнення бажаного стану досліджуваної ситуації. Сам процес 

прийняття рішень являє собою сукупність певних процедур (кроків), які 

направлені на відшукання розв’язків для конкретних задач або класу задач. 

Наведемо найважливіші фактори, які впливають як на сам процес 

прийняття рішень так і на ситуацію вибору[30,61,192]: 

1) суб’єкт, що приймає рішення. Це може бути як одна людина так 

і група людей або колективний орган. У зв’язку з цим фактором 

розрізняються індивідуальні і колективні (групові) задачі 

вибору. 
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2) множина допустимих розв’язків (альтернатив). Ця множина 

повинна бути непуста. Множина допустимих розв’язків може 

бути дискретною або континуальною. 

3) критерії ефективності, які можуть задаватися у вигляді оцінок, 

оцінюючих функціоналів, цільових функцій корисності. 

Критерії ефективності можуть бути задані у кількісній і якісній 

формі. Відносно критеріїв ефективності розрізняються 

однокритеріальні і багатокритеріальні задачі вибору. 

4) правило вибору. Це принципи і методи вибору найкращої 

альтернативи з врахуванням вище перерахованих факторів 

процесу прийняття рішення. Кінцевим продуктом правила 

вибору може бути: як одна альтернатива так і деяка їх 

підмножина, або рекомендація до вирішення проблеми. 

Виходячи з позиції системного аналізу, процес вирішення проблеми 

може бути представлений у загальному вигляді за допомогою наступних 

кроків: 

1. Підготовчого – формулювання проблеми: 

- усвідомлення та вивчення проблемної ситуації (аналіз ситуації); 

- формулювання цілей; 

- визначення обмежень на ресурси; 

- формулювання альтернативи; 

2. Вибору – прийняття рішення: 

- формулювання критеріїв оцінювання результатів (альтернатив); 

- оцінювання альтернатив та їх упорядкування; 

- вибір та затвердження рішень; 

3. Реалізація рішення: 

- встановлення послідовності, термінів та способів виконання рішення; 

- визначення виконавців та доведення до них рішень; 

- забезпечення виконавців необхідними ресурсами; 

4. Контролю та аналізу ефективності: 
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- організація контролю за виконанням рішення; 

- облік, контроль і аналіз виконання рішення та його результатів; 

- оцінювання ефективності результатів виконання рішення(при 

необхідності з подальшим переосмисленням проблемної ситуації). 

Оскільки прийняття рішень відбувається у часі, тому вводиться поняття 

процес прийняття рішень, який складається із послідовних етапів і процедур 

направлених на усунення проблемної ситуації. Процес прийняття рішень, як 

правило, представляється у вигляді деяких ітераційних процедур, які в 

значній мірі використовують як чисто математичні, так і евристичні підходи. 

Сам процес прийняття рішень виражається в отриманні, переробці і передачі 

інформації, починаючи з виникнення проблемної ситуації і закінчуючи 

вибором рішення, тобто дії по вирішенню проблемної ситуації. 

Багато авторів  розглядають різні етапи прийняття рішень, але всі вони 

можуть бути зведені до наступних аналітичних процедур: діагноз проблеми; 

формулювання обмежень (визначення множин альтернатив і критеріїв, 

тимчасові обмеження); оцінка і вибір альтернатив. 

Розглянемо основні етапи різних рівнів абстрактного описання процесу 

прийняття рішень, яке проводиться на лінгвістичному рівні і використовує 

різні евристики (рис. 1.5). Наведені етапи є деякими узагальненнями підходів 

і поглядів на процес прийняття рішення, які розглянуті, наприклад, у роботах 

[30,61,102,192,205]. 

В залежності від конкретних умов, у яких розглядається проблемна 

ситуація, процес прийняття рішень може бути більш деталізований. 

Охарактеризуємо кожний з цих етапів. 

1. Отримання інформації. Для прийняття рішень необхідні різні 

директивні та нормативні матеріали, статистичні дані та інші. Інформація 

може бути отримана шляхом спостережень, або результатом спеціально 

організованого пошуку(експертизи) і за допомогою збору необхідних даних. 

2. Аналіз інформації. Аналіз інформації проводиться в цілях відбору і 

впорядкування початкових даних і включає в себе ланцюг спеціальних  



55 

 

        

Рис. 1.5. Етапи прийняття управлінських рішень 
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операцій. Перш за все – це  оцінка достовірності отриманих даних і 

виявлення можливих помилок; фільтрація даних; перевірка на узгодженість; 

узагальнення і представлення даних у зручному вигляді для подальшого 

використання. 

3. Виявлення проблемної ситуації та її змістовна постановка. Аналіз 

інформації дозволяє поставити множину проблем. Тому потрібно(необхідно) 

виявити саме ту ситуацію, ту сукупність умов, які породжують проблему, що 

розглядається. Таким чином, проводиться спряження ситуації і проблеми для 

визначення проблемної ситуації. Необхідно пам’ятати, як прийнято говорити, 

правильно сформулювати проблему – наполовину вирішити її. 

4. Формулювання цілей. На даному кроці за допомогою аналізу і 

узагальнення багато численних потоків інформації індивід висуває глобальні 

цілі, які впорядковує за ступенем важливості, термінах реалізації тощо. Далі 

глобальні цілі деталізуються у підцілі і т.д. Всю виявлену сукупність цілей 

рекомендується вписати в спеціальне дерево цілей, яке фіксує їх ієрархію, 

внутрішні зв’язки та підпорядкованість. Необхідно пам’ятати, що 

неправильний вибір цілей веде до неправильної постановки проблемної 

ситуації і що ціль – це антипод проблеми. 

5. Визначення обмежень на ресурси. На даному кроці необхідно провести 

оцінку часу, за який потрібно вирішити проблему, визначити обмеження на 

всі засоби, які мають і можуть бути задіяні для вирішення проблеми. Це 

можуть бути ресурси технічні, фінансові, інформаційні та інші. 

6. Формалізація задачі та побудова моделі. На цьому етапі на основі 

змістовної постановки задачі виконується її формалізація і розробляється 

модель задачі. Під моделлю будемо розуміти зручне представлення 

проблемної ситуації для її аналізу і синтезу. Тип моделі визначається 

питаннями, на які необхідно отримати відповіді за допомогою даної моделі і  

залежить від того об’єкту, за допомогою якого моделюється ситуація: 

процесу, системи, задачі або інших. 
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7. Формулювання альтернатив. В ідеалі необхідно виявити всі можливі 

альтернативні шляхи вирішення проблеми. Універсальних методів розробки 

альтернатив не існує. Лише в деяких випадках модель задає або необхідні і 

достатні умови для отримання всіх варіантів, або допустиму множину 

варіантів рішення. У загальному випадку ситуація настільки складна, що щоб 

описати множину альтернатив, необхідно використовувати досвід, інтуїцію 

та знання багатьох людей. 

8. Формування критеріїв оцінювання  досягнення цілі. Підібрати і 

описати множину критеріїв, за якими буде проводиться оцінка альтернатив 

та проведення структуризації даної множини. 

9. На етапі вибору рішення або розробки методу розв’язання задачі 

необхідно підібрати один із відомих методів або розробити новий.  

10. Побудова правила вибору або профілю переваг  знаходження 

рішення і його аналіз. На цьому етапі формулюються правила, згідно з якими 

ухвалюються тільки такі рішення, які забезпечують максимальну 

ефективність та проводиться аналіз отриманих результатів.     

Як бачимо, прийняття рішень представляє собою складний процес, що 

містить ряд етапів, для описання яких на різних рівнях використовуються 

певні визначені поняття і конструкції. 

Топологічну схему процесу прийняття рішень можна відобразити у 

вигляді, представленому на рис. 1.6. 

 

Рис. 1.6. Топологічна схема процесу прийняття рішень 
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 Як показує практика, що переважна більшість вирішення проблемних 

ситуацій лежить у площині прийняття управлінських рішень(ПУР). На 

сьогоднішній день задачі ПУР характеризуються наступними ознаками – це 

великі інформаційні потоки і наявність суперечливих вимог, які необхідно 

враховувати і узгоджувати. У теорії прийняття рішень (ТПР) процес ПУР 

розглядається як цілісна система двох складових[86]: 

 - об’єкт управління – деяка складна система, наприклад, соціо-

економічна, яка потребує функціональних, структурних, комунікаційних 

змін; 

 - суб’єкт управління – ОПР або колектив, який має уповноваження 

приймати рішення і несе відповідальність за прийняті рішення.  

 На практиці управлінські рішення(УР) приймаються за умов дефіциту 

інформації, тобто високої інформаційної невизначеності.  

1.2.2. Класифікація задач прийняття рішень 

 Задачу прийняття рішень(ЗПР) у найбільш загальному вигляді можна 

представити наступною системною моделлю: 

 *,,,,, AABCQtS . 

Відомими є: 

 S – проблемна ситуація; 

 t – час для прийняття рішення; 

 Q – ресурси, які необхідні для прийняття рішення; 

і невідомими: 

 C – множина цілей, які потрібно досягти при вирішенні проблеми; 

 B – множина обмежень на ресурси; 

 A – множина альтернативних варіантів вирішення проблемної ситуації; 

*A  – оптимальне рішення. 

Таким чином, знаючи проблемну ситуацію, час, який відведено на її 

вирішення, та необхідні ресурси людина, що приймає рішення, повинна 

визначити ціль або множину цілей вирішення проблемної ситуації, 
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обмеження на ресурси, сформувати множину альтернативних рішень і, 

виходячи з цього всього, обрати оптимальне рішення. 

Застосування універсального методологічного засобу системного 

аналізу до задач прийняття рішень дозволяє виділити п’ять логічних 

елементів[192]. До них відносяться: 

 цілі, ряд цілей або система цілей; 

 альтернативні засоби (або системи альтернатив), за допомогою 

яких може бути досягнута ціль; 

 витрати ресурсів або обмеження для кожної системи; 

 математичні і логічні моделі, які вказують на взаємозв’язок між 

системами цілей, альтернатив, ресурсів та навколишнього 

середовища; 

 критерії або система критеріїв вибору переважаючої 

альтернативи, або спосіб, за допомогою якого складають цілі і 

витрати. 

Як бачимо із загальної постановки задачі прийняття рішень першим 

завданням, яке потрібно вирішувати, є задача формулювання множини цілей 

або цілі для вирішення проблемної ситуації. Наступне завдання – це 

визначити множину обмежень для ресурсів, які будуть використані для 

вирішення проблемної ситуації. Далі потрібно сформулювати множину 

альтернативних варіантів рішень – це завдання є дуже складним і потребує 

залучення спеціалістів відповідної предметної області. Коли множина цілей 

визначена і множина альтернатив сформована, виникає завдання оцінки 

альтернатив для досягнення відповідних цілей. На цій фазі визначаються 

множина критеріїв, які описують відповідну ціль і за якими можна зробити 

оцінку кожної альтернативи, а також шкали значень, які можуть приймати 

оцінки по цих критеріях. Наступною фазою є задача вибору оптимального 

варіанту рішення. 

Структурна схема розв’язання задачі прийняття рішення представлена 

на рис. 1.7.  
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Рис. 1.7. Структурна схема розв’язання ЗПР 
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4. Кількість осіб, що приймають рішення: 

- задачі індивідуального вибору; 

- задачі колективного вибору.  

5. Ступінь структуризації проблеми: 

- добре структуровані; 

- слабко структуровані; 

- неструктуровані.  

6. За ступенем узгодження цілей: 

- кооперативний вибір; 

- компромісний вибір; 

- коаліційний вибір; 

- конфліктний вибір. 

 

1.2.3. Принципи прийняття управлінських рішень 

Основою підготовки ПУР є принципи, здійснення яких забезпечує 

досягнення цілей СЕС. Ці принципи формувались у міру розвитку науки 

управління, основу якої було закладено на початку XX століття у роботах 

відомих вчених, зокрема, таких як Г. Емерсон, А. Файоль, Г. Форд, Ф. Тейлор 

та ін. 

  Під принципами ПУР розуміють вимоги(правила), які базуються на 

положеннях і нормах поведінки, яких повинні  дотримуватись органи 

управління і ОПР у процесі ПУР. 

 Загальні принципи ПУР випливають із законів функціонування і 

розвитку СЕС. Серед основних принципів, які використовуються при 

розробці і прийнятті управлінських рішень, зокрема, можна виділити 

наступні [193,235]: 

1. Принцип науковості. Основою даного принципу є використання 

сучасних наукових методів та практичних досягнень для розробки і ПУР із 

широким застосуванням математичних моделей і методів та комп’ютерних 

систем. 
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 2. Принцип системності. Основний зміст даного принципу означає 

необхідність використання системного підходу для управління СЕС. 

Неправильне врахування певних чинників діяльності організації може 

привести до її руйнування. 

 3. Принцип ієрархічності На основі даного принципу складні і великі 

системи діляться на елементи, ланки, ступені, рівні і розглядаються як 

багатоступінчасті та багаторівневі. Кожен рівень є об’єктом управління по 

відношенню до вищестоящого рівня і управляє нижчестоящим рівнем. 

 4. Принцип ефективності. Даний принцип безпосередньо пов'язаний з 

метою управління і розглядає як кількісний бік управління – відношення 

результату до витрат так і якісний – ступінь оптимальності управління 

5. Принцип зворотного зв’язку. Даний принцип передбачає 

необхідність отримання інформації про хід реалізації та результат 

прийнятого рішення. 

  6. Принцип  колегіальності. Зміст даного принципу полягає у 

необхідності врахування думки багатьох фахівців із різних питань, що 

забезпечує підвищення об’єктивності, обґрунтованості і реалізованості 

управлінського рішення. 

7. Принцип повноважності – строге дотримання кожного ОПР тих 

повноважень, які йому регламентовані діяльністю організації. 

 

1.2.4. Моделі прийняття управлінських рішень 

Під моделлю (modulus (лат.) – зразок, норма, міра) розуміють таку 

мислено представлену або матеріально реалізовану систему, яка в процесі 

пізнання, аналізу замінює реальний об’єкт (систему), зберігає деякі найбільш 

важливі для дослідження його риси, причому її вивчення дає зовсім нову 

інформацію про цей об’єкт[193]. 

 Модель в загальному розумінні є створюваний з ціллю отримання і 

(або) зберігання інформації спеціальний об’єкт (у формі мисленого образу, 

описання знаковими засобами або матеріальної системи), який відображає 



63 

 

властивості, характеристики і зв’язки об’єкта-оригінала довільної природи, 

властиві для задачі, яка розв’язується об’єктом[88,173]. 

Типи моделей: 

 вербальні (словесні, описові); 

 натуральні (макетування, фізичні моделі, масштабні моделі); 

 знакові (основи класичної математики, хімічні і ядерні формули, 

графіки, схеми, креслення, топографічні карти). 

Ділення моделей на типи є умовним так як існують змішані моделі, 

тобто не існує моделей без описової частини знаків і символів. 

З філософської точки зору, моделювання повинно починатися з 

наявності реально існуючих об’єктів моделювання. Тому аналіз процесу 

моделювання базується на наступних основних положеннях: 

1. Модель є відображенням реально існуючого об’єкту. 

2. У моделі представленні лише основні, найбільш властиві для 

дослідження сторони об’єкту, що вивчається. 

Розвиток методів моделювання визначає розвиток будь-якої науки і має 

велике практичне значення. Їх необхідність обумовлена складністю, а часом і 

неможливістю прямого вивчення реального об’єкту чи процесу. 

Методи моделювання і моделі можна класифікувати за ступенем 

детальності моделей, за характером ознак, за сферою застосування і т.д. 

Серед всіх моделей ПУР виділяють такі три основні класи [158,225]: 

- класичні моделі; 

- поведінкові моделі; 

- ірраціональні моделі. 

Класичні моделі базуються на понятті раціональності, тобто ОПР 

повинна бути абсолютно об’єктивною і логічною, мати чітку мету, повну 

інформацію щодо ситуації ПР та всіх можливих варіантів і насідків їх 

реалізації, раціональну систему впорядкування переваг за ступенем їх 

важливості. Всі її дії повинні бути направлені на вибір найкращого 
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альтернативного варіанту, мінімізації і/або максимізації результату 

діяльності. 

Поведінкова модель найбільш близька до ПУР у реальних умовах, в 

яких працюють ОПР. На практиці, як правило, на процес ПУР впливають 

чисельні обмежуючі та суб’єктивні фактори(чинники). Врахування таких 

чинників передбачено у поведінковій моделі. Основні характеристики, які 

враховує поведінкова модель, можна сформулювати наступним чином: ОПР не 

має повної інформації щодо ситуації ПР, не має можливості(не здатна, не 

схильна) передбачити всі можливі альтернативні варіанти та їх наслідки. 

Суть ірраціональної моделі ґрунтується на ідеї, що рішення 

приймається, без дослідження (аналізу) альтернатив. Ця модель, як правило, 

використовується для прийняття принципово нових, незвичних рішень, а 

також при вирішенні проблемних ситуацій в умовах дефіциту часу, коли ОПР 

або група ОПР мають достатньо влади, аби нав’язати своє рішення. 

Найбільш вживаною моделлю сьогодення можна вважати поведінкову 

модель, запропоновану Нобелівським лауреатом Г. Саймоном,  в основі якої  

лежить сформульоване ним поняття «обмеженої раціональності», яке 

базується на двох ключових моментах [206-208,274,275]: 

1). Люди можуть тільки намагатись прийняти раціональне рішення, але 

їх раціональність завжди буде обмеженою, тобто, теоретично завжди існує 

рішення краще за прийняте; 

2). Стан досягнення «задоволеності», що означає вибір, який є 

достатньо добрим на даний момент часу і при даних умовах. 

Ця поведінка  обумовлена кількома причинами: по-перше, не здатність 

зважити та оцінити велику кількість альтернатив; по-друге, не бажання 

ігнорувати власні інтереси(пошук нових альтернатив); по-третє, втручання у 

ПР особистих і суб’єктивних факторів. 

Важливим видом знакових моделей являються математичні, які 

базуються на факті, що різні об’єкти і явища, що вивчаються, можуть 

описуватись однаковими математичними формулами, рівняннями, 
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нерівностями, перетворення яких відбувається на основі правил логіки і 

математики. 

Поняття математичної моделі є загальним, тому існує декілька його 

загальновживаних визначень. Так, наприклад, у монографії А.Д. Мишкіса 

[177] наведене наступне визначення: математична модель є система рівнянь, 

арифметичних співвідношень, або геометричних фігур, або комбінація і того й 

іншого, дослідження яких засобами математики дає відповідь на питання щодо 

властивостей досліджуваного об’єкта. 

У монографії О.А. Самарського та О.П. Михайлова [209] наводиться 

таке визначення математичної моделі: математична модель – це «еквівалент» 

об’єкта, який відображає у математичній формі найважливіші його властивості 

– закони, яким він підпорядковується, зв’язки, характерні для його складових 

частин тощо.  

Математична модель задачі – це спеціальна логічна конструкція, яка 

цілеспрямовано описує в термінах математичної теорії об’єктивний процес або 

явище, які лежать в основі конкретної задачі. Процеси розв’язання такої 

моделі являються своєрідним аналогом мислячого процесу спеціаліста, який 

приймає рішення. Побудові математичної моделі як етапу розв’язання задачі, 

передують два етапи: етап дослідження самого об’єкта та етап побудови 

змістовної (технологічної, економічної, соціальної, політичної тощо) 

моделі[177].  

В залежності від виду математичних залежностей, які описують 

математичні моделі, характеру оптимізаційної задачі і виду цільової функції, 

можна розділити ці моделі на деякі групи: 

 задачі (моделі), в яких множина альтернатив задана континуально, а 

критерії у вигляді цільових функцій аналітичного виду; 

 задачі (моделі), в яких множина альтернатив задана дискретно, а 

критерії ефективності у вигляді оцінок. 

Основні терміни математичного моделювання: 
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 Компоненти системи – частини системи, які можуть бути виділені із 

неї і розглядатися окремо; 

 Незалежні змінні – це величини (зовнішні), які не залежать від 

процесів, які проходять у системі і можуть змінюватися; 

 Залежні змінні – значення цих змінних є результат (функція, наслідки) 

впливу на систему незалежних змінних; 

 Керуючі змінні – значення яких можуть змінюватись дослідником; 

 Ендогенні змінні – їх значення визначаються в ході діяльності 

компонент системи; 

 Екзогенні змінні – визначаються або дослідником або із зовні, тобто 

діють на систему із зовні. 

Моделі, за сферою застосування, можна розділити на наступні види: 

1) Функціональні моделі – виражають пряму залежність між ендогенними 

і екзогенними змінними; 

2) Балансові моделі – виражають зв’язок між ендогенними змінними. 

3) Оптимізаційні моделі – залежність системи рівнянь і нерівностей між 

ендогенними змінними, але ціль – знайти оптимальне рішення для 

деякого економічного показника; 

4) Імітаційні моделі – відображають досить точно економічні явища і 

містять складні нелінійні, стохастичні залежності. 

Практичну значимість моделювання можна виразити наступним чином: 

 моделі більш зручні для дослідження як самі об’єкти, деякі об’єкти 

можна вивчити лише по моделях; 

 моделювання являється інструментом, за допомогою якого можна 

глибоко вивчити реальність і найбільш властиві (суттєві) фактори 

об’єкта, що досліджується. 

Всі типи моделей перед їх застосуванням необхідно наповнити 

інформацію. Так, для математичної моделі – це числові значення змінних 

величин, коефіцієнтів, параметрів, конкретні види функцій і операторів. 
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Модель, яка наповнена інформацію вважають конкретною, інакше – 

теоретичною, абстрактною, системною. Процес наповнення моделі 

інформацією є не завжди простим, але є дуже важливим і відповідальним. 

Основні властивості моделей [88]: 

1. Лінійність або нелінійність. Це залежність між вхідними і вихідними 

параметрами. Лінійність може вважатися як натуральною, так і 

“штучною” (вводиться з ціллю спрощення) властивістю моделі. 

2. Неперервність або дискретність. Вона виражається в структурі множин 

(сукупностей), яким належать параметри стану системи. Важливою 

характеристикою дискретної моделі являється скінченність або 

нескінченність числа станів системи. Дискретність моделі також може 

бути як натуральною так і штучною внесеною особливістю. Наприклад, 

бальна оцінка і заміна неперервної математичної функції на її набір 

значень у фіксованих точках. 

3. Детермінованість або стохастичність. Якщо серед параметрів є 

випадкові, то така модель називається ймовірнісною (стохастичною). 

4. Статичні і динамічні моделі. Зміна параметрів не залежить або 

залежить від часу. 

Для знаходження розв’язків за допомогою математичних моделей 

можна виділити два методи: 

1. Аналітичний. Аналітичні розв’язки отримуються в абстрактному 

вигляді (математичний аналіз, матрична алгебра і для більшості задач і 

т. д.), тобто в загальному вигляді, що часто є неможливим. У такому 

випадку, якщо це можливо, то підстановка конкретних чисел замість 

символів виконується уже після того як отримано розв’язок. 

2. Числовий. Числові методи розв’язання полягають у підборі різних 

числових значень керуючим змінним моделі і співставленню, 

отриманих результатів в результаті вибирається той набір числових 

значень, який дає найбільш вигідний розв’язок. Побудова таких 
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процедур варіює від простого методу проб та помилок до складних 

інтерпретацій. 

 

1.2.5. Методи дослідження СЕС 

 Особливості дослідження СЕС[224]: 

- СЕС складаються  із великої кількості різнорідних систем з великою 

кількістю взаємозв’язків, які являються носіями різного характеру; 

- цілеспрямована зміна функціонування СЕС пов’язана із розв’язанням 

великої кількості взаємозалежних задач, що потребує використання 

знань і досвіду людини, а також різних методів як кількісного, так і 

якісного аналізу для прийняття рішень; 

- СЕС властивий фактор інформаційної невизначеності.  

На сьогоднішній день існує велика кількість методів, які призначені 

для дослідження і розв’язування різноманітних наукових задач. Для 

дослідження задач поводження СЕС доцільно використовувати ті наукові 

методи пізнання, які спроможні дати глибину і всебічну характеристику 

досліджуваного об’єкта. 

Такими методами пізнання є формалізація, вимірювання, аналіз, синтез 

і моделювання [82]. Дані методи використовуються як на теоретичному, так і 

на емпіричному рівнях дослідження СЕС. Наведемо їх коротку 

характеристику. 

Формалізація – відображення об’єкта чи явища в знаковій формі деякої 

штучної мови. Наприклад, математична модель міжгалузевого балансу. 

Вимірювання – подання властивостей реальних об’єктів у вигляді 

числових величин. Вимірювання у дослідженні СЕС – це оцінка ознак якими 

характеризується об’єкт. Ознаки це індикатори, показники, критерії. 

Наприклад, прибуток, статутний фонд, активи, зобов’язання, рівень інфляції 

тощо. 

Ознаки можуть виражатися як числами, так і словесно. Їх відповідно 

називають кількісними і якісними. Кількісні ознаки за характером варіації 
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поділяються на дискретні і неперервні. Дискретні ознаки приймають лише 

окремі цілочислові значення, а неперервні – будь-які у певних межах. Якісні 

ознаки, у свою чергу, поділяються на номінальні і порядкові. Номінальні 

представляють класи досліджуваних об’єктів, порядкові  або рангові ще і 

впорядковують їх, тобто рангують. 

Аналіз і синтез з філософської точки зору є методами пізнання 

дійсності. Аналіз (із грецького – розкладання) – мислиме чи реальне 

розкладання цілого на частини. Операція поділу цілого на частини 

називається декомпозицією. Слід пам’ятати, що у процесі аналізу можуть 

втрачатися суттєві властивості як самого об’єкта, так і окремих 

відокремлених частин. Це обумовлено такими важливими рисами як 

цілісність і емерджентність. 

Метою аналізу є виявлення структури об’єкта пізнання, окремих 

частин об’єкта як елементів складного цілого, відокремлення суттєвого від 

несуттєвого, зведення складного до простого. 

Синтез (із грецького – складання) – це об’єднання   в одно ціле частин, 

елементів, властивостей, ознак об’єкта, визначених за допомогою аналізу. 

Операція з’єднання у ціле називається агрегуванням. Слід пам’ятати, що 

процесі синтезу не проходить «механічне збирання» частин, що були 

одержані шляхом аналізу, з’являється нове утворення на основі 

взаємопроникнення і взаємовпливу властивостей компонент. 

За видами методи аналізу і синтезу систем розділяються на структурні, 

функціональні, інформаційні, параметричні.  

Метою структурного аналізу є дослідження різних структурних 

варіантів системи. Структурний синтез – це  розроблення (створення, 

проектування, реорганізація, оптимізація) структури системи з певними 

властивостями. 

Функціональний аналіз – це визначення динамічних характеристик 

поводження системи у процесі управління та зміни її станів з часом. Його 

метою є дослідження способів, принципів і методів управління, збір та 
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оброблення необхідної інформації, прийняття рішень, планування, 

організація, контроль виконання рішень тощо.  

Метою функціонального синтезу є обґрунтування оптимальних 

характеристик поводження системи у майбутньому, відповідно до 

поставлених цілей. 

При дослідженні поведінки СЕС, до групи функціонального аналізу 

відносять економічний аналіз, як науковий спосіб пізнання сутності 

економічних явищ, предметом якого є причинно-наслідкові зв’язки 

економічних процесів і явищ, а об’єктом – економічні результати 

господарювання. Його складовими є: фінансовий аналіз, управлінський 

аналіз, стратегічний аналіз, соціально-економічний аналіз, бюджетний аналіз, 

інвестиційний аналіз, маркетинговий аналіз, економіко-екологічний аналіз, 

логістичний аналіз, вартісний аналіз і т.п. 

Завданням інформаційного аналізу є дослідження якісних і кількісних 

характеристик інформаційних процесів для функціонування системи. 

Основні аспекти, які повинні вивчатись: 

- збір і сприйняття інформації; 

- обмін інформації між окремими елементами; 

- аналіз, оброблення, створення нової інформації; 

- використання інформації; 

- обмін інформації із зовнішнім середовищем. 

Інформаційний синтез – це визначення необхідних кількісних і якісних 

характеристик інформаційних ресурсів, які використовуються у прцесі 

функціонування системи. 

Метою параметричного аналізу є визначення необхідної і достатньої 

сукупності узагальнених і часткових показників, що характеризують 

найсуттєвіші риси системи і утворюють ієрархічну структуру. 

Параметричний синтез – це обґрунтування сукупності показників, які 

оцінюють бажані властивості, стан та загальну ефективність створюваної 

системи. 
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Моделювання – це створення умовного (абстрактного) об’єкта для 

відтворення та вивчення характеристик досліджуваного об’єкта. Результатом 

даного методу пізнання є модель, яка має суттєві ознаки оригіналу.   Метод 

моделювання є основою кібернетики і заснований на схожості функцій 

живих організмів і машин. При дослідженні СЕС велику роль відіграє 

економіко-математичне моделювання з використання прогнозування 

економічних явищ і методів управління.  

 

1.2.6. Інструментальні засоби 

Прийняття рішень має інформаційну природу, тобто при його здійснені 

обробляється велика кількість інформаційних потоків. З формальної точки 

зору, прийняття рішення представляє собою процес перетворення інформації 

про стан проблемної ситуації у деякі кількісні показники, які дозволяють 

направляти діяльність людини. Фактично процес прийняття рішення – це 

процес передачі, зберігання і переробки інформації, тобто інтелектуальна 

інформаційна технологія.  

Інтелектуальні інформаційні технології формуються при створенні 

інформаційних систем і інформаційних технологій для різних предметних 

областей, що можуть виражатись у вигляді систем штучного інтелекту, 

систем (підтримки) прийняття рішень, інформаційно-аналітичних систем, 

експертних систем, які підвищують ефективність прийняття рішень в умовах,  

пов’язаних з виникненням проблемних ситуацій [1,2,20,42,170,171,217,230, 

241, 279-281]. 

Різноманіття визначень інформаційних систем (ІС), що зустрічаються в 

різних джерелах, говорить про те, що не сформоване цілковите, 

задовольняюче всіх дослідників, її визначення. Наведемо одне із визначень 

інформаційної системи, що на нашу думку найбільш точно виражає її 

сутність. 
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Інформаційна система – взаємозв’язана сукупність засобів, методів і 

персоналу, які використовуються для збереження, обробки і видачі 

інформації в інтересах досягнення поставленої цілі[190]. 

За змістом, інформаційна система повинна забезпечувати збір, 

збереження, обробку, пошук, видачу інформації, яка необхідна в процесі 

прийняття рішень для задач із будь-якої області. 

Одним із різновидів інформаційних систем є система підтримки 

прийняття рішень. 

Система підтримки прийняття рішень – сукупність організаційних, 

методичних, програмно-технічних, інформаційно-логічних і технологічних 

забезпечень прийняття рішень для досягнення поставлених цілей. 

 За визначенням поданим у монографії П.І. Бідюка та П.О. Коршевнюка, 

система підтримки прийняття рішень (СППР) – це інтерактивна 

автоматизована комп’ютерна система (програмний комплекс), що призначена 

для допомоги та підтримки різних видів діяльності людини при прийнятті 

рішень стосовно розв’язання слабко структурованих або неструктурованих 

проблем [20, с. 13]. Основними компонентами любої сучасної СППР є: 

- база даних(БД) та система управління базами даних(СУБД), 

- база моделей(БМ) та система управління базами моделей(СУБМ). 

- база знань(БЗ) та система управління базами знань(СУБЗ). 

- інтерфейс користувача. 

Функціонування любої СППР націлено на кінцевий результат, який 

полягає виробленні проектів управлінських рішень. 

Сучасні СППР призначені для інтелектуальної обробки даних, а не для 

автоматизації ручної праці. На сьогоднішній день існує велика кількість 

розроблених та вдосконалених СППР. Всі вони можуть бути об’єднані у 

групи, використовуючи різні класифікаційні ознаки. Наприклад, за 

класифікацією Альтера, поданій у роботі [193], виділяються два типи систем: 

1. СППР, орієнтовані на дані, в яких проводиться накопичення і аналіз 

даних, тобто вибирають і аналізують інформацію.  
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2. СППР, орієнтовані на моделі, це системи в яких використовуються 

розрахункові або облікові, фінансові, репрезентативні або образні, 

оптимізаційні та рекомендаційні моделі. 

Найбільша частка розроблених комп’ютерних систем припадає на 

використання у стратегічному плануванні, управлінні і розвитку підприємств 

у різних сферах, операційному управлінні й розподілі ресурсів тощо. Деякі з 

них описані у роботах [193]. 

 Невід’ємною компонентою сучасного суспільства є поширення і 

споживання інформації, що лежить у основі процесів самоорганізації й 

організації, самоврядування й керування, саморегулювання й регулювання 

СЕС.  

 Сучасна економіка базується на знаннях і її ефективна діяльність та 

конкурентна здатність організацій (підприємств, компаній, фірм і т.д.) все 

більше залежить від людських факторів. Головним об’єктом управління у 

даному випадку являється людина і її компетенції, які включають знання, 

навики і професійні уміння, особисті і поведінкові якості, інтелектуальний і 

кваліфікаційний потенціал[161].   

 Оскільки прийняття рішення тісно переплітається з інформаційними 

технологіями, то на всіх етапах його моделювання завжди лежать такі базові 

поняття, як дані, інформація, знання, моніторинг, аналіз, прогнозування 

(передбачення), управління. 

 Зміст цих понять трактується неоднозначно. Тому ми наведемо їх 

визначення наступним чином [55,80]. 

Дані – синтаксичні сигнали, образи, які актуалізовані за допомогою 

деякого джерела, тобто це величини, які мають свій синтаксис і можуть 

зберігатись на деякому носієві або каналі передачі. 

 Факти – це дані, в які вкладається зміст в залежності від потреби їх 

використання. 

Інформація – це  усвідомлені факти, які відповідають певному 

синтаксису і семантиці. 



74 

 

Інформація – це дані, в які вкладається зміст в залежності від 

потреби(мети) їх використання і які відповідають певному синтаксису і 

семантиці. 

 Знання – це сукупність усвідомленої інформації, про властивості 

об’єктів, закономірності процесів і явищ, а також правил використання  цієї 

інформації для прийняття рішень для досягнення деякої цілі. 

 Схематично це можна відобразити наступним чином:  

Факти = Дані + Зміст, 

Інформація = Факти + Мета, 

Знання = Інформація + Усвідомлення, 

Тоді 

Знання = Дані + Зміст + Мета + Усвідомлення. 

Задачі обробки даних, інформації і знань мають свою визначену 

ієрархічну структуру (рис. 1.8)[240]. 

Зміст інформаційного моніторингу полягає у структуризації, 

накопиченні і розповсюдженні інформації. Тобто, моніторинг – 

систематичний збір і обробка інформації про об’єкт дослідження за рядом 

ключових показників, яка може бути використана для покращення процесу 

прийняття рішення.  

Аналіз (генерація інформації) –  це виявлення змісту у даних та їх 

усвідомлення, тобто знаходження в них причинно-наслідкових зв’язків. 

Прогнозування – це використання змісту усвідомленої інформації даної 

предметної області для передбачування об’єкта в умовах дії визначених 

факторів. 

Управління (генерація знань) – перетворення інформації про стан 

об’єкта в командну інформацію від суб’єкта, тобто використання знань для 

прийняття рішень. Фактично управління – це вища форма обробки і 

використання інформації. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Рис. 1.8. Структура обробки інформації 

Важливою частиною процесу прийняття рішень являється підготовка 

інформації. Інформацію, яка надходить, не завжди можна використовувати 

для прийняття рішень. Тому спочатку її слід вважати даними або 

відомостями. Для того, щоб дані стали інформацією для прийняття рішень, 

необхідно вкласти в них зміст і усвідомити їх мету, тобто трансформувати. 

Люди, які приймають рішення, застосовують різні стратегії та схеми 

для того щоб справитись з труднощами, які пов’язані з обмеженнями їх 

здібностей у обробці інформації. Природою закладено певні біологічні 

обмеження на здібності людини при обробці інформації. До таких 

інформаційних обмежень належать обмеження на ресурси уваги, пам’яті, 

розуміння та спілкування[172]. 

1. Проблема уваги пов’язана з тим, що людина не може утримувати 

одночасно у полі зору багато (велику множину) об’єктів. 

2. Проблема пам’яті обумовлена як здатністю зберігання інформації, так і 

пошуком необхідної інформації у «сховищах даних».  

3. Проблема розуміння випливає із того, що людина не здатна встановити 

причинно-наслідкові зв’язки між подіями і часто робить неправильні 

висновки із наявної інформації або є нездатною об’єднати різні частини цієї 

інформації, щоб надати їй зв’язаної інтерпретації. 
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4. Проблема спілкування полягає у обміні інформацією. На це впливають такі 

фактори, як мовний бар’єр, різні культури, різні покоління, професіоналізм  

спеціальностей тощо.   

 Прийняття рішень – це вольовий акт, який веде до реалізації 

поставлених цілей на основі перетворення вхідної інформації. Прийняття 

рішень з одного боку можна розглядати як особливу форму розумової 

діяльності, з іншого боку  як один із етапів розумової діяльності при 

розв’язуванні конкретної задачі. При розробці і виборі рішення людина 

повинна мати у наявності інформацію про проблемну ситуацію. Основним 

постачальником і споживачем інформації є людина. Людський мозок 

отримує, обробляє і зберігає інформацію[237]. 

 Прийняття рішень забезпечується діяльністю інтелекту, який 

складається в основному із сумісної роботи пам’яті, уваги і мислення [172]. 

 Пам’ять лежить в основі будь-якого психічного явища. Тому вона 

дозволяє суб’єкту зв’язувати інформацію про минуле, сьогодення і майбутнє.    

 В залежності від часу зберігання інформації розрізняють декілька видів 

пам’яті [172]:  

- миттєву або сенсорну; 

- короткочасну; 

- оперативну; 

- довготривалу. 

На думку психологів, прийняття рішень зв’язано найбільше з 

оперативною пам’яттю, яка дозволяє утримувати для нього матеріал 

(інформацію). Оперативна пам’ять тісно зв’язана з довготривалою у 

відношенні циркуляції інформації, тобто з однієї сторони вона використовує 

частину інформації, яка зберігається в довгостроковій пам’яті, а з іншої – 

постійно її поповнює новою інформацією. 

Як відомо з досліджень, проведених психологом Дж. Міллером [163], 

оперативна пам’ять може зберігати лише обмежену кількість інформації: не 

більше 27   одиниці матеріалу, який називається чанками (від англ. слова 
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chunk). Цей факт на основі експериментальних даних був опублікований у 

1956 році та отримав назву закону Дж. Міллера. 

Увага - також є компонентою інтелекту, яку розуміють, як 

зосередженість дій суб’єкта в даний момент часу на деякому предметі, події, 

образі і т. д. Увага – це динамічна сторона свідомості, яка необхідна для 

виконання визначеного акту діяльності індивідом. Концентрація уваги 

дозволяє особі, що приймає рішення, швидше і якісніше приймати рішення. 

Процес, який забезпечує організацію і переробку інформації в 

пізнавальній діяльності людини, у психології називається мисленням[186]. 

Мислення – це аналіз, синтез і узагальнення умов і вимог як до самої задачі 

так і до способів її розв’язання. При прийнятті рішення ключовим кроком 

мислення є формування загальної схеми розв’язання проблеми і вибір одного 

із варіантів.  

У психології розрізняють різні види мислення[186]. Наприклад, 

наглядно-образне, словесно-образне, словесно-логічне і т. д. Крім того, 

розрізняють в деякому розумінні протилежні пари типів мислення. 

Наприклад, теоретичне і практичне, логічне та інтуїтивне, реалістичне та 

ауїстичне і т. д.  

Поява проблемної ситуації перед людиною активізує мислення, як 

процес пошуку виходу із створеної ситуації. 

 

 1.3. Вибір напрямків та структурно-логічна схема досліджень 

 Процеси прийняття рішень на всіх стадіях ЖЦ функціонування соціо-

економічних систем розглядатимемо, базуючись на таких методологічних 

елементах: системному підході, системному аналізі, багатокритеріальному 

аналізі та структуризації критеріального простору. 

Однією із важливих проблем сьогодення залишається процес 

прийняття рішень в умовах невизначеності і нечіткості, який пов’язаний з 

постійним збільшенням потоків інформації, що містять різні типи даних і 

знань. Тому, виникає проблема розробки теорій і принципів та побудови на 
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їх основі інтегрованих математичних моделей і методів для прийняття 

ефективних рішень. 

 На любій фазі ЖЦ СЕС виникає необхідність прийняття 

управлінського рішення(ПУР), що обумовлено впливом зміни зовнішнього 

середовища на поводження СЕС[187]. Таким чином, СЕС вимушені 

адаптуватися до змінюючих умов функціонування за допомогою зворотних 

зв’язків інформації про стан об’єкта управління, що представляється у 

вигляді відхилень його параметрів від цілі. Схема керування СЕС наведена 

на рис.1.9. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Схема керування СЕС. 

 

 Виходячи із методології системного підходу, під функціонуванням 

СЕС прийнято називати цілеспрямовану зміну сукупності значень 

показників, які описують стан об’єкта  керування у часі і просторі, що 

являється базисними характеристиками соціально-економічного простору, де 

вони створюються, функціонують, взаємодіють і ліквідуються. Крім того, 

функціонування кожної СЕС базується на взаємодії політики, економіки, 

техніки, культури, психології, ідеології та інших факторів. 

 Процес прийняття управлінського рішення (ПУР) починається із 

виникнення проблемної ситуації і закінчується діями усунення даної 

проблеми. Технології ПУР передбачають певну послідовність стадій, 

операцій і процедур[193]. Стадії процесу ПУР подані на рис. 1.10. 
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На кожній стадії передбачено виконання певних дій і отримання 

конкретних результатів. 

Ключовим етапом процесу ПУР являється операція вибору 

переважаючої альтернативи із переліку розглядуваних або аналізуючих 

альтернативних варіантів вирішення проблемної ситуації. На цьому етапі 

потрібно зробити послідовність певних дій, які базуються на відповідних 

принципах і підходах з використанням розроблених моделей та методів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.10.  Етапи процесу ПУР 
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Очевидним є факт, що вибір рішення є складовою частиною прийняття 

рішень і  ключовим етапом процесу прийняття рішень. Будь-яка людська 

діяльність має доцільний (цілеспрямований) характер. Тому у повсякденному 

і практичному житті будь-який вибір базується на основі життєвого досвіду, 

що спирається на здоровий глузд та інтуїцію. Але здорового глузду та 

інтуїції не завжди вистачає при розв’язуванні більш складних комплексних і 

наукових задач, що виникають в соціально-економічній діяльності людини. 

Таким чином, виникає проблема побудови моделі вибору рішення, що 

супроводжується вирішенням наступної низки задач: 

 формулювання і обґрунтування цілі; 

 визначення множини критеріїв оцінювання досягнення цілі; 

 формування повного переліку всіх можливих варіантів досягнення 

цілі; 

 оцінювання кожної альтернативи з точки зору її цінності або 

корисності; 

 визначення  ймовірності її реалізації в дійсності; 

побудова моделі вибору(правила вибору/принципу оптимальності). 

В кінцевому рахунку, за допомогою логічних міркувань, з усіх 

альтернатив вибирається та, яка найкращим чином відповідає цілі як за 

корисністю, так і за імовірністю реалізації – це і є раціональний вибір. 

Раціональний вибір описує індивідуальний спосіб вибору варіантів з 

оптимальною корисністю або вигодою. 

Заключним актом прийняття рішень є вибір рішення. Детальна 

характеристика даного етапу відображена на рис. 1.11. Передумовами, які 

спричиняють необхідність робити вибір, являються з однієї сторони – 

обмеженість ресурсів, а з іншої – можливість їх використання для 

задоволення потреб. Тобто, вибір – це дії, що виконує людина для 

задоволення потреб (досягнення цілі), маючи альтернативні варіанти 

використання ресурсів, які є обмеженими. 
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Рис. 1.11.    Операції аналізу (вирішення) проблемної ситуації 
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Вибір рішення – це найбільш відповідальний і заключний етап у 

процесі прийняття рішення. На цьому етапі повинні бути виконані наступні 

кроки: 

1. Постановка задачі. На цьому кроці вибір сформульовано у вигляді 

задачі прийняття рішення. Постановка задачі може бути 

сформульована у різних формах, що залежить від складності 

проблемної ситуації. 

2. Формулювання критеріїв або(і) профілю переваг. Необхідною умовою 

прийняття рішень є існування деякого критерію оцінки альтернатив, 

або профілю їх переваг. Множина критеріїв будується на основі 

побудованого дерева цілей. Кожна ціль може бути уніфікована за 

допомогою певної сукупності критеріїв, які у свою чергу можуть мати 

деревовидну ієрархічну структуру. Побудова такої структури буде 

описана далі. Перевага – це інтегральна оцінка якості рішення, яка 

базується на об’єктивному аналізі(знання, досвід, проведення 

експериментів та розрахунків) і суб’єктивному розумінні цінностей та 

ефективності рішення. 

3. Побудова  правила вибору. Суть цього правила полягає у побудові 

принципу і методу вибору найкращого рішення із врахуванням 

перерахованих вище факторів процесу прийняття рішень. Фактично, 

правило вибору – це критерій або модель прийняття рішень. Часто 

задача прийняття рішень настільки може бути складною, що вона не 

піддається формальному вирішенню жодним із відомих методів. В 

такому випадку визначальну роль відіграють унікальні евристичні 

здатності людини. На цьому кроці застосовуються всі відомі методи та 

алгоритми прийняття рішення та їх комбінації або розробляються нові. 

Задача вибору на сучасному етапі набуває все більш важливе значення. 

Це пов’язано з тим, що інтелектуальні можливості людини,  її увага і досвід,  

є обмеженими. 
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 Види та особливості вибору рішень. Вимоги, які ставляться до 

процедури вибору, визначають і вигляд задачі прийняття рішень. На 

сьогоднішній день найбільш відомими(поширеними) вважаються наступні 

задачі вибору[208, 245-247]: 

1. Відбір альтернатив (screening). Процес відсіювання (відбраковки) 

альтернатив із множини заданих/можливих, тобто формування допустимої 

множини або множини кращих альтернатив. Наприклад, відсіювання 

абітурієнтів, оцінка яких за ЗНО менша порогового значення. 

2. Класифікація (кластеризація) простору альтернатив (sorting methods). 

Задачі розбиття альтернатив на класи (кластери) зустрічаються у 

повсякденному житті. Наприклад, групи товарів розрізняються за якістю, 

вузи класифікуються за рівнями акредитації, тестові завдання за рівнем 

складності. 

3. Упорядкування альтернатив (ranking). Існує багато задач, які потребують 

визначення порядку на множині альтернатив. Це в основному 

моделювання проблеми рейтингування. Наприклад, упорядкування  

покупок за ступенем необхідності, визначення порядку виконання 

замовлень, надання пріоритетів напрямам  розвитку країни.  

4. Вибір найкращої альтернативи (choice problem). Дана задача вважається 

основною в прийнятті рішень. Наприклад, вибір вузу, спеціальності, 

професії, місця роботи, вибір найкращого варіанту бюджету. Вибір 

найкращого варіанту можна знаходити безпосередньо або шляхом 

вирішення вище описаних задач. Тобто, послідовним відбором до 

отримання єдиного варіанта, в тому числі і відбір серед  найкращих у 

кожному класі або вибір найкращого із списку упорядкованих 

альтернатив, в тому числі і на основі наскрізного упорядкування відносно 

класів. 

При моделюванні задачі вибору рішень необхідно мати чітке уявлення 

про такі базові елементи:  

- проблемна ситуація; 
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- наявні ресурси та обмеження; 

- альтернативні варіанти рішень; 

- критерії для оцінки альтернативних рішень; 

- правило вибору. 

Проаналізуємо деякі підходи щодо моделювання задач вибору[190]. 

Задача вибору на мові бінарних відношень. Цей підхід є найбільш 

загальним і використовується в тому випадку, коли дати оцінку окремо 

взятій альтернативі часто складно або неможливо. 

 Зміст даного підходу полягає в тому, що альтернатива розглядається не 

окремо, а в парі з іншою. Тому, має бути можливість сказати, яка з них більш 

приваблива. Таким чином, основні положення цього підходу зводяться до 

наступного: 

а) окрема альтернатива не оцінюється, тобто критеріальна функція не 

вводиться; 

б) для кожної пари альтернатив є можливість встановити, що одна з них 

переважає іншу, або вони рівнозначні, або не порівнювані; 

в) відношення переваги для будь-якої пари альтернатив не залежить від 

інших альтернатив, які беруть участь у виборі. 

Математично бінарне відношення задається підмножиною 

впорядкованих пар елементів. 

На сьогоднішній день відомі чотири різні способи задання бінарних 

відношень. 

Перший спосіб – це безпосереднє перерахування таких пар. Зрозуміло, 

що він прийнятний лише у випадку, якщо бінарне відношення є скінченним. 

Другим зручним способом задання бінарного відношення на скінченній 

множині є матричний. Суть даного способу полягає в тому, що всі 

альтернативи нумеруються, а елементи матриці визначають бінарне 

відношення між ними. Для задання елементів матриці використовуються 

різні калібровки. Наприклад, турнірна, косометрична. 
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Третій спосіб задання бінарного відношення є за допомогою графа. 

Вершини графа – це елементи самої множини, а дуги між вершинами – це 

відношення. 

Для визначення відношення для нескінченної множини альтернатив 

використовується спосіб зрізів, який є четвертим. Бінарне відношення 

визначається одним із своїх зрізів: нижнім або верхнім. 

Даний підхід доцільно використовувати в тих практичних випадках, 

коли критеріальної функції не існує. Він являється більш загальним способом 

описання задач вибору, але і досить трудомістким. 

Функції вибору. Деякі особливості задач вибору привели до побудови 

більш загального підходу описання вибору на мові функцій вибору. 

Особливостями таких задач, по-перше, є ситуації, коли переваги між двома 

альтернативами залежать від всіх інших альтернатив, по-друге, коли поняття 

переваг взагалі немає змісту. 

Прикладом для першої ситуації є покупка чайника або кавоварки в 

залежності від наявності кавомолки. 

Мова функції вибору являється більш загальною і потенційно може 

описати будь-який вибір. 

Приклади функцій вибору. Наведемо приклади деяких функцій вибору, 

у яких множина альтернатив 
nRX  , де 

nR – n-вимірний критеріальний 

простір. Якщо множина альтернатив Х оцінюється сукупністю критеріїв 

 nKKKK ,,, 21  , то функція вибору за Парето може бути визначена 

наступним чином[171, 185]: 

      )()(,: xKyKjіxKyKXyXxxC jj

P  . 

Це означає, що альтернатива Xx  вибирається, якщо не існує іншої 

альтернатива Xy , яка має оцінку в просторі критеріїв за всіма критеріями 

не меншу, ніж оцінка альтернативи Xx , і хоча б за одним критерієм строго 

більшу. 
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Функція слабо ефективного вибору або оптимального за Слейтером 

може бути визначена таким чином: альтернатива Xx  є слабо ефективною, 

якщо не існує іншої альтернативи Xy , яка має оцінку в просторі критеріїв 

за всіма критеріями строго більшу, ніж оцінка альтернативи Xx .  

      xKyKXyXxxC SL  : . 

З означення випливає, що  xC P
  xC SL . 

Функцію оптимального вибору можна представити у наступному 

вигляді:     xuextrxXxxC
Xx

O



  arg , де 1: RXu   інтерпретується як 

функція корисності. Якщо  xuRx n ;  – опукла функція, тоді  xC O
  xC P . 

 Критеріальна мова опису вибору. Даний підхід використовується в 

тому випадку, якщо кожну окремо взяту альтернативу можна оцінити 

конкретним числом і тоді порівняння альтернатив зводиться до порівняння 

відповідних їм чисел. Вважається, що для оцінки всіх альтернатив може бути 

задана функція, яка називається критерієм. Ця функція може виражатись як 

критерій якості, цільова функція, функція переваг, функція корисності і т.д. 

Якщо множина альтернатив оцінюється одним критерієм, тоді задача 

вибору зводиться до однокритеріальної скалярної задачі оптимізації. 

Але на практиці, частіше за все, оцінка будь-якого варіанта єдиним 

числом є неприйнятним спрощенням. Реальні задачі, в основному, приводять 

до необхідності оцінки альтернатив за декількома критеріями, які якісно 

розрізняються між собою і повинні відповідати певним обмеженням. 

Наприклад, оцінка компетентності випускника вузу [117,120, 129, 143]. 

 Для розв’язання багатокритеріальних задач вибору можна застосувати 

наступні способи.  Перший спосіб – це зведення багатокритеріальної задачі 

до однокритеріальної. Суть даного способу полягає у побудові 

суперкритерію, використовуючи певну модель згортки. Приклади згорток 

наведені в розділі 2.4.3. 
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Основними недоліками цього способу є те, що суперкритерій не несе 

ніякого змісту. Ще одним недоліком є те, що впорядкування точок в 

багатовимірному просторі є неоднозначним і повністю залежить і 

визначається видом упорядковуючої функції. У даному випадку 

суперкритерій грає роль цієї функції, і його навіть невелика зміна може 

привести до того, що оптимальна в новому розумінні альтернатива стане 

дуже сильно відрізнятись від старої. 

 Суть другого способу базується на тому факті, що часткові критерії є 

нерівнозначними між собою. Цей спосіб називається умовною оптимізацією. 

Ідея полягає у виборі головного, а всі інші критерії розглядаються як 

додаткові і переводяться у обмеження, або критерії впорядковуються за 

важливістю і здійснюють  покрокову оптимізацію за кожним критерієм з 

використанням поступок. 

Недоліком такого способу є обов’язкове знання відмінностей між 

критеріями та їх граничними значеннями. Фактично задача вибору зводиться 

до задачі умовного екстремуму основного критерію при умові, що додаткові 

критерії залишаються на своїх заданих рівнях. 

Третій спосіб багатокритеріального вибору базується на ідеї, що 

завчасно відомі значення часткових критеріїв або їх граничні значення. 

Задача вибору зводиться до знаходження альтернативи з потрібними 

якостями або її відсутність. Суть оптимізації полягає у знаходженні 

траєкторії на множині альтернатив, яка наближає до оптимального варіанту. 

Знаходження множини Парето. Розглянемо четвертий найбільш 

формалізований спосіб багатокритеріального вибору, який базується на ідеї 

про відмову виділення єдиної найкращої альтернативи, а знаходження 

паретівської множини альтернатив. Побудова даної множини полягає в тому, 

що до неї входять альтернативи, які вважаються непорівнянними, тобто якщо 

переваги хоча би по одному критерію не співпадають. При необхідності 

вибору єдиної альтернативи із множини Парето потрібно залучати додаткову 

інформацію, наприклад, експертну описану в роботі [210]. 
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Нами розглянуті найбільш поширені і вивчені підходи описання задач 

вибору. На основі даних підходів розроблено і розробляється багато різних 

моделей, методів і алгоритмів розв’язання теоретичних і практичних задач 

вибору. В подальших своїх дослідженнях автор використовує наступні мови  

опису вибору: критеріальну, нечітких множин  та їх синтез. На основі цього 

підходу будуються нові моделі, методи і алгоритми розв’язання задачі 

вибору. 

На сьогоднішній день існує багато підходів розв’язування 

багатокритеріальних задач, як на скінченій, так і неперервній множині 

альтернатив. Приведемо найбільш відомі відомі [4,30,34, 61, 84, 89, 162, 168, 

173, 183, 192, 195] і часто використовувані принципи, які ґрунтуються на 

поняттях кращої альтернативи, закладені у багатьох методах і алгоритмах. 

Принцип Парето. Альтернатива Aa   домінує (краща ) за Парето 

альтернативу  Aa  , якщо ),1)(()( miaKaK ii   і хоча б для одного 

критерію з номером iвиконується строга нерівність, тобто 

)()(, aKaKi ii
  . 

Ті  допустимі альтернативи, для яких не існує домінуючих, утворюють 

множину Парето і називаються оптимальними по Парето. Принцип 

оптимальності Парето можна (потрібно) використовувати на початковій 

стадії вирішення задачі вибору з ціллю звуження множини допустимих 

альтернатив. 

Принцип ідеальної точки. Суть даного принципу полягає в тому, що 

кращою вважається та альтернатива, яка в просторі критеріальних оцінок 

найближче за деякою метрикою до «ідеальної» точки. 

Принцип антиідеальної точки. Згідно даного принципу кращою 

вважається альтернатива найбільш віддалена від «антиідеальної» точки в 

просторі критеріальних оцінок. 

Принцип максміна. За даним принципом кожне рішення описується 

найменшою зваженою величиною за m   критеріями. Альтернатива для якої  
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існує найбільше значення серед цих мінімальних величин вважається 

найкращою. 

 На всіх етапах ЖЦ функціонування СЕС необхідно розв’язувати задачі, 

які є важко формалізованими, слабко структурованими і супроводжуються 

інформаційною невизначеністю. Їх розв’язання спрямоване на послідовне 

подолання невизначеності та об’єктивізацію суб’єктивного світосприйняття. 

 Враховуючи вищенаведені складові процесу прийняття управлінського 

рішення, визначимо основні напрямки дослідження. Вихідною точкою 

досліджень є те, що на всіх стадіях ЖЦ поведінка СЕС супроводжується 

інформаційною невизначеністю і її функціонування потребує оптимізації на 

основі методів прийняття рішень. 

 На основі  проведеного аналізу задач функціонування соціо-

економічних систем та методологій прийняття управлінських рішень в 

умовах невизначеності випливає науково-прикладна проблема – протиріччя 

між можливістю пошуку оптимального рішення та інформаційною 

невизначеністю. В зв’язку з цим потрібно розробити моделі, методи та 

практичні інструменти багатокритеріального аналізу і вибору раціонального 

рішення, на основі принципу обмеженої раціональності. 

Дослідження спрямовані на отримання обґрунтованих проектів 

управлінських рішень на основі аналізу ідей, концепцій, принципів, моделей, 

методів та інструментальних засобів, які мають практичне застосування.  

 В дисертаційному дослідженні показано, що управління 

функціонування СЕС можна описати моделями з дискретною і неперервною 

множиною альтернативних варіантів вирішення проблемних ситуацій.  

Структурно-логічна схема досліджень може бути представлена як 

послідовність таких етапів: 

Етап I. Обґрунтування теми досліджень. 

1. Аналіз аспектів управління(керування) соціо-економічними 

системами(СЕС). 
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2. Обґрунтування доцільності застосування обмежено-раціонального 

принципу для управління СЕС на всіх фазах життєвого циклу(ЖЦ). 

3. Аналіз моделей і методів, які складають інформаційно-аналітичний 

базис досліджень. 

Етап II. Формалізація мети і задач дослідження. 

1. Дослідження невизначеностей, як атрибуту процесу управління СЕС. 

2. Формалізація задачі моделювання функціонування СЕС. 

3. Визначення складових процесу прийняття управлінських рішень на 

всіх фазах ЖЦ СЕС. 

Етап III. Визначення особливостей та аспектів розв’язання задач. 

1. Формулювання рис слабко структурованих предметних областей та 

задач, які потрібно розв’язувати  на всіх стадіях ЖЦ СЕС. 

2. Визначення процесу управління функціонуванням СЕС. 

3. Обґрунтування використання принципів обмеженої раціональності та 

структуризації критеріального простору для розв’язання задач 

багатокритеріального вибору.  

Етап IV. Розробка інформаційних моделей. 

8. Розробка моделі багатокритеріального обмежено-раціонального вибору 

з використанням апарату нечіткої математики для розв’язання  задач 

дискретної оптимізації. 

9. Розробка моделі на основі принципу структуризації критеріального 

простору  для розв’язання оптимізаційних задач. 

10. Розробка моделі редукції множини критеріїв для задач векторного 

лінійного програмування, на основі їх суперечливості і зв’язаності. 

Етап V. Розробка оптимізаційних технологій. 

1. Розробка методів багатокритеріального аналізу на основі принципу 

обмеженої раціональності для узгодження та прийняття 

індивідуальних і колективних управлінських  рішень. 

2. Розробка методів аналізу на основі принципу структуризації 

критеріальної множини  для розв’язання оптимізаційних задач. 
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3. Розробка оптимізаційних методів кластеризації критеріального 

простору з використанням апарату теорії нечітких множин. 

Етап VI. Практичні застосування та верифікація результатів. 

1. Розробка принципів створення ІС на базі багатокритеріального аналізу 

варіантів рішень. 

2. Розробка інформаційних технологій вироблення управлінських рішень 

в приладних практичних задачах. 

3. Експериментальне моделювання та верифікація розроблених моделей і 

методів та аналіз результатів. 

Висновки до розділу 1 

Процес прийняття рішень являється складовою частиною більш 

загального процесу – процесу вирішення  проблем функціонування СЕС на 

всіх стадіях ЖЦ. Сама проблема розглядається як ціленаправлений стан, який 

не задовольняє людину. Можна вважати, що постійним заняттям людини є 

розпізнавання і вирішення проблем. Вирішення проблеми ніколи не буває 

простою справою. Тобто, вирішення будь якої проблеми полягає у 

досягненні мети , яка полягає  у досягненні бажаного стану досліджуваної 

ситуації. Досягнення цієї мети забезпечується: 

- використанням системного аналізу при вирішенні проблемної ситуації; 

- застосуванням набору методів, які підходять до вирішення різних видів 

проблем; 

- залученням людей і ресурсів, які можуть допомогти у вирішенні 

проблеми.    

Основу процесу прийняття управлінського рішень при вирішенні  

слабко структурованих проблем складає процес вироблення проекту 

найкращого варіанту вирішення проблемної ситуації. У кожної людини є  

свої представлення про переваги і недоліки альтернативних рішень і своє 

відношення до них. Як правило, рішення приходиться приймати в умовах 

інформаційної невизначеності та багатокритеріальності. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІО-ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМ 

Вирішення складних проблем сьогодення пов’язане у першу чергу з 

прийняттям рішень. Будь-яке прийняття рішень формалізується у відповідну 

задачу прийняття рішень, яка потребує свого розв’язання і часто є 

надзвичайно складною. Моделювання процесу прийняття рішень потребує 

системного підходу, тобто застосування системного аналізу для 

розглядуваних ситуацій, процесів, явищ, об’єктів тощо. На практиці, у 

процесі поводження СЕС,  розрізняються два види проблемних ситуацій. До 

першого виду відносяться проблемні ситуації функціонування. Їх суть 

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. 

Представимо вирішення складної проблеми у вигляді складної системи 

з ієрархічною структурою. Загально відомим є факт [4,7,35], що задачі 

дослідження і проектування складних систем, для свого вирішення 

використовують системний підхід. Суть якого полягає у використанні 

методів аналізу, як дослідження системи в цілому, виходячи із властивостей 

окремих підсистем, і, навпаки, дослідження властивостей окремих підсистем, 

виходячи із властивостей всієї системи в цілому. Основними принципами 

системності можна вважати[64]: 

- цілісність  характеру системи; 

- взаємозв’язок в системі цілого і частин; 

- ієрархічність структури системи; 

Складні задачі прийняття рішень потребують проведення їх 

дослідження, яке призводить до необхідності їх вивчення на різних рівнях 

абстрактного описання: лінгвістичного, логіко-математичного, 

інформаційного, евристичного. 

Основними етапами абстрактного рівня описання складних задач 

прийняття рішень можна вважати: 
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- формулювання основної проблемної ситуації, яка потребує вирішення 

у вигляді задачі прийняття рішень; 

- складання морфології проблемної ситуації і відповідної задачі. Під 

морфологією розуміють перелік підпроблем (підзадач), необхідних для 

вирішення основної проблемної ситуації; 

- описання основних параметрів: цілей, обмежень, вхідних і вихідних 

параметрів, які характеризують виконання підзадач  так і задачі в 

цілому; 

- вибір критеріїв, які характеризують різні властивості цілей; 

- побудова моделей для задач прийняття рішень, критеріїв, обмежень 

тощо; 

- формування принципу вибору ефективного рішення підзадач; 

- задання принципу узгодження рішень підзадач для вирішення основної 

задачі.   

2.1. Задача багатокритеріального аналізу і вибору рішень 

         Застосування системного підходу до світового господарювання 

дозволяє представити його як систему, яка складається із соціально-

економічних підсистем, що підпорядковуються певним внутрішнім і 

зовнішнім закономірностям. Підвищення якості прийнятих рішень дозволяє 

підвищити ефективність всього суспільного виробництва. Процес управління 

функціонуванням СЕС представляє собою цілеспрямовану дію на об’єкт 

управління суб’єкта управління для досягнення певних цілей, і 

реалізовується через управлінські рішення, підготовка та прийняття яких 

називається технологією розробки проектних рішень. Управлінське рішення 

(УР) – це варіант дій, цілеспрямованістю якого є забезпечення виконання 

поставлених задач перед СЕС[235]. Схема процесу вироблення рішень 

подана на рис. 2.1. 

      У сучасному житті, «рішення» трактується багатозначно, в 

залежності від змісту, що вкладається, і який відповідає конкретному 

напрямку дослідження. Тобто, його можна трактувати як: 
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Рис. 2.1. Схема процесу вироблення рішення 

 

- процес, що протікає в часі і здійснюється у декілька етапів; 

- акт вибору найкращого варіанту рішення; 

- результат вибору, тоді це представляє собою інструкцію до дій. 

Схематично  прийняття рішення як процес зображено на рис. 2.2. 

Прийняття рішення як вибір рішення схематично зображено на рис. 2.3. 

Прийняття УР обумовлено багатокритеріальним аналізом 

альтернативних варіантів, що не можливе без використання інтелектуальних 

технологій, методів оброблення інформації та комп’ютерних СППР. 

Характерною особливістю задач прийняття рішень, які доводиться 

вирішувати на практиці, являється багатокритеріальність. Суть 

багатокритеріальності означає, що будь яке практичне вирішення проблеми  
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Рис. 2.2.  Прийняття рішень як процес 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.3. Прийняття рішень як вибір 
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призводить 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 викликає труднощі 

розв’язання задачі вибору, особливо у тих випадках, коли одна альтернатива 

переважає іншу за однією групою критеріїв, але поступається їй за іншою.  

Багатокритеріальний аналіз – структурний процес, який визначає 

множину критеріїв, за допомогою яких  будуть оцінюватись альтернативні 

рішення і визначатись їх відносна важливість. Слово критерій походить від 

грецького, що означає мірило оцінки об’єкта (предмета, альтернативи). 

Критерій у теорії прийняття рішень розглядається як показник і як модель 

задання переваги. Показник вимірює властивості альтернативи і може 

приймати кількісні, якісні або бінарні значення. Наприклад, вага, ціна, якість, 

компетентність, належність і т. п. Критерій як модель задання переваги – це 

правило, алгоритм, логічне співставлення об’єктів, яке інтерпретується  як 

принцип оптимальності.  Кожен критерій має напрям переваги (min/max). 

Тобто, критерій – це якісне або кількісне, або мовне (в математичному 

описанні) представлення, яке при функціонуванні будь-якої системи само 

задовольняється шляхом мінімізації або максимізації. 

Задача прийняття рішень буде вирішена, якщо будуть здійснені 

наступні три процедури – генерація допустимої множини  альтернатив, 

багатокритеріальний аналіз і побудова правила вибору (принципу 

оптимальності). 

Різні підходи, методи і алгоритми розв’язування багатокритеріальних 

задач вибору описані у роботах [4,13, 29, 32, 34, 42, 62,66, 83, 84,89,162, 183,  

190 – 192, 194,195, 210-212, 214,229,230, 241, 242, 244,249 279-281]. 
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Постановка задачі багатокритеріального вибору рішень. Нехай 

відома множина альтернативних рішень, яка може бути задана  як у вигляді 

дискретної, так і неперервної множини. Відомі також критерії, за якими 

можуть бути оцінені наслідки будь-якої альтернативи із заданої множини. 

Потрібно здійснити вибір рішень на даній множині альтернатив у вигляді 

однієї із задач: 

- відбір альтернатив (screning); 

- класифікація (кластеризація) простору альтернатив (sorting methods); 

- упорядкування альтернатив (ranking); 

- вибір найкращої альтернативи (choice problem). 

Системну модель такої задачі можна описати наступним чином: 

}|,,,,{ VV RPAOKV .                                                (2.1) 

  Відомі: 

V – вид задачі вибору рішень, 

K – множина критеріїв, 

Q – шкали оцінок, 

A – множина альтернатив, 

PV  - правило вибору.  

Невідомим є  RV – результат вибору. Результат вибору може бути: 

-  множина кращих (допустимих) альтернатив 

 

- альтернативи розбиті на класи   

                                                                             ;                        

- визначений порядок альтернатив 

 

- вибір однієї або декількох альтернатив 
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Загальна математична постановка задачі багатокритеріального вибору. 

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

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

optACK  )))(((  ,                                   (2.2) 

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

оператор, який реалізовує процедуру регуляризації значень оцінок 

ефективності рішень на основі визначеного принципу(правила) 

оптимальності. 

 

2.2.  Прийняття рішень як система ієрархічної структури 

Основні положення. У будь-якій СЕС існує певна управлінська 

ієрархія і процес проходження інформації залежить як від кількості рівнів, 

так і від інтересів на різних рівнях управління [235]. Таким чином, 

інформація, що надсилається «вгору» – агрегується, а та, що надходить 

«вниз» – декомпозується. 

Відомим є той факт, що багатокритеріальна задача може бути 

представлена у вигляді ієрархічної системи, на нижньому рівні якої 

відбувається оцінка об’єкта за окремими властивостями, а на верхньому рівні 

отримується оцінка  об’єкту в цілому за допомогою певної їх згортки [30]. 

За останні декілька десятиліть людство навчилось приймати рішення 

на основі наукового підходу, використовуючи ієрархію для систематизації 

факторів, які приймають участь у наших рішеннях. Ієрархія – (гр. hierarchia – 

священна влада) – принцип структурної організації та спосіб побудови 

складних багаторівневих систем, який полягає в упорядкуванні взаємодії між 

рівнями – від вищого до нижчого – за наявності структурної та 

функціональної спеціалізації цих рівнів (їх окремих елементів), відносної 

самостійності. Ієрархія – це  наявність множини елементів різних рівнів із 

відповідним підпорядкуванням. 
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Виходячи із принципів системного аналізу, процес прийняття рішень 

має ієрархічну будову, тобто наявність множини елементів різних рівнів із 

відповідним підпорядкуванням. Основною закономірністю таких систем 

являється ієрархічна структура їх загального розташування на багатьох 

рівнях [168, 253]. 

Основними характеристиками систем із ієрархічною структурою 

можна вважати: послідовне вертикальне розміщення підсистем (вертикальна 

декомпозиція); права впливу підсистем верхнього рівня або пріоритетне 

право; залежність підсистем верхнього рівня від підсистем нижнього рівня 

через їх функціональне виконання. 

Вертикальне підпорядкування означає, що будь-яка ієрархія 

представлена сукупністю взаємодіючих підсистем. Під ”системою” або 

”підсистемою” можна розуміти і блоки переробки вхідної інформації у 

вихідну. 

Право впливу означає, що на діяльність підсистеми будь-якого рівня 

безпосередньо і явно діють вищі рівні, частіше всього ближчий старший 

рівень. Ця дія носить обов‘язковий характер для підсистем нижчого рівня, 

оскільки через неї виражається пріоритет дій і цілей більш високих рівнів. 

Взаємозалежність дій означає, що крім права впливу у вигляді наказів і 

команд, існує обернений зв‘язок знизу вгору між елементами системи. Успіх 

роботи верхнього рівня залежить і від сумарного ефекту роботи підсистем 

нижнього рівня . 

Приведемо класифікацію видів ієрархії згідно М.Д. Месаровича [157]. 

Відомо, що класифікацію не потрібно розуміти як строгий поділ, а лише як 

відмінності структур, які не виключають можливості існування систем, що 

одночасно належать до декількох класів. 

М.Д. Месарович вводить три поняття рівнів: 

а. Рівень ”страт” – описання та абстрагування; 

б. Рівень ”шар” –  складність;  

в. Рівень ”ешелон” – організація. 
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Зупинимося на їх короткому описанні. Рівень ”страт” задається 

сукупністю моделей, кожна з яких на абстрактному рівні описує поведінку 

системи в цілому. 

Рівень ”шар” полягає в декомпозиції складної проблеми прийняття 

рішень на послідовність більш простих підпроблем за таким правилом, щоб 

розв‘язок всіх підпроблем дозволяв розв‘язати початкову проблему. 

За рівнем ”ешелон” система розбивається на чітко виділені взаємодіючі 

підсистеми, а кожна підсистема теж може розглядатися як окрема система зі 

своїми оберненими зв‘язками, тобто задаватися у вигляді деревоподібної 

структури. 

Введення поняття рівнів використовується при описанні ієрархічних 

систем. Застосування будь-якого поняття має свою область використання. 

Наприклад, концепція ”страт” може бути використана для моделювання 

цілей (задач, процесів, станів) прийняття рішень; концепція ”шар” – для 

вертикальної декомпозиції задач, цілей, критеріїв прийняття рішень; 

концепція ”ешелон” вказує на взаємозв‘язки між елементами прийняття 

рішень. 

На практиці часто зустрічаються випадки, коли багатошарова ієрархія 

вкладена в багато ешелонну систему, тобто кожний приймаючий рішення 

елемент використовує багатошаровий підхід для вирішення власних проблем 

– локальних проблем. 

Найбільш типовою і простою структурою ієрархії є дворівнева, яка має 

лише один вище стоячий координуючий елемент і n підлеглих йому нижче 

стоячих елементів (рис. 2.4). Така структура дозволяє будувати будь-які  

 

Рис. 2.4. Дворівнева ієрархічна структура 
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багаторівневі ієрархії з дворівневими підсистемами, як із окремих модулів.  

Основні характеристичні особливості багаторівневих задач прийняття 

рішень ієрархічного типу [3,4, 29]: 

- наявність пріоритету в прийнятті рішень між підзадачами; 

- розміщення підзадач з явно вираженими локальними властивостями по  

рівнях ієрархії у відповідності з пріоритетом приймаючих рішень; 

- вирішення кожною із підзадач ( за виключенням нижнього рівня), як 

задачі самоуправління і задачі координації підлеглих їй підзадач 

нижчого рівня;  

- здійснення зв’язку між підзадачами нижнього рівня з підзадачами 

верхнього по відношенню до них рівнів шляхом передачі агрегованої 

інформації; 

- здійснення зв’язку між підзадачами верхнього рівня з 

підпорядкованими їм підзадачами нижнього рівня через керуючі 

взаємодії верхніх рівнів; 

- формування параметрів моделей для кожної підзадачі з урахуванням 

узагальненої інформації для всієї сукупності підзадач і т. д. 

На основних етапах дослідження і проектування багаторівневих 

ієрархічних систем в значній мірі використовуються математичні і 

евристичні процедури. 

Використаємо вище наведені поняття рівнів ієрархії для загальної 

задачі прийняття рішень (процесу прийняття рішень). 

Застосувавши концепцію ”страт”, загальну задачу прийняття рішень 

можна стратифіковано (у вигляді рівнів) описати наступним чином: 

- вивчення проблеми – пошук інформації і постановка задачі; 

- побудова множини альтернатив та їх наслідків; 

- задача вибору рішень.  

Кожен із цих рівнів є надзвичайно складною задачею, але якщо перші 

два можна вважати досить формальними (абстрактними), то третій рівень 
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”Задача вибору рішень” пов‘язаний з математичними труднощами 

розв‘язання задач, що при цьому виникають. 

Дамо коротку характеристику даним рівням. Страта ”Вивчення 

проблеми” включає в себе вирішення проблем пошуку інформації. На цьому 

рівні збирається вся доступна інформація на момент прийняття рішення, 

тобто фактичні дані, думки експертів, будуються математичні моделі, 

проводяться соціологічні дослідження, визначаються погляди на проблему зі 

сторони активних груп, які впливають на її розв‘язування, визначаються мета 

(ціль) та засоби її досягнення, формується множина критеріїв і т.д. На основі 

цих даних формулюється постановка задачі. 

Страта ”Побудова множини альтернатив” визначає, що можна, а чого 

не можна робити в даній ситуації, тобто визначаються варіанти рішень 

(альтернативи) та їх можливі наслідки і взаємозв‘язки між ними. На даний 

момент часу відомі три типи залежностей між альтернативами та їх 

наслідками [162]. 

Найпростіший тип залежності – це функціональний (детермінований), 

коли кожній альтернативі  відповідає єдиний наслідок. Такі задачі прийняття 

рішень називаються задачами в умовах визначеності. 

Якщо між альтернативами і наслідками не існує функціональної 

залежності, тобто вибрана альтернатива може призвести до множини 

наслідків (такий тип залежності називається недетермінованим), то такі 

задачі прийняття рішень називаються задачами в умовах невизначеності. 

Невизначеність в основному є проявом природи, але може бути впливом 

інших ОПР, що мають свої цілі. Тоді така задача називається задачею в 

умовах конфлікту. 

Існують випадки, коли множини альтернатив і наслідків та зв‘язок між 

ними описуються нечітко. Такі задачі називаються в умовах нечіткої 

інформації. Нечіткість, як правило, є проявом суб‘єктивності експертів, 

аналітиків, ОПР, які формулюють задачу прийняття рішень. 
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Найбільш цікавою є страта ”Задача вибору рішень”. Науковий аналіз 

проблеми починається з моменту, коли множини альтернатив і критеріїв 

відомі. Таким чином, даний рівень включає в себе порівняння альтернатив і 

вибір найкращого варіанта (варіантів) розв‘язку. На цьому рівні повинні бути 

розв‘язані задачі визначення принципу оптимальності та структурування 

множини критеріїв і альтернатив, що включає в себе: стратифікацію, 

кластеризацію, впорядкування, виділення кращої. 

Розглянемо більш детально рівень ”Задача вибору рішень” оскільки від 

правильного його розв‘язання буде залежати кінцевий результат поставленої 

проблеми (мети). 

Задача вибору фактично може бути представлена у вигляді ієрархічної 

моделі  наступного вигляду (рис. 2.5.) [229]. 

 

Рис. 2.5. Ієрархічна модель задачі вибору 

 

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. 

Для рівнів ”Цілі” і ”Критерії” можна застосувати багатоешелонну 

організацію, тобто ці два рівні можна представити у вигляді деревовидної 

ієрархічної структури з оберненими зв‘язками. 

Цілі 

Критерії 

Альтернативи 
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2.3. Ієрархія цілей і критеріїв 

Складні задачі прийняття рішень можна структурувати на підзадачі 

різними способами. Найбільш вживаною, у більшості випадків, є структура 

ієрархічного типу. Суть такого типу структури полягає в тому, що складна 

задача розбивається на підзадачі у вертикальному і горизонтальному 

напрямах. Вертикальне розбиття задає рівні підзадач, а горизонтальне – 

підзадачі рівня. Кожен рівень підзадач, як правило, має свої цілі, які 

описуються відповідними критеріями, а кожна підзадача рівня 

характеризується своєю множиною локальних критеріїв. Таким чином, 

задача прийняття рішення представляється у вигляді багаторівневої 

ієрархічної структури[205,229]. 

У сучасній науці по прийняттю рішень центральне місце займають 

багатокритеріальні задачі вибору. Основною особливістю таких задач є  

одночасний розгляд трьох просторів – простору альтернатив, простору 

критеріїв та простору цілей.  Схематично це можна представити у 

наступному вигляді (рис. 2.6): 

 

Рис. 2.6. Схема взаємозв’язку цілей, критеріїв і альтернатив 
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Модель прийняття рішень, як правило, представляє собою 

багатоцільову та багатокритеріальну задачу, в якій потрібно оптимізувати 

значення декількох вибраних показників різного характеру і змісту. 

Альтернативність і багатокритеріальність – це властивості, які 

притаманні прийняттю рішень в любій предметній області.  

 

2.3.1. Цілі та їх особливості 

У повсякденному житті людина постійно зустрічається із ситуаціями, 

які пов’язані з необхідністю цілеспрямованого вибору деякого варіанту 

поведінки, поступку, акту дій тощо із множини можливих варіантів даної 

конкретної ситуації. 

Вибір являється дією, яка придає всій діяльності людини 

цілеспрямованість. Фактично, вибір реалізовує підпорядкування всієї 

діяльності визначеній певним чином цілі або сукупності цілей. 

Ціль випливає із виникнення проблеми. Ціль – це суб’єктивний образ 

(абстрактна модель) неіснуючого, але бажаного стану середовища, яке б 

вирішувало проблему. З іншої сторони, ціль – це стан, до якого прямує зміна 

об’єкту. Ціль у теорії прийняття рішень визначається надзвичайно різними 

способами. Аналізуючи різні джерела, наведемо деякі визначення цілі. 

Ціль – це результат, на досягнення якого направлені всі зусилля. 

Ціль – це початковий етап розробки рішення. 

Ціль визначає вибір варіанта рішення. 

Ціль – основа контролю за виконанням рішення. 

Ціль визначає критерії оцінки ефективності рішень. 

Ціль без рішення є безкорисна. 

Ціль – це бажаний стан або результат діяльності системи. 

Класифікувати цілі поведінки СЕС можна  за такими ознаками [187, 

200, 224]: 

1. Рівень стабільності (стабілізація, розвиток); 
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2. Ступінь впливу (стратегічні (довгострокові), тактичні 

(середньострокові), оперативні (поточні)); 

3. За змістом (соціальні, економічні, технічні, політичні, воєнні і 

т.д.); 

4. За функціональністю (фінансові, виробничі, кадрові, 

маркетингові, забезпечуючі та інші); 

5. За рівнем управління (державні, регіональні, на рівні організації, 

всередині організацій); 

6. За функціями керування (планові, організаційні, мотиваційні, 

контрольні); 

7. За ступенем важливості (життєвоважливі, альтернативні); 

8. За ступенем секретності (відкриті, закриті); 

9. За суттю (сумісні, несумісні, суперечливі). 

Визначаючий принцип системного аналізу – це цілеспрямованість. 

Тобто, ціль повинна бути: досяжною, відповідати реальній ситуації і мати 

відповідні ресурси; ясною і стійкою, а не невизначеною і аморфною; не 

повинна конкурувати з іншими цілями[45]. 

Особливості цілей диктують і способи їх досягнення. В залежності від 

характеру цілі будується відповідно і тип рішення і спосіб його досягнення. 

Фактично рішення – це механізм реалізації цілей. 

 По характеру цілей можна розрізняти рішення: 

- прості, для них тип рішення «робити – не робити», способи їх реалізації 

– підкидання монети, анкетне опитування, оцінка кількісних 

показників; 

- помірковано складні, тип рішення – два варіанти, способи реалізації: 

10-бальна рейтингова система, таблиця Біфранкліна, аналітично-

цифровий метод; 

- складні, рішення з багатьма варіантами, реалізація – це співставлення 

варіантів на основі оцінки цілей і ймовірності їх досягнення. 
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Як відомо, задача прийняття рішень (ЗПР) формально може бути 

сформульована у термінах ціль – засоби – результат та їх взаємозв‘язки. 

Категорія ціль може визначатися по різному. Наприклад, у роботі Кінні 

і Райфа [66], ціль вказує загальний напрямок руху для досягнення кращого 

результату або ціль – це ідеальне представлення бажаного результату стану 

або результату діяльності. 

Як показано в роботі [229], в деяких випадках для ОПР поняття 

головної цілі ближче ніж поняття критерію. Таким чином, опишемо підхід, 

який описаний у роботі [229] для середовища цілей. Суть даного підходу 

полягає в тому, що головна ціль розбивається на підцілі, які в свою чергу теж 

можуть розбиватися на свої підцілі і т.д. Тобто, застосовано прийом 

побудови ієрархії цілей, який полягає у декомпозиції головної цілі на підцілі. 

На наступному кроці побудови ієрархії цілей виникає проблема розв‘язання 

багатьох складних задач:  

- визначення черговості досягнення допоміжних цілей для досягнення 

головної;  

- існування порогових цілей, тобто підцілей, які впливають на головну 

ціль лише при умові їх повного досягнення, коли будь-який проміжний 

результат не задовольняє головну ціль;  

- суперечливість підцілей, тобто коли досягнення однієї підцілі 

негативно впливає на досягнення іншої. Такі приклади часто 

зустрічаються при розв‘язанні соціально-економічних проблем. Таким 

чином, в ієрархії цілей існують як стимулюючі, так і пригнічуючі 

(негативні) прямі і обернені зв‘язки;  

- проблема наявності декількох типів цілей, які відрізняються умовами 

їх досягнення. Тут виникає задача визначення коефіцієнтів впливу 

різних типів цілей. 

- на кінець, в ієрархії можуть бути цілі, досягнення яких відбувається 

різними способами, тобто існують різні альтернативні групи підцілей. 
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Ієрархію цілей будують експерти і вона задається орієнтованим 

графом, вершини якого є цілями, а дуги відображають вплив досягнення 

одних цілей на досягнення інших[205]. Оскільки одна і та ж підціль 

позитивно впливає на досягнення одних підцілей і негативно – на досягнення 

інших, то граф ієрархії є односторонньо зв‘язним і у загальному випадку є 

мережею, тому для нього не існує вершин одного рівня. 

Для розв‘язування задачі вибору фактично необхідно занурити систему 

цілей у середовище критеріального простору і подіяти на множину 

альтернатив для отримання їх критеріальних оцінок. Виконання даної 

процедури дозволяє отримати дворівневу ієрархічну систему прийняття 

рішень, де у вершині знаходиться головна ціль, а на другому рівні – підцілі, 

які і забезпечують досягнення головної цілі [131]. Головна ціль може 

описуватись множиною критеріїв, які можуть і мають право переходити у 

множину підцілей не обов‘язково всією множиною, а її частинами. Кожна 

підціль може описуватись також і своєю множиною критеріїв. Тому є 

можливість створення (побудови) універсальної множини критеріїв для 

оцінки варіантів (альтернатив) прийняття рішення. 

 

2.3.2. Взаємозв’язок цілей і критеріїв 

 Для вирішення проблемної ситуації недостатньо сформулювати лише 

цілі, а необхідно сформувати систему критеріїв, за допомогою яких можна 

оцінити степінь досягнення цілі. 

При здійсненні акту вибору необхідно мати вираз, який зв’язує ціль із 

засобами її досягнення. Тобто, кожній цілі повинен відповідати критерій або 

сукупність критеріїв, за допомогою яких може бути оцінена степінь її 

досягнення. У різних сферах діяльності використовуються різні назви, 

наприклад, критерій функціонування, критерій ефективності, цільова або 

критеріальна функція, функція цілі і т.д., але вибору не існує, якщо немає з 

чого вибирати, тобто повинна бути відома множина альтернативних 

варіантів. 
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 Для того, щоб система цілей була вимірюваною, необхідно, щоб 

існував набір критеріїв і кожному критерію існувала відповідна шкала, яка 

дозволяє визначити степінь досягнення кожної цілі. 

 Як показує практика, критерій з одної сторони повинен дозволяти 

адекватно відображати ступінь досягнення цілі, а з іншого боку – бути 

вимірним, тобто це може бути кількісний, або якісний, або булевий показник. 

Наприклад, кількісні – фінансові затрати, прибуток, термін виконання, 

трудомісткість і т.д.; якісні – рівень престижу, рівень конкурентоздатності, 

дизайн і т.д., булеві – відповідальність вимогам, часу, терміну і т.п. 

 Формування ієрархії (дерева) критеріїв найбільш доцільно паралельно з 

формуванням дерева цілей, що забезпечує більш точне визначення цілей 

усунення проблеми. 

 В основному будь-яке рішення оцінюється за допомогою багатьох 

критеріїв. 

 Ряд авторів [4, 30, 66, 88, 164, 183, 235] розділяють критерій і показник. 

Вони відмічають, що критерій – це єдина ознака, на основі якої проводиться 

оцінка об’єкта, а під показником розуміють локальну міру, яка кількісно 

виражає ступінь досягнення цілі. Інші автори [162, 173, 192, 194] говорять 

про загальні (інтегральні) та часткові критерії. 

Критерії та їх характеристики. Критерій – це математична модель, 

яка відображає відчуття, бажання, стимул, мотив, суть та інші змінні (прості 

та узагальнені) стану об‘єкта. Як показано в роботі [235], лише в деяких 

випадках для ОПР поняття головної цілі ближче, ніж поняття критерію. В 

більшості випадків, наприклад, в економічних системах, показником повноти 

досягнення цілі є сукупність критеріїв (показників). Тому, вибір сукупності 

показників-критеріїв ефективності є заключним етапом у формулюванні 

цілей для задач вибору. Схематично це можна відобразити так, як показано 

на рис. 2.6.  Серед показників можна виділити наступні: економічні, технічні, 

правові, екологічні, соціальні, юридичні, психологічні і т.д. Деякі з цих 
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показників дозволяють оцінити ціль по суті, тобто виявити її найбільш 

суттєві сторони. Такі показники будемо називати критеріями ефективності.  

Поряд з терміном «критерій» використовуються такі терміни як 

«фактор», «показник», «індикатор», «частковий критерій» і т.д. 

Як показує практика, ні показники, ні критерії не сприймаються ОПР 

безпосередньо. Ознака, за якою безпосередньо оцінюється ступінь 

вираженості показника або критерію, називається індикатором. Будь-який 

критерій або показник, в залежності від своєї складності, можуть 

оцінюватися за декількома і рідше за одним-двома індикаторами 

(підкритеріями). 

Таким чином, тріада – критерій, показник, індикатор – повинні 

розроблятися (використовуватися) при оцінці будь-якого об‘єкту, процесу, 

явища навколишнього середовища, тому що не існує іншого способу оцінки в 

навколишньому світі. Якщо ми цього не помічаємо, то критерії, показники,  

індикатори є настільки звичними, що вони існують (усвідомлюються) на 

рівні підсвідомого. Звідси випливає, що можна розглядати систему критеріїв, 

елементами якої є критерії, показники і індикатори, як систему, що носить 

ієрархічний характер і має відповідно ієрархічну структуру. 

Виходячи з вище сказаного, оцінка досягнення цілі може бути 

представлена  у вигляді трирівневого критеріального дерева (рис. 2.7). 

Глобальний критерій – це головний критерій як вершина 

критеріального дерева, який підпорядковує собі всі інші критерії. Глобальний 

критерій – це фактор, який дозволяє визначити успішну діяльність, 

наприклад, бути здоровим. 

Критерії-показники – це величини, які можуть вимірюватись якісно або 

кількісно. Критерії-індикатори є більш конкретними оцінками, наприклад, 

розмір, якість, об‘єм, кількість тощо. Критерії-показники і підкритерії-

індикатори  можуть самі служити глобальним критерієм. 
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Рис.  2.7. Трирівнева схема критеріального дерева 

 

Система критеріїв – це багаторівнева конструкція зі взаємодіючих 

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

цілі функціонування системи в цілому. 

За статусом критерії можна класифікувати: 

 глобальний – узагальнений критерій оптимальності; 

 локальний – використовується при оцінці діяльності окремих 

елементів системи і підпорядковується глобальному; 

 інтегральний – критерій оптимальності, який представляє собою 

комбінацію локальних (частинних) критеріїв у вигляді їх суми 

або добутку; 

 оптимальний – критерій, за яким функціонування системи 

вважається найкращим; 

 економічний – критерій (показник), який характеризує якість 

прийнятого рішення і використовується для порівняння і оцінки 

ефективності; 

Глобальний критерій 

Критерій-

показник 
Критерій-

показник 
... 

Підсумковий критерій 

Критерії-

показники 

Підкритерії-

індикатори 
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 критерій для прийняття рішення – норма, значення показника, за 

яким можна порівнювати альтернативні варіанти. 

Шкали вимірювання критеріїв. Ступінь або рівень вимірюваності 

критерію залежить, в значній мірі, від вимірюваності цілі, яку він описує або 

вимірюваності результату, який очікується. Від типу цілі залежить і її 

вимірюваність. Наприклад, економічні цілі в принципі вимірювані, цілі, які 

включають психологічні цінності, менше піддаються вимірюванню, а цілі, які 

базуються на етичних принципах, майже зовсім неможливо виміряти. Тому в 

природі розрізняють три класи шкал: класифікаційна (номінальна); 

кумулятивна (кардинальна); стратифікаційна (ординальна)[210]. 

Номінальна шкала – це класифікація з фіксованим номіналом родової 

якості. Кардинальна шкала характеризує кумулятивність і адитивність 

вимірювання. Ординальна шкала характеризує властивості через 

інтенсивності. Кардинальний і ординальний класи шкал є числовими. 

У відповідності до логічної структури, вимірювання важливості 

використовує три групи аксіом: тотожність, ранговий порядок і адитивність. 

В залежності від того, які з цих трьох властивостей присутні або відсутні і в 

яких комбінаціях зустрічаються для вимірювання критеріальних оцінок, 

розрізняють чотири основних типи шкал: назв, порядку, інтервалів (різниць), 

відношень[61,210,222]. 

Дамо їх коротку характеристику. 

Шкала назв (ідентифікація альтернатив). Клас найпростіших шкал, які 

відображають якісні властивості. Їх елементи характеризуються тільки 

відношеннями еквівалентності (тотожності) і подібності проявлення 

властивості. Такі шкали не мають нуля і одиниць вимірювання, на них не 

можна проводити арифметичних операцій. Вимірювання в шкалі назв – це 

результат якісного аналізу. Наприклад, визначення групи крові, сорту 

зернових, застосованої отрути тощо. 

Шкала порядку (визначення порядку переваг). Дана шкала задовольняє 

аксіомам рангового порядку. Елементи, які розміщенні на шкалі, повинні 
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бути порівнювані і транзитивні за деякою загальною ознакою. Порівняння 

елементів на цій шкалі відповідають відношенням ”більше-менше”, ”краще-

гірше”, ”сильніший-слабший”, ”складніший-простіший” тощо. Дані шкали є 

нелінійними і не мають одиниць виміру. Вимірювання в шкалі порядку є 

найнедосконалішим і найменш інформаційними. Для полегшення 

вимірювань на шкалі порядку на практиці застосовуються деякі опорні точки 

в якості ”реперних”. Такі шкали називаються реперними. Наприклад, за 

реперними шкалами вимірюються інтенсивність землетрусу, сила вітру за 

шкалою Бофорта, твердість мінералів, сила морської хвилі тощо. Недоліками 

цих шкал є невизначеність інтервалів між реперними точками. Вимірювальна 

інформація отримана в шкалі порядку непридатна для математичної обробки. 

Шкала інтервалів показує ступені близькості альтернатив в шкалі 

порядку. Якщо множина елементів впорядкована за допомогою множини 

дійсних чисел, то говорять, що виміри здійснені в шкалі інтервалів. Шкала 

інтервалів – це шкала без визначення точки відліку, тобто їй не притаманна 

властивість адитивності. Інтервали між кожними сусідніми елементами в 

даній шкалі показують інтенсивність (силу) переваги одного елементу в 

порівнянні з іншими і можуть бути як рівномірними, так і нерівномірними. 

Прикладами шкали інтервалів є вимірювання часу за принципом обертання 

Землі навколо Сонця (роки), Землі навколо осі (доба, години, хвилини, 

секунди). У зв‘язку з тим, що в даній шкалі невизначено початок підрахунку, 

для неї можливі адитивні операції (додавання і віднімання) і невизначені 

мультиплікативні (множення і ділення). 

Шкала відношень. Якщо в якості однієї з реперних точок існує 

значення вимірності, яке прирівняне до нуля, то в такій шкалі можна 

відрахувати абсолютне значення величини і визначити у скільки разів одна 

величина більша від іншої. Шкала відношень є найдосконалішою і найбільш 

інформативною. В ній визначені всі арифметичні операції. Прикладами шкал 

відношення є температурна шкала Кельвіна, шкала курсів валют, шкала 

відстаней, шкала ваг тощо. 
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2.4. Нормований критеріальний простір 

2.4.1. Основні поняття і визначення 

Для вирішення проблемної ситуації недостатньо сформулювати лише 

цілі, а необхідно сформувати систему критеріїв, за допомогою яких можна 

оцінити степінь досягнення цілі. 

Як показує практика, критерій з однієї сторони повинен саме дозволяти 

адекватно відображати степінь досягнення цілі, а з іншого боку – бути 

вимірним, тобто це може бути кількісний або якісний показник. 

Критерій – це мірило, яке дає можливість оцінювати те, про що йде 

мова або зміст у будь-якій системі[232]. Критерій у системі організовує потік 

змісту. Зміна критерію означає зміну і змісту структури самої системи у 

відповідності з новим змістом. За змістом критерії діляться на незалежні і 

залежні. Залежними критеріями вважаються ті критерії, при яких оцінка по 

одному із них визначає оцінку по іншому критерію. Наприклад, критерії 

елітна квартира і ціна. Залежність між критеріями приводить до появи 

цілісних образів альтернатив, які несуть визначений мислимий зміст.  

За суттю розрізняються статичні і динамічні критерії. Статичний 

критерій формально може бути виражений однією або декількома 

величинами, які відображають бажаний стан за вибраними параметрами у 

вигляді констант або градієнта руху. Динамічний критерій більш складний за 

природою, оскільки він задає тенденцію розвитку системи. Однією з 

властивостей динамічного критерію є те, що він представляється у вигляді 

вектора, компоненти якого є кількісні параметри, які відображають якісний 

стан системи в кожний момент економічного часу  її руху відносно деякого 

еталонного стану. Для застосування динамічних критеріїв у ЗПР[85,86]  

можна використовувати різний математичний апарат. Наприклад, моделі 

рангової кореляції, адаптивні поліноміальні моделі, комбіновані моделі 

селективного та гібридного типу, які описані у роботах [17,18, 42, 54, 156, 

184, 234]. 
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Багатостолітній досвід показує, що вирішення будь-якої проблемної 

ситуації пов’язано з використанням декількох критеріїв для прийняття 

правильного рішення. Це означає, що при виборі найкращої альтернативи 

застосовуються оцінки за багатьма критеріями. 

Важливою компонентою задачі вибору рішень 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. Якщо 

даний простір складається з однієї скалярної характеристики, то задача 

вибору є тривіальною. Але як правило, при розв’язуванні складних 

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

звичайно, приходиться 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 даного 

питання полягає у нормуванні критеріального простору [115]. 

Припустимо, що відомі допустима множина альтернативних рішень A  

і  довільна непорожня множина  mKKKK ,,, 21  , елементи якої ми будемо 

називати критеріями, за якими можна отримати оцінку будь-якої 

альтернативи Aa . Під критерієм можна розуміти функцію, яка вимірює 

цінність або якість деяких об’єктів. 

 Означення 2.1. Відображення    ,RA:K 0 , яке співставляє 

кожній альтернативі Aa  деяке невід’ємне число 0)a(K , будемо 

називати критерієм якості (ефективності), або критеріальною оцінкою. 

Якщо нам відомі критерії ефективності на множині A , то це означає, 

що задано відношення порядку, тобто для Ay,x   перевага 

   yKxKyx   або еквівалентність    yKxKyx  . 
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 Нехай на даній множині К задані дві операції, які будемо називати 

згорткою (Z) 

K)v,u(Z,Kv,u   

і нормалізацією (N) 

KuNKu  )(, . 

Означення 2.2. Множина К разом із операціями згортки і нормалізації 

називається критеріальним простором. 

Критеріальний простір – це простір критеріальних оцінок альтернатив. 

Означення 2.3. 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 2.4. Під нормалізацією N(*) будемо розуміти модель 

перетворення критеріїв до порівняльного виду.  

Нормалізація, по суті, зводиться до деякої зміни критеріального 

простору, тобто вибору зручного і «справедливого» масштабу. Наприклад, до 

безрозмірного вигляду. Нормалізація – це спосіб зміни оцінки. 

Фактично прийняття рішення за багатьма критеріями характеризується 

трьома факторами: 

 моделлю нормалізації критеріїв; 

 моделлю згортки критеріїв; 

 моделлю відношення пріоритетів критеріїв. 

Приведемо основні операції, які дозволяють провести нормалізацію 

критеріального простору. 

 

2.4.2. Нормалізація критеріїв ефективності 

Під нормалізацією критеріїв розуміють перехід до однаково 

направлених переваг, вираження їх значень в однакових абсолютних 

величинах або перехід до безрозмірних шкал. Для таких перетворень можна 

використовувати наступні відомі підходи [116]: 
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1.1. Зміна направленості цілі (заміна “max” на “min” або “min” на 

“max”). Нехай 
iK  – це початкове значення критерію, тоді нормалізоване 

значення iK  можна отримати як  
i

i
K

K
1

 . Даний спосіб використовується 

для переходу до одної направленості критеріїв. 

1.2. Нормалізація по заданому значенню: 
*

i

i

i
K

K
K  , де *

iK  – задана 

величина критерію (еталонна, ідеальна, задовільна). Тут реалізовується 

підхід до безрозмірної шкали. 

1.3. Відносна нормалізація: 
i

Aa

i

i
K

K
K




max

 або 
i

Aa

i

i
K

K
K




min

. Частинний 

випадок нормалізації по заданому значенню. 

1.4. Порівняльна нормалізація: i
Ax

ii KKK


 min  або  ii
Xx

i KKK 


max . 

Даний підхід суміщає найменше або найбільше значення критерію з нулем і 

всі значення критеріїв стають невід’ємними, і проходить зміна направленості 

критерію, тобто кращим значенням стає менше. 

1.5. Природна нормалізація: 
i

Aa
i

Aa

i

i
KK

K
K





minmax

. 

1.6. Повна нормалізація: 
i

Aa
i

Aa

i
aA

i

i
KK

KK
K










minmax

min
. Даний підхід об’єднує 

порівняльну та природну нормалізацію і відображає значення критеріїв на 

відрізок від нуля до одиниці. 

1.7. Нормалізація Севіджа: 
i

Aa
i

Aa

ii
Aa

i
KK

KK
K










minmax

max
. Відображає перехід 

від самих значень критеріїв до їх втрат. Найкращим значенням вважається 

найменше. 
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1.8. Інтегральна нормалізація: 






Aa

i

i

i

daK

K
K . Часто використовується у 

задачах, коли множина X  задана дискретно, тобто },...,,{ 21 naaaA  , тоді: 






Aa

ji

i

i

j

aK

K
K

)(
. 

 

2.4.3. Згортки критеріїв і цільових функцій 

 Розглянемо згортки критеріїв [4, 30, 34, 38, 62, 84, 89, 162, 183,192, 

194], які найбільш часто зустрічаються у різних прикладних задачах. 

 Лінійна згортка. Даний вигляд згортки на практиці ще називають 

валовим показником. В основному (загальному) лінійна згортка визначається 

наступним чином: 

     nixxKxF i

n

i

ii

n

i

ii ,10,
11

 


 . 

 Коефіцієнти  i  називаються вагами і можуть служити для приведення 

часткових критеріїв до однакової шкали. Інколи вимагається нормування 

вагових коефіцієнтів 1
1




n

i

i , хоча ці вимоги не обов’язкові, так як завжди 

можна їх досягти еквівалентним перетворенням 
c

i

i


 ' , де 




n

i

ic
1

 . 

 Основними позитивними рисами такої згортки вважаються її простота і 

її властивість збереження звичайного порядку для будь-якої системи вагових 

коефіцієнтів  i . 

 Основним недоліком даної згортки можна вважати можливість 

компенсації малих (незадовільних) значень одних критеріїв за рахунок 

хороших значень інших. 

 Мультиплікативна згортка. Даний вид згортки зустрічається у двох 

видах: 

     



n

i

i

n

i

i
ii xxKxP

11
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або 

    



n

i

ii

n

i

ii xxKxP
11

 ,  

де 0i . 

Слід відмітити, що даний інтегрований критерій має всі ті хороші і 

погані сторони, що і лінійна згортка. Різниця між лінійною і 

мультиплікативною згорткою полягає в тому, що характеристики об’єктів 

вимірюються в логарифмічній шкалі (різних шкалах). 

 Згортка Гермейєра. Згортку, запропоновану Ю.Б. Гермейєром можна 

записати у вигляді: 

 
 



















i

i

i
i

i

i

xxK
xG


minmin ,  

де 0i . 

 Зміст цієї згортки полягає в оцінці якості об’єкта за найгіршим 

значенням. Позитивною якістю даної згортки є те, що вона не компенсує 

незадовільні значення одних параметрів за рахунок інших. Суттєвим 

недоліком даної згортки є те, що вона не зберігає звичайний порядок. 

 Згортка на основі ідеальної точки. Вигляд даної згортки наступний: 

        xxxKxKxS ,, **   , 

де  ,  – деяка метрика в 
nR , а  xK *

 – це ідеальна точка по оцінках. 

 При побудові даної згортки можуть використовуватися різні метрики. 

Наприклад, метрика Мінковського 

  p
p

i

n

i ixxxx
1

1

* ))((,  

  . 

Найбільш частіше використовується Чебишевська зважена метрика 

    0,max, **  iii
i

xxxx  . 

У такому випадку вона близька за змістом до згортки Гермейєра. 

 Нелінійна згортка. Нелінійна схема компромісів запропонована А.М. 

Вороніним[34] може бути записана у вигляді: 
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n

i

ii xKxY
1

101 , 

де  xK i

0  – нормалізований і-ий критерій. 

 Основні позитивні якості даного виду згортки полягають в тому, що 

вона поводиться у різних ситуаціях по-різному. Так наприклад, якщо деякий 

локальний критерій наближається до свого граничного значення (одиниці), 

тобто ситуація стає напруженою, тоді дана згортка виражає модель 

мінімакса. Якщо локальні критерії далекі від своїх граничних значень, тобто 

ситуація спокійна, то дана згортка еквівалентна моделі інтегральної 

оптимальності. На проміжних стадіях ситуації отримують різні степені 

часткового вирівнювання критеріїв. 

 

2.5. Система оцінок альтернативних рішень 

Задачі оцінки різного роду альтернатив приймаючих рішень 

потребують створення оцінних моделей. 

Для побудови дерева оцінок можуть бути використані наступні рівні: 

цілі → критерії їх досягнення → групи властивостей → показники → 

індикатори величин і параметрів. 

Структура системи оцінок, яка використовується при 

багатокритеріальному аналізі об’єктів, включає такі складові: 

 множину критеріїв, які характеризують об’єкт; 

 оцінки порівняльної важливості критеріїв; 

 шкали для оцінки за критеріями; 

 оцінну систему альтернативних рішень; 

 формування принципу вибору. 

Перелік критеріїв, які характеризують об’єкт. В залежності від 

задачі, яка повинна бути вирішена, для оцінки рішень застосовують різні 

класи критеріїв. Наприклад, політичні, економічні, технологічні, 

організаційні, соціальні, психологічні, екологічні, естетичні і т.д. У свою 
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чергу дані класи розбиваються на підкласи і т. д. Тобто, використовується 

трирівнева схема: критерій – показник – індикатор.  

Наприклад, технологічні критерії: технічні – надійність, міцність, 

природність[176]; техніко-економічні – потужність, продуктивність, 

економічність затрат, інвестиції, експлуатаційні витрати, енергомісткість, 

основні фонди і т.д.[67,160]; 

- соціальні – юридичні норми (секретність), людський фактор 

(відношення до людського достоїнства), політичні наслідки (захист країни, 

світу), життєвий рівень (чистий дохід), можливість підвищення кваліфікації, 

державна допомога, соціальні умови праці (клімат у колективі)[93]; 

- психологічні – навики керівництва, персональні особливості 

поведінки у колективі (готовність до ризику, порядність, 

комунікабельність)[175]; 

- естетичні – привабливість, доцільність, пізнаваність, реклама, дизайн, 

колір[175]. 

Для оцінки критеріїв можуть бути застосовані різні види оцінювання. 

Приведемо найбільш використовувані [2]. 

Точні числа. Область застосування: технічні характеристики. Фізичні 

величини. Наприклад, густина матеріалів, маса, електрична потужність, час 

операції, ціна, габарити. 

Наближені числа (інтервали). Область застосування: прогнози, планові 

показники, техніко-економічні оцінки, кошторисна вартість. Наприклад, 

використання електроенергії об’єктом за період, очікуваний ефект, економія 

витрат, об’єми перевезень і т.д. 

Відносні числа. Область застосування: частини, долі, відсотки, 

відношення. Наприклад, виконання планів, співвідношення голів у футболі, 

захворюваність і т.д. 

Очки, бали. Область застосування: спортивні змагання, оцінка якості, 

змагання, контроль успішності, громадська діяльність. Наприклад, фігурне 
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катання, бокс, змагання між бригадами, шкільні оцінки, оцінки у вузі, 

показники якості, категорії цін і т.д. 

Лінгвістичні (нечіткі) оцінки. Область застосування: погода, етичні, 

політичні, юридичні, гуманітарні оцінки. Наприклад, холодно, жарко, 

урівноважений, сумнівний, небезпечний і т.д. 

Моделі визначення важливості критеріїв ефективності. 

Визначення важливості критеріїв пов’язано безпосередньо з правилом 

вибору. Розглянемо деякі моделі  описання відносної важливості 

критеріїв[210]. 

 Ряд пріоритету. Ряд пріоритету  mL ,,1  відображає 

упорядкування (ранжування) критеріїв по важливості. Ранжування може бути 

як строгим, так і нестрогим. 

 Вектор пріоритету. У векторі пріоритету  Tm 11 ,,    , 
i

  

показує для упорядкованих по важливості критеріїв, у скільки разів критерій 

iK  більш важливий, як критерій 1iK . 

 Ваговий вектор. У ваговому векторі   i

T

m  ,,1   представляє 

відносну важливість і-го критерію iK  по відношенню до всіх інших 

критеріїв. Із даного визначення випливає зв'язок між елементами вектора 

пріоритету та ваговим вектором: 1,1,1   miiii  . 

Зауваження. Наведені моделі визначення важливості критеріїв можна 

застосувати тільки для незалежних критеріїв. 

 

2.6. Схема побудови ієрархії критеріального простору 

Будемо вважати, що задана (відома) універсальна множина критеріїв, 

яка може постійно доповнюватись новою інформацією і корегуванням 

існуючої. 

Розглянемо процес побудови критеріального простору для 

розв’язування будь-якої конкретної задачі вибору у вигляді ієрархічної 

структури. 
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Побудова ієрархії критеріїв може бути реалізована у два етапи. На 

першому етапі виконується процедура руху “зверху - вниз”, на другому – 

процедура руху у зворотному напрямку. Обидві процедури інтерактивні. 

Суть першої полягає в тому, що в діалоговому режимі з особами, які беруть 

участь у прийнятті рішень – це ОПР, аналітик, 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, не зачіпаючи критерії других груп(“чужі” кластери”). 

Основна проблема, яка виникає при декомпозиції, тобто побудові 

дерева(ієрархії критеріїв) – це повнота. З однієї сторони дерево повинно бути 

досить повним для досягнення мети аналізу, а з другої – простим, оглядовим, 

зручним для використання. Степінь деталізації визначається метою аналізу. 

Розміри ”вшир” визначаються числом елементів на кожному рівні, а ”вглиб” 

– числом рівнів. При визначенні розмірів ”вглиб” важливим є те, наскільки 

зростає корисна інформація, необхідна для досягнення мети аналізу і 

наскільки вона точна. 

Дерево повинно бути по можливості компактним з точки зору мети 

аналізу. Більш високий рівень володіє більшим ступенем загальності по 

відношенню з більш низьким. Процес розбиття являється інтерактивною 

процедурою, на яку сильно впливають симпатії ОПР, її рівень 

інформованості, стиль мислення і т.д. 

При виділенні елементів одного рівня потрібно дотримуватися 

наступних принципів: 

- принцип суттєвості, тобто включаються критерії, які є 

суттєвими для даного рівня мети аналізу; 

- принцип однорідності, тобто включаються критерії, які мають 

однакову важливість по відношенню до мети аналізу; 
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-  принцип незалежності, тобто критерії одного рівня повинні 

бути взаємно незалежними. 

Декомпозиція в основному повинна закінчуватись при досягненні 

елементарного рівня, коли немає змісту подальше розбиття, тобто коли 

можна оцінити числом, або указати якість з відповідної шкали. 

Необхідно відмітити, що декомпозиційне дерево не являється 

однозначним і залежить від мети аналізу, а також ступені інформованості 

експерта(ОПР), тобто від рівня (кваліфікації) знань в даній предметній 

області. 

В загальному, декомпозицію можна виразити у вигляді наступних 

кроків (алгоритм): 

1. Визначення об’єкту аналізу і його вивчення. 

2. Визначення мети аналізу. 

3. Побудова моделі ситуації та понять. 

4. Перевірка елементів рівнів на однорідність, суттєвість, 

взаємонезалежність. 

5. Перевірка числа рівнів на достатність. 

6. Перевірка побудованої схеми на природність розв’язання 

поставленої задачі. 

Приклади побудови ієрархічної структури критеріального  простору 

для практичних задач запропоновані у роботах [116-120, 133, 266, 268, 269] 

та наведені у підрозділі 4.5. 

 

2.7. Короткий огляд моделей і методів прийняття рішень 

На сьогоднішній день існує декілька варіантів класифікацій методів, 

що використовуються для підтримки прийняття рішень. Значну їх частину 

складають методи оптимізації, які використовуються при розв’язуванні задач 

лінійного, нелінійного, цілочисельного, опуклого, дискретного, динамічного, 

стохастичного, геометричного програмування тощо. 
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В залежності від математичного описання об’єкта і його характеру 

розрізняються наступні моделі. 

1. Аналогові (неперервні). Моделі які описуються рівняннями, що зв’язують 

неперервні величини. 

2. Цифрові. Моделі які описуються рівняннями, що зв’язують дискретні 

величини, представлені в числовому виді. 

3. Аналогово-цифрові. Моделі які описуються рівняннями, що зв’язують 

аналогові і дискретні величини. 

4. Мережеві. Моделі які описуються причинно-наслідкові зв’язки в складних 

системах.  

5. Комбіновані. Моделі які описуються рівняннями, що зв’язують аналогові, 

дискретні і стохастичні величини. 

6. Матричні. Моделі в яких суміщено математичні засоби з наглядним 

відображенням взаємозв’язків між величинами. 

Огляд методів багатокритеріального вибору. На сьогоднішній день 

існує велика кількість методів багатокритеріального вибору, кожен із яких 

володіє визначеним набором властивостей [4,13, 29, 32, 34, 42, 62,66, 83, 

84,89,162, 183,  190 – 192, 194,195, 210-212, 214,229,230, 241, 242, 244,249 

279-281]. Тому, якість вибраного рішення у значній мірі залежить від 

поставленої мети, початкової інформації, прийнятої моделі і методів вибору. 

Багатокритеріальний вибір базується на знаходженні компромісу між 

суперечливими критеріями. Теоретичні основи багатокритеріального аналізу 

отримали широкий розвиток у другій половині XX століття. Розробкою 

проблеми багатокритеріального аналізу займались учені в нашій країні та 

закордоном. Значний вклад  у встановлення(закладення) основ і подальший 

розвиток методів і підходів розв’язання багатокритеріальних задач вибору 

внесли, зокрема, закордонні спеціалісти Аверкін А.Н., Беллман Р., Гермейер 

Ю.Б., Жуковін В.Є., Заде Л.,  Кіні Р., Ларичев О. І., Лотов А.В., Міконі С.В., 

Мойсеєв М.М., Непман Дж., Ногін В.Д.,  Орловський С.О., Петровський О.Б., 

Подіновський В.В., Поспелов Д.А., Поспелов Г.С., Райфа Х., Розен В.В., Руа 
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Б., Сааті Т., Штойер Р. та вітчизняні вчені Волкович В.Л., Волошин О.Ф., 

Воронін А.М.,  Гуляницький Л.Ф., Зайченко Ю.П., Михалевич В.С., 

Семенова Н.В., Сергієчко І.В., Тоценко В.Г., Шор Н.З. та інші. 

На сьогоднішній день відомо тисячі методів багатокритеріального 

аналізу. Для їх класифікації застосовуються різні підходи. Класифікація 

методів багатокритеріального вибору проводиться враховуючи різні ознаки. 

Наприклад, врахування умов вибору (визначеність, невизначеність, і ризик), 

тип множини альтернатив (континуальний або дискретний), кількість 

враховуючих характеристик вибору, тип постановки задачі, зміст експертної 

інформації, тип інформації та інші. 

Розділимо умовно відомі методи багатокритеріального аналізу на певні 

групи. До першої групи віднесемо методи, які базуються на скаляризації  

векторного критерію, тобто приведення до однокритеріальної задачі вибору з 

багатокритеріальними функціями корисності. Суть цих методів полягає у 

зведенні багатокритеріальної оптимізаційної задачі до задачі з одним 

критерієм з подальшим її розв’язуванням. Це може бути «найбільш 

важливий» критерій з точки зору людини, що приймає рішення, або критерій, 

який формується як деяка явна функція з множини розглядуваних критеріїв у 

виді згортки(адитивної, мультиплікативної, Гермейера, нелінійної і т.п.), або 

критерій степені близькості до «опорних» точок . У процесі формування 

єдиного скалярного критерію, як правило, застосовуються різні методи 

експертних оцінок визначення(задання) важливості різних критеріїв.  

В цю групу входять як метричні так і неметричні методи. Наприклад, 

метричні методи – цільового програмування, ідеальної та антиідеальної 

точок; неметричні – метод головного критерію, метод гарантованого 

результату, метод лексикографічної оптимізації. 

Головним недоліком такого підходу є відсутність достатнього 

обґрунтування правомірності його використання, оскільки часто проходить 

компенсація одних критеріїв за рахунок інших. 



127 

 

Переваги цього підходу полягають в його відносній простоті, 

прозорості і малій трудозатратності, що дозволяє часто його використовувати 

на практиці. 

   Другу групу складають методи векторної оптимізації (рівномірна, 

нерівномірна, умовна, послідовна). Ідея цих методів заклечається у намаганні 

отримати і формально описати область домінуючих варіантів рішення, тобто 

варіантів, які конкурують один з одним за різними критеріями. Методи 

векторної оптимізації базуються встановленні переваг на множині векторних 

оцінок. На початку століття Парето і Еджворт запропонували відношення 

домінування, яке отримало назву Парето-домінуванням. Дані методи 

дозволяють звузити область допустимих рішень до парето-оптимальної 

області рішень. Змістовний аналіз даної області і вибір оптимального 

рішення базується на основі дослідження і аналізі множини Парето.  

Основним недоліком даної групи методів можна вважати жорстокі 

вимоги до структури і розмірності області допустимих значень, що 

унеможливлює їх широке застосування на практиці. 

До третьої групи  віднесемо методи, які базуються на парних 

порівняннях. В основі даного підходу лежить ідея використання зіставлених 

оцінок об’єктів за критеріями із застосуванням парних порівнянь. Основою 

цих методів є побудова принципу оптимальності у вигляді спеціальної 

функції корисності. Як правило, у вигляді матриць парних порівнянь або 

бінарних відношень. Найбільш яскравими представниками даної групи 

вважаються метод аналізу ієрархій, метод ELEKTRA, метод аналізу рішень 

та їх модифікація та інші. 

Недоліком даних методів можна вважати – велике навантаження на 

експертів, не наглядно і складність отриманого рішення, інтерпретація 

отриманих результатів. 

Четверта група методів – це якісні методи багатокритеріального 

вибору. Суть цих методів –  це упорядкування  об’єктів на основі якісних 

значень  ознак, тобто в основі цих методів лежать вербальні  оцінки. Методи 
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даної групи найбільше підходять до розв’язання погано формалізованих і 

слабо структурованих задач вибору. В цих методах особлива увага 

зосереджується  на описі проблемної ситуації і системи переваг на  

привичній людській мові. При вербальному аналізі рішень оцінка варіантів 

проводиться за багатьма якісними критеріями із невеликим числом градацій 

на шкалах критеріїв. Градації шкал критеріїв виражаються у виді словесних 

формулювань. Серед методі вербального аналізу можна назвати наступні 

[83]: 

- методи упорядкування варіантів родини ЗАПРОС(ЗАмкнутые 

ПРоцедуры у Опорных Ситуаций): ЗАПРОС I, ЗАПРОС II, ЗАПРОС 

III, метод ПАРК(ПАРная Компенсация); 

- методи класифікації варіантів ОРКЛАСС(Ординальная 

КЛАССификация), ЦИКЛ(Цепная Интерактивная КЛассификация), 

КЛАРА(КЛассификация Реальних Алтернатив). 

До переваг даної групи методів можна віднести мала трудозатратність 

для ОПР и невелику чутливість до помилок вимірювання. 

Недоліком можна вважати – це вимога високої грамотності при 

структуризації проблемної ситуації, інакше велика частина варіантів 

вирішення проблеми може залишитись непорівнянною. 

П’ята група – це інтерактивні методи, які базуються на людино-

машинних процедурах, основою яких є те, що врахування багатьох інтересів 

запроваджується безпосередньо у процесі рішення задачі вибору. Наприклад, 

шляхом зміни параметрів задачі, модифікації області допустимих значень, 

зміни переваг експертів і т. п. Яскравим представником цієї групи є метод 

«поступок». Недоліками методів даної групи можна вважати складність 

отримання оптимального рішення та високу інформованість ОПР. 

До шостої групи віднесемо методи багатокритеріального аналізу, які 

використовують теорію нечітких множин. Мотивацією розробки таких 

методів служить те, що в реальному житті вимагати від людини однозначної 

переваги одного варіанта над іншим являється надзвичайно жорстоким. 
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Частіше всього у людини, при порівнянні варіантів, є аргументи і за, і проти. 

У такому випадку зручно говорити, що у людини є деяка ступінь впевненості  

в тому, що один  варіант важливіший за інший. Саме такого роду 

інформацією і оперує теорія нечітких множин. Основними механізмами, які 

використовуються при побудові методів багатокритеріального аналізу, 

можна вважати: функцію належності, відношення переваги, нечіткий вивід, 

композиційне правило(згортка), дефазифікацію результату. Із врахуванням 

різних механізмів можлива ситуація отримання різних результатів задачі 

вибору. Основною проблемою багатокритеріального вибору із застосуванням 

нечітких множин є представлення інформації про взаємовідносини між 

критеріями і способи обчислення інтегральних оцінок. Кожний підхід має 

свої обмеження і особливості. Методи, які базуються на різних підходах 

дають різні результати. 

Основними недоліками таких методів можна вважати відсутність 

стандартної методики конструювання механізмів нечіткої системи і 

застосування нечіткого підходу не призводить до підвищення точності 

результату обчислень.    

Перевагами використання нечітких систем для багатокритеріального 

аналізу варіантів можна вважати: оперування нечіткими вхідними даними, 

можливість проведення якісних оцінок як вхідних даних так і вихідних, 

моделювання складних проблем із заданим степенем точності, нечітка 

формалізація критеріїв оцінювання і їх порівнянь.  

Можна виділити ще одну групу – це методи на основі схем 

послідовного аналізу варіантів. Суть цих методів полягає у відсіюванні 

неперспективних варіантів і конструюванні нових варіантів рішень. 

Найбільш відомими є класичні методи «Київський віник», віток і границь та 

метод динамічного програмування на основних ідеї яких розроблено багато 

методів багатокритеріального аналізу з різними евристиками. До цієї групи 

методів можна віднести метод пониження розмірності  простору ознак. Дана 

група методів має свої недоліки обчислювального характеру: у випадку, 
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якщо не удається звузити область пошуку оптимального розв’язку до 

прийнятної розмірності, то проводиться перебір великого числа варіантів, що 

потребує великих затрат часу. До переваг цих методів слід віднести гнучкість 

їх побудови, що дозволяє ефективно враховувати специфіку розв’язуваної 

задачі. 

Всі розроблені на сьогоднішній день методи багатокритеріального 

аналізу, забезпечують підтримку прийняття рішень. Ці методи організовують 

мислення людини і пропонують(диктують) їй як потрібно вести себе у 

процесі прийняття рішень. Як правило, дані методи і процедури покликані 

допомогти людям розібратись у складних ситуаціях із своїми перевагами, 

грамотно сформулювати цілі, обмеження, критерії, альтернативи, оцінити їх 

наслідки і прийняти якісні рішення. 

До основних недоліків даних методів можна віднести: 

• великі трудовитрати ОПР при побудові функції корисності, попарному 

порівнянні альтернатив, визначенню ваг критеріїв; 

• перевід вербальних вимірів у числа не має належного обґрунтування; 

• збільшення кількості непорівняльних альтернатив і поява циклів 

(порушення транзитивності); 

• більшість методів побудована на основі структуризації множини 

альтернатив. 

 

Висновки до розділу 2 

За останні декілька десятиліть людство навчилось приймати рішення на 

основі наукового підходу, використовуючи ієрархію для систематизації 

факторів, які приймають участь у наших рішеннях. Ієрархія – (гр. hierarchia – 

священна влада) – принцип структурної організації та спосіб побудови 

складних багаторівневих систем, який полягає в упорядкуванні взаємодії між 

рівнями – від вищого до нижчого – за наявності структурної та 

функціональної спеціалізації цих рівнів (їх окремих елементів), відносної 
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самостійності. Ієрархія – це  наявність множини елементів різних рівнів із 

відповідним підпорядкуванням. 

У другому розділі зазначено, що 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. 

Показано, що багатокритеріальні задачі прийняття рішень мають 

ієрархічну структурую. Встановлено рівні ієрархії для загальної задачі 

прийняття рішень. Виконано ієрархію цілей і критеріїв. 

Розроблено поняття нормованого критеріального простору. Наведено 

способи нормалізації та згорток критеріїв. Описано вимоги до критеріального 

простору та схема побудови ієрархії критеріального простору. 

Наведені приклади структурованого критеріального простору для 

деяких прикладних задач. 

Проведено аналіз існуючих моделей і методів, які використовуються  

для підготовки і вироблення управлінських рішень.  
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РОЗДІЛ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕС 

 На сучасному етапі розвитку суспільства ухвала рішень стосовно соціо-

економічних питань є неможливою і недоцільною без участі людини. 

Ускладнення економічних, виробничих, фінансових, політичних, соціальних 

процесів потребує якісних управлінських рішень на основі розширення 

обсягів інформації та  ретельної обробки основних і допоміжних даних. У 

загальному випадку, процес керування СЕС є цілеспрямованою дією суб’єкта 

управління на об’єкт керування. Процес управління складається із 

взаємозв’язаних загальних функцій: планування, організації, мотивації, 

координації та контролю, які у свою чергу можуть бути подані сукупністю 

часткових функцій. Наприклад, планування включає функції аналізу стану 

об’єкта керування, прогнозування тенденцій його розвитку, розробки плану 

досягнення  цілі, а функції: облік аналізу текучого стану об’єкта і оцінку 

степені досягнення  цілі включає в себе контроль. Таким чином, реалізація 

загальних і часткових функцій керування СЕС потребує прийняття 

відповідних рішень, що неможливо без виконання функції вибору рішень, 

яка є складовою частиною управлінської функції.  

 В залежності від складності досліджуваного об’єкта, у теорії прийняття 

рішень, для вивчення окремих аспектів складних проблем управлінських 

рішень можна виділити три концептуальні підходи: нормативний, 

дескриптивний та комплексний[235]. Для дослідження поведінки СЕС  

доцільно застосовувати комплексну концепцію, в якій поєднано логічне 

мислення і інтуїція суб’єкта управління та математичні методи, моделі і 

алгоритми з використанням комп’ютерних засобів при формуванні і виборі 

управлінського рішення. 

  На основі даної концепції прийняття рішення розглядається як задача, 

яка постійно розв’язується у процесі керування СЕС, що, у свою чергу, 

дозволяє побудову формальної моделі ЗПР, структуризацію процесу її 

розв’язання, генерацію і визначення її елементів (цілей, обмежень, 

альтернативних варіантів, оцінних критеріїв, принципів вибору), робити 
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багатокритеріальний аналіз рішень, суб’єктивні виміри характеристик 

об’єктів, оцінювати ефективність процесу ПУР. 

 Для вирішення перерахованих проблем потрібно використовувати 

наукові методи пізнання: аналіз, синтез, моделювання, формалізація, 

вимірюваність,  декомпозицію тощо,    

 

3.1. Аспекти невизначеності як атрибут прийняття управлінського 

рішення 

Концепція інформаційного суспільства підсилює роль і значення 

суб’єктивної компоненти, тобто, людина інтегрована у сучасні економічні 

системи не фрагментально, а всезагально. Таким чином, функціонування 

СЕС пов’язано з людськими реакціями на всіх рівнях: свідомому, 

підсвідомому і несвідомому [65]. 

Підсумком організаційної і управлінської роботи СЕС є управлінське 

рішення, яке безпосередньо зв’язано з людиною, її творчою індивідуальністю 

і мотивацією до дій. Більшість управлінських рішень в СЕС приймаються в 

умовах інформаційної невизначеності[238]. 

 Невизначеність – це недостатність забезпечення процесу прийняття 

рішень необхідною інформацією, тобто знаннями про проблемну ситуацію. 

Неповне, недостовірне, неточне значення різнорідних параметрів 

породжується різними причинами. Наприклад, фундаментальною 

невизначеністю економічної діяльності є невизначеність її результатів. 

Складності нашого життя в сучасному світі залежать від рівня 

«невизначеності». Тому виникають запитання: «що собою представляє 

невизначеність?»; «в яких ситуаціях вона виникає?»; «яким чином вийти із 

неї з найменшими втратами?». Ці питання хвилюють науковий світ не тільки 

психологів, а й представників таких далеких один від одного професійних 

напрямків як соціологи, менеджери, медики, математики, економісти, фізики, 

хіміки, екологи, політики. З кожним днем ці питання все частіше 

обговорюють в сучасному світі. 
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 Термін  «невизначеність» вперше  запропонував F.H. Knight [258] на 

початку XX століття. Зміст полягав у тому, що людина не знає або не може 

точно оцінити стан навколишнього середовища і результати, які протікають у 

даному середовищі в певному стані.  

 Невизначеність присутня завжди і у всьому, вона являється 

«королевою сучасності». Невизначеність – це той факт, з яким всі форми 

життя повинні боротись. Багато людей вважають, що «невизначеність» - це 

відсутність або недостатність інформації, а невизначеною слід вважати 

ситуацію, коли виникає необхідність вибору, або при недостатньому рівні  

інформації для прийняття правильного рішення, або навпаки – інформації 

настільки багато, що вона «не поміщається в голові». В основному одна і та 

ж інформація може пояснюватись по-різному, або її взагалі неможливо 

категоризувати  (структурувати) – тобто людина не готова для обробки такої 

інформації. Сюди ж відносяться ситуації, в яких присутні сумніви, 

суперечливість, ненадійність, незрозумілість за рахунок достовірності 

інформації. Невизначена ситуація як вакуум притягує до себе різні інші 

ситуації, які є не менш невизначеними. Насамперед, невизначеність 

породжується наявністю множинності цілей і багатокритеріальністю їх 

оцінок. 

Все своє життя людство робило спроби приручити «невизначеність». 

Наприклад, людина створила механізм «упорядкування» випадкового вибору 

– від примітивного «гадання» і гри в рулетку до розробки складних методів 

моделювання невизначеності – теорії катастроф. На сьогоднішній день цілі  

науково-дослідні лабораторії і інститути працюють над проблемою 

приручення  «невизначеності». 

Психологи вважають, що важкі ситуації не мають простих рішень [237, 

259]. А це безумовно пов’язано, у свою чергу, з проблемою оцінки рішень за 

багатьма критеріями. Сама людина з такою ситуацією справитись не може. 

Тому, виникає необхідність у залученні, для вирішення проблемної ситуації, 

спеціалістів у вигляді експертів і консультантів, тобто «колективного 
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розуму» і «інтуїції», які володіють як психологічними прийомами так і 

математичними методами і моделями переробки інформації. Наявність 

невизначеності, особливо у поєднанні з багатокритеріальністю, суттєво 

ускладнює прийняття рішень. 

З погляду економічної теорії невизначеність – це об’єктивна 

неможливість здобуття абсолютного значення про об’єктивні та суб’єктивні 

фактори функціонування СЕС, неоднозначність її параметрів [67]. 

Кількісне вираження невизначеності, при дослідженні СЕС, може  

виступати у наступних формах: відхилення результату від очікуваного або 

середнього значення як у менший, та і у більший бік («спекулятивна» 

невизначеність), або як тільки негативне відхилення від кінцевого 

результату. 

Як показує багаторічний досвід, проведений різними дослідниками, 

можна виділити наступні види інформаційних невизначеностей [3, 51, 52, 

116, 137,178 ]: 

1) об’єктивна невизначеність («природа»); 

2) невизначеність через відсутність достатньої інформації; 

3) невизначеність, яка породжена слабо 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; 
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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 по багатьох критеріях. 

Невизначеність можна класифікувати за наступними ознаками:  

- за ступенем невизначеності – повна визначеність, імовірнісна, 

лінгвістична, інтервальна і повна;  

- за характером невизначеності – параметрична, структурна, ситуаційна;  

- за використанням отриманої інформації, яка піддається усуненню і яку 

усунути неможливо. 

Наведемо приклад класифікації невизначеності за ознакою «об’єкт 

невизначеності» [67]: 

- людська. Пов’язана з рівнями освіти, світогляду, компетентності, інтуїції 

тощо та емоційно-психологічним настроєм; 

- технічна. Пов’язана з надійністю обладнання, складністю технологій, 

непередбачуваністю виробничих процесів, обсягом виробництва, темпами 

оновлення і т.п.; 

- соціальна. Пов’язана з культурою, традиціями, звичаями, соціальними 

зв’язками і комунікаціями, загальноприйнятими формами і т.д. 

Інформаційна невизначеність виникає із декількох причин. По-перше, 

неможливість передбачення як самих процесів, так і зовнішніх впливів на 

них. По-друге, обмеженість людського пізнання. По-третє, неможливість 

передбачити взаємодію між суб’єктами, а також їх взаємодію. По-четверте, 

відсутність достатньої інформації для доцільності організаційних дій. 

Інформаційну невизначеність можна усунути двома шляхами: поглиблене 

вивчення існуючої інформації або доотримання інформації, що бракує. 

Інформацію за вмістом в ній невизначеності можна розділити на такі 

групи[175]. 
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1. Вхідна інформація – це наперед накопичена і підготовлена інформація, 

невизначеність якої характеризується неповнотою, недостовірністю і 

невідповідністю. 

2. Оперативна інформація – поточна інформація, невизначеність якої 

залежить від вхідної інформації, а також від особливостей функціонування 

об’єкта. 

3. Суб’єктивна інформація – це особиста інформація, невизначеність якої 

характеризується значеннями про об’єкт або явище і дефіцитом часу на 

розробку рішень. 

На сьогоднішній день відомі (існують) наступні шляхи зменшення 

невизначеності: структуризація, характеризація та оптимізація. 

Структуризація проблеми дозволяє визначити окремі її елементи, 

встановити взаємозв’язок між елементами, ієрархічну схему впливу підцілей, 

підпроблем, елементів, послідовність розв’язування задач. 

При характеризації проблеми використовується гіпотеза про 

характерність ознак об’єкта прийняття рішення, тобто допускається, що 

можливе упорядкування значень кожної ознаки для тієї або іншої властивості 

об’єкта. Дана гіпотеза дозволяє класифікувати елементи структуруючого 

об’єкту. Деяким обмеженням являється припущення про незалежність 

упорядкування значень одних ознак відносно інших. 

Після структуризації і характеризації проблеми стає можливість 

побудови оптимізаційної моделі, за допомогою якої здійснюється вибір 

найбільш привабливого варіанту. 

 

3.2. Апарат нечіткої математики – базовий елемент об’єктивізації 

невизначеності 

З математичної точки зору невизначеність – це характеристика рішень, 

ймовірність яких невідома. 

Оцінка певної властивості об’єкта або проблемної ситуації несе певну 

долю суб’єктивізму, який обумовлений неповнотою інформації, похибками 
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методик оцінювання і, відповідно, необхідністю застосування експертних 

прогнозів і висновків. Досить часто об’єктивізація подається як зміна 

евристичних рішень  розрахунковими і логічними процедурами. При 

розв’язуванні складних практичних задач планування, прогнозування, 

розподілення ресурсів, ОПР, як правило, зустрічається із складною системою 

взаємозв’язаних компонент. Таким чином, керуючись доцільністю і 

ефективністю, як основними аспектами вибору оптимального вирішення 

проблемної ситуації, ОПР найчастіше в загальному випадку: 

- не враховує чинники, які привнесенні ззовні предметної області, але  

можуть негативно впливати на наслідки функціонування СЕС; 

- не має можливості співставити негативні і позитивні наслідки 

впливу зовнішніх чинників (законодавче, політичне, соціально-

економічне середовище, нормативно-правове забезпечення, 

ресурсне забезпечення, якість прогнозування розвитку СЕС та ін.), 

що приводить до появи небажаних наслідків функціонування СЕС; 

- не може порівняти альтернативні варіанти, властивості яких 

характеризуються як кількісними так і якісними значеннями. 

Тому, перед ОПР виникає задача, основний зміст якої розробка 

моделей і методів побудови композиції якісних і кількісних, об’єктивних та 

суб’єктивних чинників на основі міри якісно-кількісної визначеності [34].   

Математичною теорію, яка дозволяє аналізувати, оцінювати, 

враховувати і моделювати невизначеність, став апарат нечіткої математики, 

який застосовує нечіткі множини та нечітку логіку. Ця математична теорія 

була введена у 1965 році Л.А. Заде [58, 282]. Апарат нечітких множин 

прийнято рахувати адекватним для коректного моделювання ситуацій, які 

характеризуються відсутністю строгих меж і детермінованих правил. 

У сучасних прикладних галузях виникає необхідність застосування 

ефективного математичного апарату для роботи з невизначеністю. Таким 

апаратом на сьогоднішній день може служити теорія нечітких множин [58, 

60,62, 81, 185, 282]. Теорія нечітких множин, на відміну від теорії 
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ймовірності, не потребує від проблемної ситуації, де має місце 

невизначеність, даних стохастичної природи. Поняття нечіткості відноситься 

до класів, в яких розрізняються різні проміжкові градації ступеня належності 

між повною належністю і не належністю об’єктів до даного класу. Тобто, 

нечітка множина є клас об’єктів, в яких немає різкої межі між об’єктами, які 

входять в цей клас і тими, що у нього не входять. На сьогоднішній день 

опубліковано багато книг, монографій і статей [21, 30, 58, 60, 62, 63, 81, 

116,185, 202, 233, 240, 282], які присвячені теорії нечітких множин і їх 

використанню у вигляді готових програмних продуктів для розв’язання задач 

нечіткого моделювання і управління. 

В основі понять нечіткої множини лежать уявлення про те, що 

елементи, які входять в дану множину і мають спільну властивість, можуть 

володіти цією властивістю в неоднаковій мірі, а тому і належати цій множині 

з різною ступінню. 

  Один з найпростіших способів опису нечіткої множини – 

характеризація ступеня належності елемента множині числом, наприклад із 

інтервалу [0;1].  

 Нехай  Х - деяка множина (в звичайному розумінні) елементів. Надалі 

будемо розглядати підмножини цієї множини. 

 Означення 3.1. Нечіткою множиною AX називається сукупність пар 

вигляду   xx A, , де Xx , а A  - функція  10;X  , яка називається 

функцією належності нечіткої множини A.  

Значення  xA  цієї функції для конкретного х називається ступенем 

належності цього елемента нечіткій множині A. 

Означення 3.2. Нечітка множина називається порожньою, якщо її 

функція належності рівна нулю на всій множині Х, тобто    Ххх  0 . 

 Означення 3.3. Носієм нечіткої множини А (позначається supp A) з 

функцією належності  хА  називається множина (в звичайному розумінні) 

вигляду supp A=   0,  xXxx A . 
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 Означення 3.4. Нечітка множина А називається нормальною, якщо 

виконується рівність    1sup 


xA
Xx

 . 

В протилежному випадку нечітка множина називається субнормальною. 

Субнормальну множину можна нормалізувати, розділивши функцію 

належності  х  цієї множини на величину  x
Xx




sup . 

Означення 3.5. Декартовий добуток 
nАА 1
 нечітких множин 

iA  в 

niX i ,,2,1,   визначається як нечітка множина А в декартовому добутку 

nХХХ  1  з функцією належності вигляду 

         .,,,,,min 111
Xxxxxxx nnAAA n

    

Означення 3.6. Операції концентрації (CON) і розтягування (DIL) 

нечіткої множини А визначаються наступним чином: CON 
2АА  ,   

DIL
5,0АА  ,  де      .0,,   

 Хххх АА
 

 Застосування операції концентрації до заданої нечіткої множини 

означає зменшення “нечіткості” цієї множини. В конкретній задачі це може 

означати надходження нової інформації, яка дозволяє точніше описати дану 

нечітку множину. Аналогічно, операція розтягування може застосовуватися 

для моделювання ситуації, яка пов’язана з втратою інформації. 

 Означення 3.7. Множиною рівня   нечіткої множини А в Х називається 

множина в звичайному розумінні, утворена з елементів Хх , ступені 

належності яких нечіткій множині А не менші числа  .  

Таким чином, якщо А - множина рівня   нечіткої множини А, то  

  .,   хХхА А   

Функція належності  xA  характеризує ступінь, з яким елемент х 

належить множині А. 

Функція належності може задаватися наступним чином: 

1. Графічно (для аналітичного випадку) і у вигляді діаграми (для 

дискретного випадку) (рис. 3.1). 



141 

 

   

           а) графічно                                         б) у вигляді діаграми 

Рис. 3.1. Задання функції належності 

 

2. Аналітично, у вигляді формули. 

3. Таблично. Даний вид використовується для дискретної функції 

належності. 

4. Вектором ступенів належності         nAAAA xxxx  ,,, 21  . 

5. У вигляді суми або інтегралу. У цьому випадку нечітка множина 

представлена у вигляді об’єднання пар   xxA / , тобто 

 




n

i i

iA

x

x
A

1


 або 

 

x

A

x

x
A


. 

В основному функція належності визначає порядок елементів для 

простих категорій і у вигляді згорток по простих категоріях для складних 

категорій. 

Лінгвістичні змінні: 

Означення 3.8. Змінна називається лінгвістичною, якщо вона 

відображає якісні оцінки, тобто приймає значення з множини слів чи 

словосполучень деякої природної чи штучної мови. 

 Наприклад, швидкість, напруга, температура, зріст, вік, краса і т.д. 

Лінгвістична змінна приймає значення, які виражені у словесній формі 

і називаються лінгвістичними значеннями. Наприклад, висока, низька, 

старий, молодий, приємний, неприємний і т.д. На практиці для задання 

 x  

-а а 

 x  

-а а 



142 

 

лінгвістичних змінних використовуються не тільки лінгвістичні значення, але 

і нечіткі числа. 

Означення 3.9. Нечітким числом називається нечітка множина, в якої 

функція належності є нормальною і опуклою. 

Наприклад, біля нуля, в діапазоні між a і b. 

У практичних задачах використовуються змішані набори значень 

лінгвістичних змінних і нечітких чисел. Наприклад, температура мінусова, 

біля нуля, плюсова. 

Означення 3.10. Множина всіх лінгвістичних значень, які 

використовуються для визначення лінгвістичної змінної, називається терм-

множиною.  

Наприклад, незадовільно, задовільно, добре, відмінно. 

Область значень лінгвістичної змінної – це множина всіх числових 

значень, які вона може приймати. 

Дана область може бути неперервною і дискретною. Неперервна 

задається інтервалом або сегментом, а дискретна – скінченою множиною 

елементів. 

Під потужністю області значень розуміють число оцінок, які вона 

містить. 

Задання значень змінної словами, без використання чисел, для людини 

більш природно. Щодня ми приймаємо рішення на основі лінгвістичної 

інформації. Психологи встановили, що в людському мозку майже вся 

числова інформація вербально перекодовується та зберігається у вигляді 

лінгвістичних термів. Поняття лінгвістичної змінної відіграє важливу роль в 

нечіткому логічному виводі та в прийнятті рішень на основі наближених 

міркувань. Формально,  лінгвістична змінна задається п’ятіркою (x, T, U, G, 

M), де x – ім’я змінної, T – терм-множина, кожний елемент якої (терм) 

представляється як нечітка множина на універсальній множині U, G – 

синтаксичні правила, часто у вигляді граматики, за допомогою яких 
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утворюються назви термів, M – семантичні правила, що задають функції 

належності нечітких термів, утворених синтаксичними правилами G. 

Синтаксичні правила G, породжують нові терми з використання 

квантифікаторів «не», «дуже», «більш-менш» і можуть задаватись у вигляді, 

приведеному у табл. 3.1.  

Таблиця 3.1. 

Правила розрахунку функцій належності 

Квантифікатор Функція належності ( ) 

не t  

дуже t  

більш-менш t 
 

 

Нечітка інформація. На думку багатьох авторів, на сьогоднішній 

день, розрізняються два типи нечіткої інформації в залежності від області 

визначення нечітких множин. 

Перший тип – це нечіткі величини. Під нечіткими величинами 

розуміють нечіткі множини, визначені на деякій числовій множині, яка 

називається числовою шкалою. Прикладом служать нечіткі числа і нечіткі 

інтервали. 

Другий тип – це нечіткі множини, які визначені на нечисловій множині. 

У такому випадку про нечітку множину говорять як про множину нечітких 

об’єктів. Нечисловою множиною може служити множина правил і фактів для 

експертної системи, множина цілей і альтернатив для задач вибору, множина 

елементів деякого бінарного відношення між об’єктами і т.д. 

В залежності від області застосування нечітких множин можна 

виділити три види семантики ступені належності: 

 Схожість. Коли функція належності інтерпретується як ступінь 

близькості до прототипу. 

 Перевага. Інтерпретується як ступінь переваги для вибору об’єктів. 
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 Відношення упорядкування. Інтерпретують функцію належності як 

набір бінарних відношень, що задають собою повне впорядкування. 

 

3.3. Аналіз рис вхідних та вихідних елементів управлінського рішення 

3.3.1. Види управлінських рішень 

 Прийняття управлінських рішень, як правило, відбувається в умовах 

інформаційної невизначеності, що ускладнює прийняття раціонального 

рішення. Причинами виникнення невизначеності, при вирішенні різного роду 

проблемних ситуацій, можуть стати як об’єктивні чинники, які обумовлені 

існуванням об’єктів та явищ зовнішнього світу з неоднозначними 

характеристиками, та і суб’єктивні, які пов’язані з індивідуальними 

відмінностями сприйняття об’єктів і явищ зовнішнього світу різними людьми 

та їх манерами реагування на них.   

На різних організаційних рівнях в СЕС приймається велика кількість 

самих різнорідних рішень, які характеризуються багатьма рисами, що 

відображають різні сторони рішень і володіють різними властивостями. 

Відповідно їм і відповідають різні способи організації процедур їх прийняття, 

методи розробки, затрати часу і інших ресурсів на їх прийняття і реалізацію. 

Вирішення будь-якої проблемної ситуації залежить від її структуризації 

та формалізації. В залежності від ступеня структуризації проблемної ситуації 

та формалізації її моделі можна отримати результат різного вигляду. На 

кінцевий результат вирішення проблеми впливає багато суб’єктивних і 

об’єктивних факторів. Вплив цих факторів і приводить до визначення ознак, 

які впливають на топологію рішення. На сьогоднішній день розрізняються – 

оптимальні, ефективні, раціональні і задовольняючі розв’язки[214]. 

 Оптимальний розв’язок, який базується на пошуку екстремуму, тобто 

розв’язок, якому відповідає максимальне або мінімальне значення критерію 

вибору для індивідуального вибору, або задовольняє принципу узгодження 

для колективного вибору. Як правило, це ситуації, які можна описати на  

мові критеріїв. 
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 Ефективні розв’язки, як правило, зв’язані з моделюванням слабко 

структурованих проблем, тобто коли потрібно розв’язати задачу з багатьма 

суперечливими критеріями однакової важливості. Прикладом може служити 

модель “вартість – ефективність”, або “вартість – вигода ”. 

 Раціональний розв’язок з позиції теорії прийняття рішень трактується  

таким  же чином, як у економіці. Раціональний розв’язок – це прийнятий 

кінцевий варіант суб’єктом, який на його думку, в найбільшій степені 

відповідає його системі переваг, або максимізує (мінімізує) його цільову 

функції. Прикладом може служити модель «економічна людина» та її 

розв’язок [50, 158]. Суть даної моделі полягає у наступному: 

1. Економічна людина знаходиться в ситуації, коли вона не може 

одночасно задовольнити всі свої можливості, тобто кількість 

допустимих ресурсів обмежена і вона повинна робити вибір. 

2. Фактори, які обумовлюють цей вибір, розділяються на дві 

протилежності: переваги і обмеження. Переваги характеризують 

суб’єктивні потреби, а обмеження – об’єктивні можливості. В 

економічній науці переваги вважаються більш стійкими ніж обмеження 

і розглядаються як постійні. Процес їх формування і вивчає реакцію 

індивіда на зміну обмежень. 

3. Альтернативи завжди повинні бути порівнюваними. 

4. Здійснюючи вибір, індивід керується власними перевагами, які 

базуються на своїх інтересах, що дозволяє давати оцінку своїм 

майбутнім вчинкам виключно на їх наслідках, а не по початковому 

задуму або обов’язку. 

5. Інформація про всі доступні варіанти дій і їх наслідки, а також час, 

необхідний для прийняття рішень, являються ресурсними 

обмеженнями, а затрати на їх пошук – одним із вартісних обмежень. 

У суспільних науках раціональна поведінка людини трактується як 

розумне, адекватне даній ситуації. Критерій раціональності являється 

інтуїтивним, змістовним, що дозволяє його віднести не тільки до засобів, а і 
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до цілей поведінки. Якщо проблема вибору, при наявності повної інформації 

у вигляді моделі векторної оптимізації, то її розв’язок можна розглядати 

раціональним, тобто “кращим” з точки зору суб’єкта, що приймає рішення. 

“Кращий” розв’язок – це найбільш корисний розв’язок з позиції 

“раціональної” людини. У випадку, якщо проблема вибору розглядається в 

умовах неповної інформації, то раціональний розв’язок асоціюється з теорією 

очікуваної корисності Дж. Фон Неймана і О. Моргенштейна [180], що є 

універсальною парадигмою для таких розв’язків. Суть цієї теорії полягає у 

тому, що суб’єкту наперед відома корисність кожного наслідку і він може 

визначити ймовірність його появи. Тоді очікувана корисність визначається як 

сума корисностей всіх можливих наслідків, зважених по їх ймовірностях (для 

кожного варіанту). 

На противагу оптимальному розв’язку Г. Саймоном було введено 

поняття задовольняючого розв’язку [206-208,274,275]. Дана ідея 

продиктована розв’язанням реальних проблем в організаціях і фірмах. Саме 

життя заставляє людей шукати задовольняючі розв’язки, тобто виникнення 

складних ситуацій, які характеризуються наступними чинниками: ситуація в 

організаціях (фірмах) може бути настільки складною, що її неможливо добре 

і швидко описати моделлю; критерії не до кінця визначені і їх багато, існує 

багато груп, які впливають на вибір; немає готових альтернатив, їх потрібно 

шукати самому; крім того не відомо чи у процесі пошуку варіантів можна 

максимізувати корисність; немає необхідної інформації про наслідки, 

функцію корисності, а інколи багато інформації для обмежених можливостей 

її обробки; багато невизначеної і нечіткої інформації і т.д. Тому із вище 

сказаного, особа, що приймає рішення, не може вибрати варіант, який би був 

оптимальним, або ефективним, або раціональним із наявного набору 

альтернатив. Суть теорії Г. Саймона полягає у тому, що пошук суб’єктом 

ведеться до першого задовольняючого варіанту, тобто у кожний момент у 

людини є деякі міркування про те, на що вона може розраховувати. Фактично 

теорія Г. Саймона базується на парадигмі, що із обмеження інформації  
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випливає обмеженість раціональності. Вибір задовольняючого варіанту 

потребує від індивідуума набагато менше інформації і аналітики, як 

наприклад, в моделі очікуваної корисності (модель Неймана-Моргенштейна). 

Даний підхід не потребує порівняння варіантів між собою, а потребує лише 

інтуїтивне представлення, що даний варіант вище або нижче допустимого 

рівня абстрактного, але за те є універсальним і залишається єдиною 

альтернативою у максимізаційній моделі. 

Розв’язок, який базується на судженнях – це розв’язок, який вибраний 

на основі логічності і послідовності суджень та здорового глузду. 

Інтуїтивний розв’язок визначається як несвідомий умовивід, тобто суб’єкт 

може не усвідомлювати деяку частину або весь процес вибору. Інтуїтивний 

розв’язок проблеми створює можливість творчого вибору, тобто 

знаходження нових, нестандартних розв’язків проблеми. 

Узагальненою характеристикою будь-якого розв’язку є його 

ефективність, зміст якого включає ефект рішення, що визначає відношення 

ступеня досягнення цілей до витрат на їх досягнення. Розв’язок вважається 

тим ефективнішим, чим більша ступінь досягнення цілей або менші затрати 

на їх досягнення. 

 

3.3.2. Множина альтернативних рішень 

Відомим є вислів «Немає альтернатив, немає вибору рішення».  

Альтернативи (варіанти розв‘язків) належать до категорії засобів, які 

призначені для досягнення поставленої цілі. Фактично той чи інший засіб 

досить часто представляє собою конкретний варіант розв‘язку проблеми. 

Пошук альтернативних розв‘язків проблеми починається з вибору певного 

шляху, який може бути виражений одним із варіантів (виходів): 

– відмова від вирішення проблеми; 

– пошук організації (іншої особи) для вирішення проблеми; 

– звернення до попереднього досвіду (пошук експертів, підбір 

літератури); 
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– вибір конструктивних методів і способів розробки нових варіантів 

вирішення проблеми. 

Оскільки рішення приймається на основі суб‘єктивних переваг, то воно 

повинно бути погоджено з цілями і мотивами. 

Множина допустимих альтернатив може бути визначена або 

сформована в залежності від ситуації, яка характеризується наступним 

чином: 

– альтернативи задані; 

– альтернативи „з‘являться” тільки після вироблення правил 

прийняття рішень (ситуація типу конкурсів). 

Але на практиці виникають ситуації, коли варіанти розв‘язків або не 

задані, або відсутні, або не „з‘являться”. Розв‘язання таких задач потребує 

підходів, які б дозволили сформувати або розробити їх тими чи іншими 

способами. Одним з таких способів може бути звернення до попереднього 

досвіду, тобто застосування для розв‘язання „сьогоднішньої” задачі відомі і 

апробовані підходи, які використовувались попередньо. 

Методи, які базуються на зверненні до попереднього досвіду  і можуть 

бути представлені у наступних варіантах. 

1. Пошук відомих стереотипних варіантів розв‘язку. Для цього можуть 

бути використані: література, патенти, суміжні організації, типові рішення 

тощо. 

2. Синтез рішень із відомих, типових, стереотипних компонентів 

(елементів). 

3. Пошук рішень в іншій області – суміжній чи віддаленій. 

4. Синтез рішень із елементів, кожен з яких побудований за асоціацією 

(комбінація способів 2 і 3). 

5. Еволюційний пошук. Суть полягає у поступовому підвищенні якості 

базових варіантів за допомогою способів 1 – 4. 
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Формування множини допустимих альтернатив базується на різного 

роду інформації, яка отримана в наслідок діалогу між консультантом, ОПР і 

експертом. 

Ця інформація (початкові дані) може бути представлена наступним 

чином: 

– інформація про реальну ситуацію; 

– інформація про обмеження; 

– практичний досвід ОПР, консультантів та експертів. 

Для побудови нових нестандартних варіантів рішень можуть бути 

використані такі підходи[162]: 

1. Морфологічний аналіз, декомпозиція проблеми. 

2. Розробка альтернатив на основі ”колективної генерації ідей”. 

3. Побудова дерева цілей. 

4. Метод «мозкового штурму». 

5. Імітаційне моделювання. 

6. Експериментування – узагальнення методу ”проб і помилок”. 

Види альтернатив. У якості альтернатив можуть розглядатись 

сутності і явища будь-якої природи. Наприклад, матеріальні, духовні, 

інформаційні, енергетичні, естетичні, економічні, політичні, правові і т. д. В 

загальному альтернативи будь-якої природи можна класифікувати на види 

відносно наступних ознак: 

1. Реалізації: 

- здійсненні; 

- нездійсненні. 

2. Використання: 

- допустимі; 

- безкорисні. 

3. Взаємозалежності: 

- залежні; 

- незалежні. 
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4. Форми існування: 

- існуючі;  

- породжуючі. 

5. Появи: 

- штатні; 

- нештатні; 

- ймовірні. 

6. Співставлення: 

- однорідні; 

- неоднорідні. 

Приведемо дослідження множини альтернатив на однорідність[88]. 

Нехай задана скінченна множина альтернатив  naaaA ...,,, 21  і 

множина критеріїв  mkkkK ...,,, 21 , за допомогою яких множина 

альтернатив може бути оцінена.  

Означення 3.11. Альтернативи ia  і ja  будемо називати однорідними, 

якщо вони оцінюються однією і тією ж множиною критеріїв. У 

протилежному разі – неоднорідними. 

Означення 3.12. Множина альтернатив називається однорідною для 

задачі вибору, якщо всі альтернативи цієї множини є між собою попарно 

однорідними. 

Теорема 3.1. Дві альтернативи є однорідними тоді і тільки тоді, 

якщо перетин множин критеріїв, за якими вони оцінюються, є та сама 

множина критеріїв. 

<<Доведення. Необхідність. Розглянемо дві альтернативи ia  і ja . Нехай 

відповідно вони оцінюються множинами критеріїв 
ji KK , . Згідно означення 

3.11 
ji KK  (співпадають), тоді iiiji KKKKK   . 

Достатність. Припустимо, що 0KKK ji  . Звідси випливає, що 
0K  

співпадає з множиною iK  або з множиною jK  . Якщо ці дві множини не 
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співпадають, то з означення 3.11 випливає, що ці альтернативи 

неоднорідні.>> 

Означення 3.13. Задачу вибору будемо вважати однорідною, якщо 

множина її допустимих альтернатив однорідна. У протилежному випадку 

задача вибору буде називатись неоднорідною.  

Для вирішення однорідних задач вибору існує велика кількість методів 

їх розв’язання. Багато практичних задач вибору є неоднорідними. Прикладом 

може служити підтримка різних проектів і програм Міжнародним фондом 

«Відродження»(МФВ). Для МФВ головна мета була сформульована в уставі 

як «Підтримка побудови в Україні відкритого суспільства». Як описано у 

роботі [235], що в 1994 році було розглянуто близько 300 проектів різних 

тематик, які у свою чергу були об’єднані у 13 програм. Кожен проект є 

унікальним по-своєму і оцінюється своєю множиною критеріїв. 

Неоднорідна задача вибору виникає при колективному виборі. Кожен 

індивідуум може мати свою ціль і відповідно свою множину критеріїв для 

оцінки вирішення проблеми. Це також може бути зв’язано із професійним 

рівнем експертів, що залучаються для побудови оцінки множини альтернатив 

і т.д. Таким чином виникає проблема побудови методики вирішення 

неоднорідних задач вибору [139, 269]. Представимо один із способів 

побудови такої методики у вигляді наступного узагальненого алгоритму 

[105]: 

1. Декомпозиція множини альтернатив на підмножини за відповідними 

критеріями(ознаками). 

2. Модель результату. Побудова узагальненої оцінки для всієї множини 

альтернатив. 

3. Модель правила вибору. Вигляд  результату для заданого виду задачі 

вибору. 

Для знаходження узагальненої оцінки може бути використано метод 

описаний у роботах [116, 121, 124, 150], який базується на ідеї задання  
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«точки задоволення вимог» та побудови нечіткої множини відносно цієї 

точки. 

Множина альтернатив відносно числа елементів може розглядатись як 

порожня, скінченна (дискретна), зліченна, континуальна (неперервна), 

замкнена, відкрита. 

 

3.4. Принципи послідовного подолання невизначеності  

3.4.1. Декомпозиція задачі вибору рішень 

У процесі вироблення рішень, як і в любому іншому процесі, де 

приймає 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 та обставин. 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 об’єктивне сприймалось 

по можливості адекватно, тобто точніше і правильніше. 

До інструментальних механізмів підвищення об’єктивізації 

управлінських рішень можна віднести більшість загальносистемних методів, 

починаючи з класичного економічного аналізу та закінчуючи формуванням 

сценаріїв. 

Принци декомпозиції належить до загальносистемних принципів. Суть 

його полягає у можливості розчленування за тією чи іншою ознакою 

складної системи на частини (підсистеми і елементи), а також формулювання 

для них власних цілей і функцій із умов досяжності глобальної цілі системи в 

цілому. Розрізняються два способи декомпозиції: матеріальний (фізичний) і 

концептуальний (абстрактний). Прикладом матеріальної декомпозиції може 

служити декомпозиція технічної системи на комплекси, модулі, пристрої, 
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вузли, агрегати, елементи і т.д. Як приклад другого способу – декомпозиція 

на окремі елементи проблеми, цілі, задачі, функції, технології і т.д.  

Важливою особливістю реальних задач вибору рішень являється велика 

розмірність множини альтернатив, яка суттєво збільшує трудомісткість 

розв’язання даних задач. 

Для вирішення даної проблеми доцільно використати декомпозиційний 

підхід, який дозволить зробити заміну початкової задачі вибору на ряд 

підзадач, описаний у роботах [100, 105, 116, 131, 145, 270]. Суть даного 

підходу полягає в тому, що множина альтернативних варіантів розбивається 

на підмножини однорідних альтернатив, а  множина критеріїв, за якими 

проводиться їх оцінка, представляється у вигляді ієрархічної структури. 

 Розглянемо задачу вибору рішень у загальній постановці. Нехай задана 

множина альтернатив  naaaA ...,,, 21  і ідеальна множина критеріїв 

 mKKKK ...,,, 21 , за допомогою яких ця множина альтернатив може 

бути оцінена. Необхідно вирішити одну із задач вибору: визначити множину 

найкращих альтернатив(множина може складатись із одної альтернативи) або 

проранжувати їх у порядку привабливості. 

Представимо даний підхід у вигляді наступного узагальненого 

алгоритму: 

Крок 1. Декомпозиція множини альтернатив на підмножини, тобто виділення 

однорідних підмножин альтернатив. Аналізуючи проблемну ситуацію, 

множина альтернатив може бути представлена у вигляді наступної 

сукупності неперетинаючих підмножин 
)()2()1( ,...,, lAAA , тобто 

},...,,{ )()2()1( lAAAA  . Відповідно кожній з цих підмножин альтернатив 

відповідає своя група критеріїв із ідеальної множини K , які позначимо 

)()2()1( ,...,, lKKK . Перетин між цими групами може бути непорожня множина. 

Таким чином, ми можемо зробити декомпозицію неоднорідної задачі 

прийняття рішень на сукупність однорідних. 
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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.  

 

3.4.2. Послідовно-паралельна процедура відсіву альтернативних 

варіантів 

 Однією з особливостей реальних задач вибору рішень є велика 

кількість альтернатив, що значно ускладнює вибір. Для спрощення задачі 

використовують різні декомпозиційні процедури, які дозволяють замінити 

початкову задачу вибору на підзадачі з меншою кількістю альтернатив. При 

чому, розв‘язок окремих підзадач наближає розв‘язок початкової задачі. 

 Розглянемо наступні дві схеми - паралельної і послідовної декомпозиції 

[145]. Суть "паралельної" схеми полягає в тому, що початкова множина 

альтернатив розбивається на однорідні підмножини, тобто таким чином 

початкова задача розбивається на "незалежні" підзадачі. Процедура вибору 

полягає в розв‘язку кожної окремої однорідної підзадачі, тобто у відсіві 

альтернатив для кожної підзадачі. Внаслідок такого підходу, кількість 

альтернатив для кожної такої підзадачі є суттєво меншою, ніж кількість 

альтернатив початкової задачі. 

 При "послідовній" схемі декомпозиції задачі вибору вводять декілька 

ієрархічних рівнів описання альтернатив. В цьому випадку на кожному 

наступному рівні будь-якій альтернативі буде поставлена у відповідність 

більш узагальнена альтернатива. При цьому більш узагальнена альтернатива 

має бути прообразом декількох альтернатив вищого рівня ієрархії. Таким 

чином зменшується кількість альтернатив, що полегшує задачу вибору. 

Узагальнення альтернатив може проводитися за однією чи декількома 

ознаками одночасно. Такі узагальнені альтернативи назвемо класами 
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альтернатив. На одному і тому ж рівні ієрархії, в загальному випадку, 

розбиття на класи може проводитися за різними ознаками (критеріями). 

 Послідовно-паралельну схему відсіву альтернативних варіантів можна 

описати наступним чином. Розіб‘ємо множину альтернатив на однорідні 

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

множиною критеріїв. В результаті такого розбиття, отримаємо скінчену 

кількість однорідних задач вибору відносно підмножин альтернатив. На 

наступному етапі ті альтернативи, які володіють певними однаковими 

властивостями 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. В 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. 

Так як групи критеріїв для однорідних підзадач вибору в загальному 

випадку при перетині дають непорожню множину, то в різних розбиттях 

одночасно можуть брати участь альтернативи з різних підзадач. 

Таким чином, застосувавши паралельно-послідовну декомпозицію, ми 

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. 
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3.4.3. Структуризація множини критеріїв 

Характерною особливістю ЗПР є їх багатокритеріальність. В більшості 

практичних задач оцінювання альтернатив за одним критерієм виявляється 

малопридатним і неефективним. Основними  атрибутами ЗПР є ціль – засоби 

– обмеження – рішення. Досягнення цілі, як правило, характеризується 

значеннями критеріальних оцінок. Засоби і обмеження дозволяють задавати 

множину альтернативних рішень і множину критеріїв, за допомогою яких ці 

альтернативні рішення будуть оцінюватись. 

Процес прийняття рішень можна розбити на чотири кроки: 

- побудова множин альтернативних рішень і критеріїв оцінювання;  

- здійснення відображення множини допустимих рішень у множину 

векторних оцінок; 

- формування принципу вибору; 

- аналіз результатів. 

Основним успіхом прийняття рішень є множина альтернатив її аналіз і 

оцінка. Конструктивний аналіз множини альтернатив дозволяє різко знизити 

рамки вибору. Існує велика кількість моделей відбору альтернатив, які можна 

застосувати на практиці. 

Пропонується модель (схема) відбору альтернатив, в основі якої 

лежить процедура структуризації критеріальної множини [154]. 

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 розбивається на класи, які стратифікуються на рівні, 
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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 ціль даної схеми – це максимально скоротити число 

висунутих варіантів рішень, щоб на наступних етапах детальній оцінці 

підлягала обмежена кількість альтернатив. 

 

3.4.4. Схема побудови прогнозних рішень 

Вирішенні проблемних ситуацій типу проблеми розвитку потребують 

використання своїх підходів. Однією із найпоширеніших методик розробки 

альтернативних рішень називають прогнозування[200]. Прогнозування – це 

спосіб, при якому використовується накопичений в минулому досвід та 

поточні припущення з метою визначення майбутнього. Прогнозування є 

однією з найбільш складних, але в той же час найбільш затребуваних задач 

сьогодення. Оцінка можливих шляхів розвитку процесів у майбутньому 

розглядається в найрізноманітніших галузях людської діяльності, то 

прогнозування є незамінною складовою прийняття управлінських рішень і 

використовується з метою організації процесу управління як певних 

господарських суб’єктів, так і економіки в цілому. 

Прийняття рішень в умовах невизначеності потребує не тільки 

вивчення зовнішнього середовища навколо проблемної ситуації, а й її 
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прогнозування. Прогнозування – процес передбачення майбутнього стану, 

перспектив змін певного явища чи процесу [198]. Тобто виникає задача 

передбачення розвитку ситуації в майбутньому на основі попередніх даних 

(інформації). В залежності від особливостей різних факторів розрізняють такі 

види прогнозів [198,200]: 

- економічний прогноз, який характеризує загальний розвиток 

економіки на певний період; 

- прогноз конкуренції, що відображає очікувану стратегію і тактику; 

- прогноз розвитку технологій (характеризує оцінку різних якісних 

нововведень за сукупністю параметрів, наприклад, ефективності, 

економічності, трудомісткості, енергоємності і т.д.); 

- соціальний прогноз (відображає ставлення людей до різних 

суспільних явищ). 

 Дослідження динаміки перебігу процесів у майбутньому є однією з 

найважливіших задач, яка широко розглядається у багатьох сферах людської 

діяльності, таких як промислове виробництво, наука, економіка, фондовий 

ринок, банківська справа, електронна комерція, торгівля, маркетинг тощо. 

Прогнозування являється однією з важливих задач у процесі прийняття 

рішень. В сучасних умовах рішення часто приймається з огляду на 

особливості перебігу процесу, що досліджується, в минулому, з врахуванням 

можливих варіантів його розвитку в найближчому майбутньому [276]. Це 

пов’язано насамперед з випадками коли альтернативні варіанти можуть 

оцінюватись за допомогою динамічних критеріїв ефективності, як у 

вирішенні проблем розвитку так і проблем функціонування.  

Методи прогнозування  умовно діляться на три групи: кількісні, якісні 

та неформальні[80]. Кожна група має свої види. Наприклад, кількісні 

поділяються на аналіз часових рядів і причинно-наслідкове моделювання; 

якісні – експертних оцінок, очікуваних оцінок, ”мозкової атаки”; 

неформальні – вербальної інформації, письмової інформації, промислового 

шпигунства. Жоден із окремих методів прогнозування не може бути 
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оригінальним. Далі будуть розглянуті підходи розрахунку прогнозу за 

допомогою часових рядів, оскільки прогнозування часових рядів часто є 

незамінною складовою прийняття управлінських рішень. 

З розвитком інформаційних технологій з’явилося багато модифікацій 

традиційних підходів, виникли концептуально нові, надійніші методи, які 

здатні більш ефективно обробляти вхідні набори даних, оцінювати і 

відбирати тільки ті методи, які найкраще підходять для аналізу часових рядів 

і прогнозування [17,18,60,63,222]. Крім традиційних методів, для 

прогнозування часових рядів можуть бути застосовані й підходи 

інтелектуальної обробки даних (Time Series Data Mining), серед яких: 

системи класифікації та розпізнавання образів, програмування генетичних 

виразів [248,255] тощо. 

Для розв’язання задачі прогнозування виділяють декілька ключових 

етапів: аналіз структури та первинна обробка вхідного часового ряду, 

розробка методів прогнозування, реалізація прогнозу за допомогою моделей 

прогнозування, оцінка якості прогнозування. 

Важливою проблемою в задачі прогнозування є побудова моделі, яка б 

адекватно відображала динаміку часового ряду. Складність аналізу саме 

фінансових часових рядів пов’язана з наявністю великої кількості 

динамічних зв’язків, які виникають при функціонуванні ринкового 

механізму, його залежності від багатьох зовнішніх факторів, вплив яких 

може суттєво змінити структуру цих зв’язків. 

Розглянемо підхід до побудови інтегрованої багаторівневої моделі 

прогнозування на основі комбінованих адаптивних моделей прогнозування, 

наприклад, фінансово-економічних показників [90]. 

Нехай  tz  – часовий ряд. Якщо ttti  0 ,  ni 0 , 0t  – початковий 

час, t  – часовий інтервал, тоді часовий ряд можна записати у вигляді: 

        0 1 0 1, , , , , ,n nZ z z z z t z t z t  .   (3.3) 
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 Задача прогнозування полягає у побудові такої моделі M , яка для 

довільного  s , 0s , визначала б прогнозне значення ˆ
sz  в момент 

st , на основі 

множини даних  iz i s , і величина похибки прогнозу була б мінімальною.  

Розглянемо задачу побудови множини прогнозів на основі різних 

моделей прогнозування, кожній з яких відповідають власні набори 

параметрів. Розв’язання даної задачі дає можливість сформувати множину 

прогнозів, які конкурують між собою, оцінити і відібрати ті моделі, прогнози 

яких найточніші [18]. 

Нехай задано k  різних моделей прогнозування  ˆ , ,i iZ M Z   , де 

1,2, ,i k , Z  – часовий ряд,   – горизонт прогнозування,  1 2, , , iC

i i i i     – 

вектор, який визначає параметри i -ої моделі прогнозування, iC  – кількість 

параметрів i -ої моделі. Нехай моделі iM , 1,2, ,i k  включені до програмного 

набору(ПН) моделей PSI . На основі кожної моделі з програмного набору  

будуються прогнози в кожній точці вхідного часового ряду. Початкові 

параметри моделей задаються апріорно, виходячи зі структури часового ряду 

та характеристик кожної з моделей прогнозування, або адаптуються на 

експериментальному інтервалі ряду. Рекомендується включати до 

програмного набору адаптивні моделі, які коректують власні параметри у 

відповідності з похибками прогнозу на попередніх кроках. Варто зазначити, 

що процес адаптації може відбуватися в результаті аналізу як послідовних в 

часі, так і паралельних модифікацій адаптивних моделей. 

З метою підвищення точності прогнозування за певним критерієм 

будується підмножина множини моделей, які включені до програмного 

набору, так званий, базовий набір(БН). До базового набору включаються 

лише ті моделі, які дають найточніші прогнози на досліджуваному інтервалі 

часового ряду. В роботі [90] пропонується формувати множину базового 

набору в кожній точці ряду на основі критерію (3.4) (назвемо його D 

критерій), який полягає в тому, що до набору включаються ті моделі, які 

задовольняють нерівність: 
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)()( min  DmDi  ,             (3.4) 

де )(iD  – середні квадрати похибок прогнозу моделей iM , ki , , 

)(min)(
,

min  i
ni
DD


 , constm  . 

Тоді множина базових моделей має вигляд:  

    kiDmDIМI iPSiBS ,,min   . 

Важливим моментом у застосуванні D критерію є пошук оптимального 

значення параметра m , який би забезпечував відбір деякого числа 

найточніших моделей з програмного набору. В результаті проведених 

експериментів на багатьох часових рядах було показано, що зі збільшенням 

кроку прогнозу   потрібно збільшувати і параметр m , бо збільшуються 

похибки прогнозу. Крім того, було показано, що у випадку 

середньострокового прогнозування, похибки прогнозу моделей вищого рівня, 

які будувались на основі моделей з базового набору, формування якого 

здійснювалося за D критерієм з фіксованим значенням m  (як пропонується в 

роботі [90], 1.2, ,1.5m  ) , менші, ніж похибки прогнозу ідентичних моделей, 

значення m  в яких визначалося шляхом адаптації до динаміки часового ряду.  

На основі множини моделей BSI  будують моделі вищого рівня, які 

аналізують конкурентні прогнози, які є результатом роботи моделей нижчого 

рівня. 

Окремим етапом розв’язання даної задачі є пошук оптимального 

значення параметра m , який би забезпечував відбір деякого числа 

найточніших моделей з програмного набору. Зі збільшенням кроку прогнозу 

  потрібно збільшувати і параметр m , бо збільшуються похибки прогнозу. 

Пропонується знаходити оптимальне значення параметру m , шляхом 

адаптації і коректування цього значення з метою збільшення величини 

прибутку, що отримується на кінцевому етапі реалізації алгоритму прийняття 

рішень на біржі. 

 Для підвищення точності прогнозів на основі базового набору 

будуються селективні та гібридні адаптивні комбіновані моделі (АКМ). У 
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моделях гібридного типу (АГМ) прогноз формується як зважена сума 

прогнозів, що одержуються  на основі адаптивних моделей. Ваги при цьому 

теж мають адаптивний характер. 

У комбінованих моделях селективного типу на кожному кроці 

організовують вибір за заданим критерієм найточнішої моделі з числа тих, 

які входять до базового набору. Таким чином, адаптація відбувається на двох 

рівнях: за типом моделі та за параметрами комбінованої моделі. Оскільки 

розрахунок майбутніх значень часового ряду відбувається за кожною 

моделлю, що знаходиться в базовому наборі окремо, то адаптація 

відбувається і за параметрами поліноміальних моделей. Модель обирається 

відповідно до заданого критерію селекції. Розглядають В критерій селекції, 

який задається за формулою: 

        )()(    

 teBB BtBt ,                                             (3.5) 

де  B  – параметр згладжування, а )(  te  – похибка прогнозу, що 

виконується в момент )( t  на   кроків вперед [17,18]. 

Для відбору пропонується критерій (R критерій), суть якого полягає у 

введенні коефіцієнтів для кожної моделі з програмного набору. Значення 

коефіцієнтів збільшуються, якщо модель потрапляє до R найточніших на 

певному кроці і зменшуються в протилежному випадку. Модель, коефіцієнт 

якої найбільший, обирається за основу для розрахунку прогнозу. У якості 

критерію точності можна використати стандартну похибку. 

 Використання представленого критерію, а також адаптація значення m  

в D критерії повинні збільшити точність прогнозування  у порівнянні з 

іншими підходами. 

На рис. 3.2 представлена загальна схема розрахунку прогнозу часового 

ряду. Наведені стрілки показують зв’язки динаміки ряду з методом 

прогнозування, які відображаються через реалізацію процедури адаптивної 

фільтрації вагових коефіцієнтів гібридної моделі та параметрів критеріїв 

відбору в комбінованій моделі селективного типу. На першому етапі 
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відбувається розрахунок прогнозів за моделями, які входять до програмного 

набору. На основі D критерію (1) здійснюється формування базового набору 

моделей. На наступному етапі реалізуються адаптивна гібридна і 

комбінована селективна моделі. Параметри селективної моделі мають 

адаптивний характер. Після оцінки результатів прогнозування і визначення 

переваг реалізованих моделей, розглядається алгоритм прийняття рішень на 

біржі, який дозволяє оцінити економічні вигоди даної схеми. 

 

Рис. 3.2. Загальна схема розрахунку прогнозу часового ряду 

 

Завдяки гнучкій системі відбору найрезультативніших моделей, 

розроблені методи прогнозування та прийняття рішень дозволяють включати 

до програмного набору як існуючі так і нові моделі прогнозування. 

 

Висновки до розділу 3 

У третьому розділі зазначено, що прийняття практичних рішень 

зв’язано  з аналізом суджень і цінностей наших можливостей, вигод, витрат, 

ризиків. Як правило, проблеми, які виникають при розв’язуванні таких задач, 

являються слабко структурованими. Слабко структуровані задачі 

інтерпретують в собі як кількісну, так і якісну інформацію. 
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Приймаючи будь-які рішення (складні, прості) ми, як правило, 

користуємось знаннями, в першу чергу, своїми, експертів, суспільства. 

Знання, у свою чергу, володіють такою властивістю як невизначеність.  

Невизначеність – це стан розуму приймаючого рішення суб’єкта або 

рівень його знань про конкретну ситуацію. Тобто, невизначеність являється 

не атрибутом проблемної ситуації, а знаннями суб’єкта про неї. Сама по собі 

невизначеність пов’язана із відсутністю, неповнотою, неоднозначністю, 

надлишковістю вхідної інформації. 

Виконано формалізацію основних видів інформаційної невизначеності. 

Проведено аналіз рис вхідних та вихідних елементів управлінського рішення 

Наведено методи пошуку і класифікації альтернативних рішень. Описано 

декомпозицію задач прийняття рішень, за ознакою співставлення 

альтернативних рішень, на клас однорідних і неоднорідних. Запропоновано 

послідовно-паралельну схему відсіву альтернативних варіантів. 

Розроблено схему структуризація множини критеріїв та схему 

побудови прогнозних рішень. 
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РОЗДІЛ 4. МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ВИБОРУ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ 

ОБМЕЖЕНОЇ РАЦІОНАЛЬОСТІ 

Вирішення практичних проблем сьогодення, як правило, пов’язано з 

необхідністю здійснення вибору із різноманіття об’єктів, елементів і 

взаємозв’язків між ними.  

У сучасних умовах дослідження поведінки функціонування СЕС 

неможливе без використання економіко-математичних моделей. Особливо 

корисним воно може бути у дослідженнях пов’язаних  із етапами 

діагностування, визначення цілей, вибору найкращого рішення. На кожному 

із етапів застосовуються різні моделі, які можуть допомагати у виробленні 

правильного рішення. Наприклад, поведінкові, прогнозні, оціночні, 

оптимізаційні, економетричні  і т.д. 

При підборі моделі необхідно врахувати різні соціально-економічні 

змінні, які поділяються на екзогенні, ендогенні та управлінські впливи. 

Екзогенні змінні характеризують об'єктивне становище СЕС, наприклад, 

рівень капіталу, здатність населення  до споживання та інвестування. До 

управлінських впливів, які визначаються вищими органами управління, 

відносяться змінні, наприклад, на рівень податків, обсяг грошової маси, 

урядові витрати тощо і впливають на значення ендогенних змінних, тобто на 

основні макроекономічні показники: національний дохід, рівень інфляції, 

рівень зайнятості та інші.  

 

4.1. Системна та математична модель задачі багатокритеріального 

вибору 

Наше життя – це суцільний вибір. Наприклад, починаючи з 

найпростішого «підніматися вранці чи ні?» і до філософського «бути чи не 

бути?». Класичне визначення[4]: вибір – це певна сукупність дій людини, яка 

спрямована на досягнення певної мети в умовах обмеженості ресурсів. 

Слабка структуризація проблеми прийняття рішень, наявність невизначеності 
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і неповноти інформації роблять процес вироблення і вибору ефективного 

рішення досить складним. 

На сьогоднішній день змінилось коло задач, які людина повинна 

розв’язувати у різних сферах своєї діяльності. Раніше люди могли приймати 

рішення, орієнтуючись на один-два, максимум 3-5, головних факторів, не 

враховуючи багато інших. Зараз ситуація змінилась, більшість задач є 

багатокритеріальними, в яких необхідно враховувати велику кількість 

факторів. У таких задачах людині приходиться оцінювати багато різних сил, 

впливів, інтересів і наслідків, які характеризують варіанти рішень. При 

реалізації задачі вибору виникає необхідність враховувати велику кількість 

суперечливих вимог, неоднозначність оцінки ситуації, помилки у виборі 

пріоритетів і, відповідно, оцінювати варіанти рішень по багатьох критеріях. 

В більшості випадків людина не може формально представити даний процес, 

хоча свою поведінку вважає раціональною, яка приносить їй  найбільшу 

користь чи вигоду. І справа не в тому, що вона погано розуміє те, що робить, 

а в тому, що невизначеність і нечіткість лежать в самій природі прийняття 

рішень. 

Прийняття рішень за багатьма критеріями вносить у задачу вибору 

свою невизначеність, оскільки критерії, як правило, є суперечливими,  тобто, 

покращення значення за одним із них веде до погіршення значення за іншим.  

Для усунення невизначеності, пов’язаної з багатокритеріальністю, необхідно 

вирішити ряд наступних питань (проблем): 

- введення поняття найкращої альтернативи; 

- вибір правила вибору (принцип оптимальності), яке забезпечить спосіб 

порівняння альтернатив в просторі критеріїв; 

-   розробка (використання) методів для пошуку компромісних рішень. 

Сформулюємо загальну постановку задачі у наступному вигляді [116]. 

Відомі  

- множина альтернативних рішень вирішення проблемної ситуації ,  
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- множина критеріїв, яка описує ціль або цілі і дозволяє оцінити кожне 

альтернативне рішення.  

Потрібно здійснити один із видів вибору на множини альтернативних 

рішень, враховуючи оцінки за множиною критеріїв. 

Системна модель задачі вибору може бути представлена наступним   

чином[116]: 

                            }|,,,,{ VV RPAOKV .                                                (4.1) 

Відомими являються: 

- V – вид задачі вибору, 

- K – множина критеріїв, 

- O – шкали оцінок, 

- A – множина альтернатив, 

- PV  – правило вибору.  

Невідомим  RV  – результат вибору. Результат вибору може бути: 

- множини кращих (допустимих) альтернатив 

    },)(|{ оцінокмножинадопустимаXXaKAaaRv   

- альтернативи розбиті на класи   

     )}(,|),{( назвакласqAaqaRv  , 

- визначений порядок альтернатив 

     )}(,|),{( номеррангpAapaRv  , 

- вибір однієї або декількох оптимальних альтернатив 

          






 



 aKPoptaR v
Aa

v arg . 

Більшість практичних задач прийняття рішень, як правило, в якості 

вхідної інформації використовують обмежену множину альтернативних 

варіантів, яку можна перерахувати. Потужність такої множини нараховує 

одиниці, десятки, а то і сотні елементів.  Наприклад, кількість факультетів, 

спеціальностей, кафедр, чисельність професорсько-викладацького складу, 

контингент студентів у вищому навчальному закладі. 
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Дана множина альтернативних варіантів характеризується багатьма 

властивостями, на основі яких проводяться їх порівняння. Кількість таких 

властивостей теж може обчислюватись одиницями, десятками і сотнями. 

Наприклад, престиж, привабливість спеціальності, кількість дисциплін, які 

читаються на факультеті. Властивості альтернативних варіантів вимірюються 

показниками, які формують критерії оцінювання альтернатив. Таким чином, 

при порівнянні альтернативних рішень, виникає багатокритеріальна задача 

вибору на скінченій множині альтернатив. 

Оцінна система альтернативних рішень. На різних етапах процесу 

ПУР важливою компонентою є оцінювання дій, що здійснюється за певними 

критеріями. Наприклад, на стадії діагностики проблеми – оцінювання меж, 

масштабів та рівня поширення проблеми, на етапі вибору рішення – 

оцінювання різних альтернативних варіантів та очікуваних наслідків від їх 

реалізації. 

Практична реалізація багатьох процедур вироблення і прийняття 

рішень можлива лише з використанням оцінної системи. Оціночний процес 

являється прерогативою при прийнятті рішень. Правильна оцінка відповідає 

досягненню поставленої цілі.  

Складність аналізу і обробки інформації суттєво збільшується, коли 

альтернативи оцінюються за декількома критеріями, тобто більш 

трудомістким становиться визначення їх порівняльної переваги. Для 

визначення порівняльної переваги необхідно знати, які критерії і в якій мірі 

впливають на оцінку альтернативи, як за кількісними характеристиками так і 

за якісними оцінками. 

Задача вибору рішень є надзвичайно складною у зв’язку з проблемою 

порівняння об’єктів вибору. Оскільки самі об’єкти у багатьох випадках 

порівняти неможливо через їх різновидності, то порівнюються не самі 

об’єкти, а їх оцінки, отримані за допомогою відповідних показників 

(критеріїв). 
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Значну роль, а часто і вирішальну, у багатокритеріальному аналізі 

відіграє оцінна система, роль якої полягає у формуванні узагальненої оцінки 

для кожного альтернативного рішення. В загальному випадку кожен критерій 

(показник) представляється у вигляді деякої оціночної функції, яка приймає 

значення на деякій множині оцінок. Фактично оціночна функція відображає 

множину альтернатив у множину оцінок. 

Формально це запишеться наступним чином: 

XAKF :)( ,                                                   (4.2)        

де F – оціночний функціонал, K – множина критеріїв, А – множина 

альтернатив, Х – множина оцінок. 

 В подальших  наших дослідженнях множину альтернатив будемо 

розглядати як множину її допустимих оцінок  Х,  ця множина може бути як 

скінченою, тобто допустимі альтернативи можна перерахувати 

   nixxxxX in ,1,...,,, 21   так і неперервною заданою умовами-

обмеженнями. 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 . 

 Множина допустимих альтернатив генерується із множини 

альтернатив, враховуючи різні обмеження, на множину оцінок Х і 

записується наступним чином: 

























.)(),,1(

;)(),,1(

;),,1(:),...,( 1

kkk

jjj

iiin

qxelk

dxKcmj

bxanixxx

X



, 

де iii bxa   – параметричні обмеження, jjj dxKc  )(  – критеріальні 

обмеження, kkk qxe  )(  – функціональні обмеження. 

Найбільш поширеною у використанні оцінною системою можна 

вважати модель попарного порівняння. 
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Математична модель задачі вибору рішень. Методологія 

математичного моделювання охоплює різні сфери – від розробки технічних 

систем та  управління ними, до аналізу складних економічних та соціальних 

процесів. Тому, проблема прийняття рішення в складних системах 

досліджується в рамках теорії багатокритеріальних задач вибору.  

Запишемо математичну модель задачі вибору у наступному вигляді. 

Відомо: 

- 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 являється 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, знайти розв’язок у 

одному з наступних виглядів: 

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

D RXaKAaa  ; 

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

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






 



 aKPopta v
Aa

arg . 

Математичні моделі і методи, в даний момент часу, допомагають 

приймати як «оптимальні», так і «розумні» або «задовольняючі» рішення у 

складних, суперечливих і не до кінця визначених обставинах. Розумний вибір 

звичайно залежить від вдачі, але застосування системного аналізу і 

спеціальних методів, багатокритеріального аналізу варіантів суттєво 

підвищує його шанс на успіх. Застосування такого підходу і розробка таких 

методів дозволить людині виробляти правильну політику вибору та 

знаходити компроміс між бажаним і можливим. 

Класичні моделі прийняття рішень забезпечують хороший результат за 

наявності наступних умов: проблеми зрозумілі, цілі ясні, критерії і їх 

значимість узгоджені, альтернативи відомі, наслідки реалізації рішень 

передбачувані, особи, що приймають рішення мають всю необхідну 

інформацію. Як правило, у реальній практиці, такі умови практично не 

існують і прийняття оптимального рішення можливе дуже рідко, що обмежує 

можливості використання даної моделі. 

Дослідження прийняття рішень у реальному світі показують, що не всі 

альтернативи відомі, інформація не про всі наслідки доступна, не всі 

переваги враховуються одночасно, а часто, і існуюча інформація не 

використовується повністю. Як правило, людина не володіє повною 

несуперечливою системою переваг і враховує лише частину своїх цілей. 

Інформація також обмежена відносно альтернативних варіантів і оцінок. 

Фактично, замість пошуку найкращого (оптимального) варіанту дій, індивід 

шукає варіант, який йому представляється (здається) досить хорошим.  

 

4.2. Раціональний вибір і «обмежена» раціональність 

Правила прийняття рішень, якими люди керуються на практиці, все 

більше наближаються до застосування концепції обмеженої раціональності, 

основний зміст якої полягає в тому, що людина є раціональною тільки за 
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намірами, тобто люди намагаються бути раціональними, але їх пізнавальні 

здібності і доступна їм інформація обмежені. Інакше кажучи, людина має 

благі наміри і докладає максимальні зусилля, щоб бути раціональною, але її 

пізнавальні здібності і доступність інформації обмежені, що призводить до 

прийняття нераціональних рішень. Тому на практиці часто доцільно 

використовувати модель обмеженої раціональності, яка дозволяє приймати 

неоптимальне, а задовольняюче рішення, яке буде вважатись «досить 

хорошим».  

Модель обмеженої раціональності запропонував і розвинув 

Нобелівський лауреат Герберт Саймон [206-208,274,275], котрий у своїх 

дослідженнях показав, що діяльність індивідів лежить у межах допустимої 

раціональності і припустимості. Він критикував модель «економічної 

людини», яка приймає у будь-яких ситуаціях оптимальне рішення, оскільки 

дана модель далека від реальності. Тому, Г. Саймоном було введено модель 

«адміністративної людини», коли приймають рішення на основі спрощених 

представлень про реальність. Одним із основних елементів даної моделі є 

використання евристичного підходу для пошуку задовольняючого рішення.  

За останні роки концепція обмеженої раціональності увійшла в число 

найбільш розповсюджених теорій раціонального вибору, отримала широке 

визнання та застосування і зайняла домінуюче положення у багатьох теоріях 

індивідуального прийняття рішень. Дана концепція застосовувалась і 

застосовується в дослідженнях прийняття рішень у  політиці, економіці, 

військовій справі, освіті та інших сферах. 

В математиці оптимальний розв’язок трактується як розв’язок, що 

забезпечує екстремум (максимум або мінімум) деякої цільової функції. У 

теорії прийняття рішень найкращий варіант вирішення проблемної ситуації 

прийнято називати оптимальним, якщо він забезпечує екстремум критерію 

вибору при індивідуальному виборі або задовольняє принципу згоди при 

груповому виборі. 
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Системний аналіз під оптимізацією розуміє встановлення найкращої 

відповідності між системою і її оточенням. 

При вирішенні соціально-економічних та гуманітарних проблем суть 

раціональності розглядається, як певна форма цілеспрямованої діяльності та 

поведінки людей у найрізноманітніших суспільних умовах. Суттєвим  є те, 

що при прийнятті будь-якого рішення потрібно враховувати різні суспільні 

обмеження, що висуває середовище. Таким чином, рішення проблеми 

називається раціональним (допустимим), якщо воно задовольняє визначеним 

обмеженням: ресурсним, правовим, етичним, моральним, екологічним і т.д. 

Загальною характеристикою рішення є його ефективність, тобто 

віддача, рентабельність. Дана характеристика включає ступінь виконання 

поставлених задач відносно до затрат на їх досягнення. Під результативністю 

розуміють ступінь досягнення цілі або сукупності цілей. 

На математичній мові раціональним вибором буде називатись такий 

вибір, який відповідає екстремальному значенню цільової функції на 

допустимій множині альтернатив. Раціональний вибір пов'язаний з логічними 

міркуваннями, оскільки він описує індивідуальний спосіб вибору варіантів з 

найбільшою корисністю або вигодою. 

При побудові моделі раціонального вибору людина зіштовхується не 

просто з пізнанням і моделюванням тих або інших об’єктів, а і з вибором із 

множини можливих варіантів дій, поведінки або вирішення проблеми, які є 

протиріччям конкретної реальності. Таким чином, протиріччя, які виникають 

у процесі вибору, зв’язані як з виявленням раціональних і ірраціональних 

підходів так і з самим процесом вибору та оцінками можливих альтернатив 

вирішення проблемної ситуації. 

Заслуговує уваги позиція Герберта Саймона, який вважає, що 

раціональний вибір не слід завжди зв’язувати з отриманням максимальної 

вигоди або корисності. «Підприємця, – пише він, – може зовсім не турбувати 

максимізація, він може просто бажати отримати той дохід, який вважає 

достатнім для себе» [207]. 
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Герберт Саймон [274, 275] запропонував модель «адміністративної 

людини» замість моделі «економічної людини» [50]. У сучасній науковій 

літературі поняття «економічної людини» трактується як винахідлива, 

оцінююча, максимізуюча особа. Така модель вимагає, щоб індивід, відносно 

отримання корисності від економічних благ, вів себе повністю раціонально. 

Для цього потрібно виконання певних умов. Такими умовами можна 

вважати: 

1) інформація, яка необхідна для прийняття рішення являється для 

індивідуума доступною; 

2) індивідуум, у своїх вчинках у сфері економіки, є повністю егоїстом, 

тобто йому байдуже як міняється добробут інших людей у 

результаті його дій; 

3) не існує ніяких зовнішніх обмежень отримати максимальну 

корисність. 

Подібні припущення привели до того, що раціональність – це  не все, 

що визначає поведінку економічної людини, оскільки вона не існує 

одноосібно відносно навколишніх предметів і таких же індивідів як вона. Це 

приводить до того, що необхідно розглядати і враховувати обмеження, з 

якими зустрічається людина у процесі прийняття рішень  або здійсненні 

вибору.   

Суть моделі «адміністративної людини»  полягає в тому, що 

управлінець або адміністратор, спираючись на відому інформацію, ставить за 

мету знайти не екстремальний (оптимальний), а лише задовольняючий 

розв’язок проблеми. Така модель краще відповідає дійсності, оскільки особа, 

що приймає рішення, як правило, знаходиться в умовах суттєвої 

невизначеності і не має можливість врахувати випадкові та непередбачувані 

обставини. У такій ситуації, особа, що приймає рішення, не має можливості 

ухвалити оптимальне рішення, вимушена обмежитись пошуком лише 

раціонального, задовільного з її погляду рішенням. Згідно психологічних 

теорій спонукання до дій, щось міняти, приходить із за незадоволеності і 
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пропадає після його задоволення. Умови задоволення, у свою чергу, залежать 

від рівня прагнень (спрямувань), які залежать від життєвого досвіду. Модель 

«адміністративної людини» ще називається моделлю обмеженої 

раціональності.  

Розглянемо модель обмеженої раціональності Саймона, яка описана в 

роботі Ф. Лютенса [92]. З точки зору Герберта Саймона [206–208], поведінка 

при прийнятті рішення може бути описана наступним чином: 

1. При виборі альтернативи менеджери прагнуть задоволеності, а не 

ідеальності. Приклад критерію задоволеності: адекватний прибуток, доля 

ринку, справедлива ціна і т.д. 

2. Менеджери вважають своєю основною задачею вибір альтернативи, 

яка задовольняє деяким критеріям, а не забезпечує максимальний результат.  

Наведемо цитату Герберта Саймона, де він висловлюється про задачу 

вибору [208]: 

«Выбор, который индивид совершит в той или иной ситуации, 

складывается из (1) его навыков, знаний, характера и особенностей личности 

в том виде, в каком они были сформированы всем предшествующим опытом, 

и (2) из конкретных воздействий, которым он подвергается в момент 

принятия решения. В большинстве случаев первое гораздо более важно для 

определения его поведения, чем второе». 

Гербертом Саймоном названо причини, чому прийняття  рішення не 

відповідає ідеалам раціональності: 

 індивід не має достатньо часу і засобів, щоб зібрати всі необхідні 

дані і передбачити всі ймовірні стани; 

 можливості мозку людини не дозволяють розглядати проблему зі 

всіх сторін. 

У таких випадках, вибір задовольняючого рішення є найбільш 

ефективним, хоча відомо, що він не є оптимальним. 

Обставини, які можуть накладати обмеження на раціональний вибір в 

реальному житті[4]: 
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 непередбачувані події випадкового характеру, які можуть бути 

оцінені з певною імовірністю; 

 пізнавальні можливості і інтелектуальні здібності самого 

індивідуума; 

 політичні і організаційні умови прийняття рішення; 

 уміння приймати правильні рішення приходить з часом і залежить 

від досвіду і вдосконалюється практикою. 

Обмежена раціональність –  це прагнення людини до максимального 

задоволення потреб (корисності) з урахуванням не лише внутрішніх, але і 

зовнішніх обмежень, починаючи зі збору інформації і закінчуючи 

прийняттям рішення та його виконанням. В число обмежених ресурсів 

попадають  її інтелектуальні можливості,  увага, здатність сприймати і 

обробляти інформацію, приймаючи відповідні рішення[73]. Суть обмеженої 

раціональності полягає в тому, що індивід не може втримати в полі зору всі 

показники (цілі) і узгодити їх оптимальним чином. Тому, для кожного із 

показників потрібно добитися не максимального рівня, а деякого визначеного 

цільового (на саймонівській мові – задовільного) рівня.  

Простим прикладом є підприємство з своєю структурою підрозділів, 

кожний з яких має свою ціль і які неможливо об’єднати в єдину інтегровану 

ціль. 

Як показано Г. Саймоном, що у складних ситуаціях слідування правилу 

задоволеності вигідніше, ніж спроба глобальної оптимізації. Притримуючись 

цієї теорії, можна припустити, що метою діяльності підприємства є не 

максимізація, а досягнення визначеного рівня прибутку, утримання певної 

долі ринку і відповідного об’єму продаж. 

 

4.3. Модель задачі вибору рішень на скінченій множині альтернатив 

Багатокритеріальні задачі відносяться до класів розв’язання 

неструктурованих і/або слабко структурованих проблем, що містять як 

кількісні, так і якісні елементи (характеристики), при чому якісні сторони 
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проблеми мають тенденції домінувати [162]. Поява багатокритеріальності 

привела до появи принципово нових підходів розв’язання задач. Рішення 

стали суб’єктивними, хоча у процесі розв’язування використовуються 

об’єктивні моделі. Тобто, ОПР мусить виходити із своїх суб’єктивних 

представлень про ефективність можливих варіантів та важливості різних 

критеріїв. Признання фактору суб’єктивності у ПР при багатокритеріальному 

виборі являється єдиною можливістю об’єднати різнорідні параметри, 

вирішуючи проблему, в єдину модель, яка дозволяє оцінити параметри 

альтернативних рішень.  

На практиці управлінські рішення приймаються за умов дефіциту 

інформації, тобто високої інформаційної невизначеності, тому, як правило, 

суб’єкт управління не завжди може об’єктивно оцінити проблемну ситуацію, 

задати критерії оцінювання та встановити пріоритети їх важливості. У 

зв’язку з цим, на практиці, часто використовуються моделі, які дають змогу 

приймати не оптимальні, але ж прийнятні рішення. До таких моделей 

відноситься клас поведінкових моделей.    

За ознакою неперервності, задачі прийняття рішень, а відповідно і 

задачі вибору, поділяються на дискретні (скінчення) та континуальні 

(неперервні)[162]. Розглянемо клас задач, коли множина альтернатив є 

скінченою (дискретною) },...,,{ 21 naaaA  , а множина критеріїв – це  

множина критеріальних оцінок },...,,{ 21 mKKKK  , значення яких або 

обчислюється за моделями, або отримано в результаті вимірювання, або за 

допомогою експертних оцінок.  

Представимо модель проблемної ситуації у вигляді моделі задачі 

вибору на скінченій множині альтернатив [116]. Надалі, під альтернативою 

будемо розуміти її оцінку.  Опишемо модель початкових даних для даного 

класу  задач вибору, через оцінну модель, у вигляді відношення «об’єкт–

властивість», тобто відношення AKH  (таблиця 4.1) за допомогою 

оцінної системи (1). Позначимо оцінки альтернатив як вектори ),1( njx j  , 
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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  . В подальшому, під 

альтернативою будемо розуміти її оцінку, тобто будь-яка альтернатива Aa  

буде асоціюватися з відповідною оцінкою Xx . Фактично, кожній 

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

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

множині можна задати у вигляді табл. 4.1.                                                 

  Табл. 4.1. 

Модель початкових (вхідних) даних 

   x
1
  x

2
  x

3
 …   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

 ,                                          (4.3) 

 

де кожен стовбець матриці (4.3) є m -вимірний вектор оцінок відповідної 

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

вектор оцінок по відповідному критерію всієї множини альтернатив X, ijO – 

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

ijiij   ).  
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4.4. Задача вибору рішень на основі нечітких моделей представлення 

знань  

Г. Саймон у своїй теорії висловив думку, що людина в економічній 

діяльності віддає перевагу одному із задовольняючих її варіантів, тобто 

«жорстка» максимізація відпадає, якщо знайдено  достатньо хороші варіанти 

поведінки. Це пов’язано з тим, що будь-який господарюючий об’єкт в умовах 

нестачі часу, інформації або будучи недостатньо забезпечений ресурсами – 

приймає цілеспрямовану стратегію свідомого обмеження власної 

раціональності при прийнятті рішення. 

В реальних умовах, використання класичних моделей прийняття 

рішень, викликають труднощі через вплив багатьох факторів, таких як 

недолік і неповнота інформації про цілі, критерії та альтернативи, умови 

невизначеності критеріальних оцінок та їх шкал, неможливість чітко 

сформулювати принцип оптимальності(правило вибору). Все це приводить 

до застосування інших моделей, які враховують дані обмеження. Однією із 

таких моделей можна вважати модель обмеженої раціональності – модель 

«задоволення вимог» [116, 121-126, 128-130,150]. Дана модель передбачає 

виконання наступних дій: вибір цілі; визначення задовольняючих значень 

оцінок за критеріями; описання правила реалізації цілі або вибору; оцінки 

альтернативних варіантів за даним правилом вибору; упорядкування 

множини альтернатив відносно даних оцінок і заданої цілі, прийняття 

рішення.      

Розглянемо задачу вибору за багатьма критеріями на скінченій 

множині альтернативних рішень (у вигляді описаному в підрозділі 4.3.). 

Тобто, модель початкових даних описана у вигляді матриці рішень (4.3). 
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Найбільш вживаною задачею багатокритеріального вибору можна  

вважати упорядкування скінченої множини альтернатив за багатьма 

критеріями, оскільки вона дозволяє знайти (визначити) одночасно кращі, 

середні або гірші альтернативи. Тому, у подальших  наших дослідженнях, за 

модель виду задачі вибору виберемо задачу упорядкування скінченої 

множини альтернатив. 

 Не обмежуючи загальності, припустимо що всі альтернативи належать 

множині Парето, тобто є непорівнянними і найкраща оцінка – це 

максимальна. Якщо серед оцінок  ijO  є недодатні, тоді за допомогою 

перетворення  

ijij
j

ij OOO 







 min1   ,                                         (4.4) 

всі оцінки ijO  будуть належати простору R++.. Якщо серед критеріїв є які 

необхідно мінімізувати, то за допомогою наступного перетворення цих 

оцінок 

ijij
j

ij
j

ij OOOO 




  minmax  ,                                  (4.5) 

зводимо перевагу направленості критерію на максимум за всією множиною 

оцінок.  

 Надзвичайно важливу роль у багатокритеріальному аналізі відіграє 

оціночна система альтернативних рішень, оскільки вона формує узагальнену 

оцінку для порівняння альтернативних рішень. Розглянемо модель оціночної 

системи, яка описана у роботах [116, 123, 124, 150]. Суть даного підходу 

полягає в тому, що оціночний функціонал для альтернативних рішень 

будується на основі поняття «задовольняючий розв’язок» та теорії нечітких 

множин.  

Задання точки «задоволення вимог». Введемо у розгляд m -вимірний 

вектор ),...,( 1 mttT   з простору   
mR  ,  компонентами якого будуть оцінки, 

які могли б задовольняти особу, що приймає рішення (ОПР) за відповідною 

множиною критеріїв. Назвемо вектор T  точкою «задоволення вимог» ОПР. 
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             Означення 4.1. Точкою «задоволення вимог» називається умовна 

(уявна) альтернатива, в якої оцінки за всіма критеріями могли б задовольняти  

ОПР.  

           Точка «задоволення вимог» може бути як досяжною (реальною), так 

само і недосяжною (ідеальною). 

 Означення 4.2. Точка «задоволення вимог» Т називається  досяжною, 

якщо існує хоча б одна альтернатива з множини  А , яка  за оцінками не гірша 

за неї. 

В якості точок «задоволення вимог» для поставленої задачі можна 

запропонувати множину точок {T
1
,T

2
,T

3
,T

4
,T

5
,T

6
}  з координатами: 

ij
j

i Ot min1  ; 





n

j ij

i

O

n
t

1
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1
; n

ij

n

j
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1
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n

O
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n

j

ij

i





14 ; 

n

O

t

n

j

ij

i





1

2

5 ; ij
j

i Ot max6  .  (4.6) 

Як відомо, між цими точками, координати яких визначені згідно приведених 

формул, існує  субординація: Т
1 

≤ Т
2 
≤ Т

3 
≤ Т

4 
≤ Т

5 
≤ Т

6
. Кожна ОПР може 

задавати свою  точку «задоволення вимог».  

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 , .                                       (4.7) 

Оскільки, кожна альтернатива, через оцінки Xx , представляє собою 

точку  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» альтернативи Aa  нечіткій множині TA , 
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тоді це буде функція належності твердження, наприклад,  „точка x близька до 

точки Т”.  

Таки чином, задачу вибору можна описати за допомогою розмитої 

моделі: вибрати найкращу (ефективну) альтернативу із нечіткої множини:  

  xXxA AT , . 

Питання побудови функції належності є одним із  найважливіших 

питань у теорії розмитих множин. Опишемо підхід побудови функції 

належності  xA . Припустимо, що нам відома матриця рішень (4.3) і задана 

точка «задоволення вимог» ),...,( 1 mttT  . Визначимо наступним чином 

множину величин: 

 
iij

j
ij

j
iijiij tOOtOtz  max;minmax1 , .,1;,1 njmi            (4.8) 

Кожна така  величина є відносною оцінкою близькості  елемента матриці 

(4.1) до відповідного елемента точки «задоволення вимог». Оскільки кожна 

альтернатива Xx  є точкою простору 
mR  , то визначена таким чином 

матриця  )( ijzZ   характеризує по стовпцях відносні оцінки близькості  

альтернативи  
jx   до точки «задоволення вимог» T по кожному конкретному 

критерію і знімає питання різних шкал оцінювання. 

Наступним кроком є побудова функції належності, як функції згортки  

даних числових оцінок. Нами запропоновано застосування наступної групи 

згорток при рівно важливих критеріях ефективності. 
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5

)(

)( ;   (4.9)                                                    

де  m  – число додатних елементів у j-стовпці матриці Z, який відповідає  j- й 

альтернативі. У запропонованих згортках враховуються лише додатні 

елементи матриці Z.  
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Як відомо, між цими функціями  існує  наступна субординація:  )(2 xA  

≤ )(3 xA  ≤ )(4 xA  ≤ )(5 xA   , Xx   mR


 . Вибір відповідної функції 

належності  залежить від характеру ОПР,  її настрою, або сприйняття 

інтенсивності вимірювання. 

Припустимо, що ОПР відомі або вона може задати вагові коефіцієнти 

кожному критерію ефективності {p1, p2, …, pm}. Тоді можна визначити 

нормовані вагові коефіцієнти для кожного критерію ефективності відповідно  

, m,  , i 

p

p
α

m

i

i

i

i 




1

1

, які відповідають умові 1
1




m

i

i . Таким чином, 

можна побудувати функцію належності, як одну із запропонованих згорток, в 

залежності від психосоматичного настрою ОПР: 
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Згортки (4.10) теж характеризують відповідно як песимістичну, 

обережну, середню, оптимістичну оцінки. З математичної точки зору це є 

відповідно середнє гармонійне з вагами, середнє геометричне з вагами, 

середнє зважене, середнє квадратичне з вагами, між якими існує наступна 

субординація:     ,)()()()( 5432 Xxxxxx AAAA   . 

При моделюванні задачі вибору, за допомогою нечітких множин, 

кожна ОПР може визначати свою нечітку множину. Наприклад, “не гірші за 

точку задоволення вимог”, “на багато кращі за точку задоволення вимог” та 

інші. Опишемо деякі нечіткі множини використовуючи для знаходження 

нечіткої величини   .,1;,1, njmizij   кусково-лінійну модель. 

Нечітка множина 1A {близько відносно точки «задоволення вимог»}: 

;
}max;minmax{

||
1

iij
j

ij
j

i

iji

ij
tOOt

Ot
z




   .,1;,1 njmi                             (4.11) 

Нечітка множина 2A {краще відносно точки «задоволення вимог»}: 
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Нечітка множина 3A {гірше відносно точки «задоволення вимог»}: 
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iij
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ij
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Ot

Ot

z        .,1;,1 njmi                                 (4.13) 

Використовуючи операції заперечення, концентрації і розтягування, 

можна побудувати нові нечіткі множини: 

1A {не близько відносно до точки «задоволення вимог»}; 

   1A {дуже близько відносно до точки «задоволення вимог»}; 

   1A {більш-менш близько відносно до точки «задоволення вимог»}; 

   2A {не краще відносно до точки «задоволення вимог»}; 

   2A {набагато краще відносно до точки «задоволення вимог»}; 

   2A {більш-менш краще відносно до точки «задоволення вимог»}; 

   3A {не гірше відносно до точки «задоволення вимог»}; 

   3A {набагато гірше відносно до точки «задоволення вимог»}; 

   3A {більш-менш гірше відносно до точки «задоволення вимог»} і т.д. 

Крім приведеної кусково-лінійної моделі (4.11), для визначення 

нечітких величин  можуть бути застосовані і наступні моделі: 

- Показникова (Пуассонівська): 

}max;minmax{/||

1
iij

j
ij

j
iiji tOOtOt

ij ez


 ,   .,1;,1 njmi                            (4.14) 

- Гаусівська:  

22 })max;min/(max{)(

1
iij

j
ij

j
iiji tOOtOt

ij ez


 , .,1;,1 njmi               (4.15) 

 

Як видно з вище наведеного, задача вибору на скінченій множині 

описана в термінах оцінок альтернатив у просторі критеріїв, але щоб її 



185 

 

розв’язувати, нами пропонується використати і апарат «нечітких множин», 

тобто синтезуємо ці дві мови [27, 28, 33, 97, 116, 123, 124, 150]. 

У загальному випадку, задачу вибору можна сформулювати за 

допомогою нечіткої моделі: вибрати найкращу (ефективну) альтернативу із 

нечіткої множини    AaaaA AT  ,,  , де 
TA  – нечітка множина, A  – 

множина альтернативних рішень, )(aA  – функція належності. 

 

4.5. Моделі прикладних задач 

 Задачі оцінки різного роду альтернативних рішень для прийняття 

рішень потребують створення оцінних моделей. Сформулюємо загальну 

задачу оцінювання наступним чином. Нехай задано множину об’єктів 

(альтернативних рішень) },...,,{
21 n

SSSS  , які потрібно оцінити за багатьма 

показниками (критеріями) і упорядкувати за певним правилом.  

 Основні етапи розв’язання даного класу задач: 

 формулювання множини критеріїв для оцінювання та їх класифікація 

на групи; 

 визначення для критеріїв  шкали оцінок; 

 побудова моделі оцінювання.  

4.5.1. Модель для оцінювання стартапів 

Розвитком інформаційних технологій і глобалізація інформаційного 

суспільства поширює поняття стартапа, що щільно пов’язане з сучасною 

економікою. Проблема оцінки стартап-проекту полягає в оцінці «ідеї», яка в 

майбутньому може принести прибуток. Будь-який стартап – це проект на 

рівні «ідей», за визначенням направлений у майбутнє, а проект, який має 

стратегічний характер, направлений у віддалене майбутнє. Комерційний 

розвиток стартапів проходить на двох стадіях їх життєвого циклу. Перша 

стадія – вивід продукту на ринок, друга – завоювання ринку. Для оцінювання 

величини фінансування другої стадії існує чимала кількість розроблених 

моделей, оскільки дана стадія відноситься до фінансування інвестиційного 
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проекту, який є на ринку [1]. Оцінювання і фінансування першої стадії 

зводиться до досліджуваної проблематики – задач багатокритеріального 

оцінювання [266]. 

 Постановка задачі. Сформулюємо задачу оцінювання наступним 

чином[266]. Нехай задано множину «ідей» },...,,{
21 n

SSSS  , які потрібно 

оцінити за багатьма показниками (критеріями) і упорядкувати за певним 

правилом. Не зменшуючи загальності, надалі будемо розглядати один 

стартап. У випадку множини стартапів їх можна упорядковувати за 

отриманими вихідними оцінками. 

 Етапи розв’язання даної задачі: 

 формулювання множини критеріїв для оцінювання стартапів та їх 

класифікація на групи; 

 на основі зібраних критеріїв розробка градаційної шкали оцінок; 

 побудова моделі оцінювання стартап-проектів, яка дозволить: 

зменшити суб’єктивізм експертних оцінок; зрозуміти суть та показати місце 

«ідеї» серед інших; встановити рівень оцінки «ідеї» та враховувати 

побажання особи, що приймає рішення (ОПР) при розгляді, оцінюванні і 

виборі стартапів. 

Модель вхідних даних. Запропонуємо загальну множину критеріїв 

оцінювання «ідей» та спробуємо класифікувати їх за п’ятьма групами 

критеріїв:  

1G  –  суть ідеї; 

2
G  –  автори ідеї; 

3
G  –  порівняльна характеристика ідеї; 

4
G  – комерційна значимість ідеї; 

5
G  – очікувані результати. 

Представимо кожну групу критеріїв у вигляді наступних показників,  

частина з яких приведена, наприклад, у [252]. Отже, до групи критеріїв 1G  – 

«суть ідеї» можна віднести наступні показники: 
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1

1
K  – тип товару; 

1

2
K  – галузь застосування; 

1

3
K  – соціальна значимість; 

1

4
K  – сила ідеї. 

2
G  – «автори ідеї»:  

2

1
K  – рівень підприємницького досвіду; 

2

2
K  – досвід керівних посад в галузі ринку стартапу; 

2

3
K  – кількість інвестованих годин власного часу в розвиток стартапу. 

3
G  – «порівняльна характеристика ідеї»:  

3

1
K  – основні конкуренти (задовольняючи ту ж потребу споживача); 

3

2
K  – інші стартапи в даній галузі на аналогічній стадії розвитку 

отримали венчурний капітал в сумі. 

4
G  – «комерційна значимість ідеї»:  

4

1
K  – стратегічні партнери; 

4

2
K  – інтелектуальна власність; 

4

3
K  – наявність бізнес–плану; 

4

4
K  – кількість інвестованих власних коштів у стартап; 

4

5
K  – наявність корпоративного адвоката; 

4

6
K  – наявність спеціаліста з інтелектуальної власності; 

4

7
K  – наявні продажі та маркетингові плани. 

5
G  – «очікувані результати»:  

5

1
K  – стартап буде конкурувати з продуктами річні доходи яких 

становлять; 

5

2
K  – величина відсоткового зростання ринку даного стартапу; 

5

3
K  – величина очікуваних доходів протягом наступних 12 місяців; 

5

4
K  – величина очікуваних доходів через 5 років; 
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5

5
K  – очікувана величина валового прибутку після виходу стартапу на 

ринок. 

 Звісно, дана множина критеріїв не може розкрити всі аспекти для будь-

якого стартапу різних галузей реалізації, але до них ОПР може додати ті чи 

інші критерії в залежності предметної області застосування стартапу. 

Розглянемо більш детально першу групу критеріїв 
1G . Дана група 

критеріїв має найбільший пріоритет, оскільки у ній містяться критерії, що 

відображають зміст і значення «ідеї». Для отримання оцінки за кожним 

критерієм, запропонуємо відповідну градаційну шкалу оцінок у вигляді 

запитання і опишемо Для оцінювання необхідно обрати той варіант, що 

близький до істини.  

1

1
K  – запропонована ідея – це продукт або послуга?: 

1. що прийшла на деякий час (5 балів); 

2. що в даний час у стадії розробки, з маркетинговими 

дослідженнями та бізнес–планом (20 балів); 

3. що на етапі робочого прототипу, який тестується потенційними 

клієнтами (25 балів); 

4. яка в даний час отримує доходи (30 балів). 

1

2
K  – до якої галузі відноситься розроблена ідея?: 

1. продукт має відношення до продажу для широкого загалу 

(роздрібна торгівля, харчування, розваги і т.д.) (10 балів); 

2. запропоновану ідею ще ніхто не визнає, як промисловість (20 

балів); 

3. продукт був популярний серед інвесторів кілька років тому (20 

балів); 

4. продукт в даний час є популярний серед інвесторів (медичні 

прилади, нанотехнології, програмне забезпечення безпеки, економії грошей 

корпоративного програмного забезпечення і т.д.) (30 балів). 

1

3
K  – соціальне значення ідеї?: 
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1. незначне значення новизни (5 балів); 

2. зробити життя трохи простішим і більш приємним для багатьох 

людей, але не вирішує ніяких фундаментальних проблем (20 балів); 

3. допомагає людям або підприємствам у роботі (25 балів); 

4. допоможе зберегти багато життів і / або грошових коштів (тобто, 

продукт на основі ідеї терміново потрібний на ринку) (30 балів). 

1

4
K  – сила ідеї (якщо венчурні компанії вирішили поставити свої ресурси 

конкурентам  в даній сфері, то завтра продукт на основі ідеї буде?): 

1. з нього нічого не буде (0 балів); 

2. розумію, що ринок в даний час завойовано великим гравцем, але 

доведеться погодитися на меншу частку ринку (5 балів); 

3. можливість залишитись на крок попереду через інновації, 

спритність і швидкість (20 балів); 

4. радий співпрацювати з ними для нашої технології так як немає 

ніякого способу, яким конкуренти можуть завоювати цей ринок (25 балів). 

Наведена шкала бальних оцінок за відповідями на запитання є 

евристичною і характеризує рівень стартапу. Чим більша кількість балів за 

відповідями, тим перспективніший проект. 

Наведена шкала бальних оцінок за відповідями на запитання є 

евристичною і характеризує рівень стартапу. Чим більша кількість балів за 

відповідями, тим перспективніший проект. 

 За кожним критерієм експерт вибирає один із варіантів відповідей, 

якому присвоюється відповідний бал. Визначимо згортку оцінок, наприклад, 

як суму балів відповідей градаційної шкали для групи критеріїв 
1

G , що 

позначимо – 
1

g . 

Таким чином, отримаємо множину числових змінних 

},,,,{
54321

gggggg   для групи критеріїв оцінок відповідно 

},,,,{
54321

GGGGGG  , що приймають значення на певному числовому 

проміжку. Кожну з цих числових змінних будемо розглядати як множину–
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носій лінгвістичної змінної U , що складається із наступних термів: 

 
1i

U   – «оцінка групи критеріїв 
i

G  значно нижча відносно 

«бажаного значення»»; 

 
2i

U  – «оцінка групи критеріїв 
i

G  нижча відносно «бажаного 

значення»»; 

 
3i

U  – «оцінка групи критеріїв 
i

G  близька до «бажаного 

значення»»; 

 
4i

U  – «оцінка групи критеріїв 
i

G  трошки краща відносно 

«бажаного значення»»; 

 
5i

U  – «оцінка групи критеріїв 
i

G  значно краща відносно 

«бажаного значення»». 

«Бажані значення» – це умовна згортка балів, що задовольняє особу, що 

приймає рішення при розгляді, оцінюванні та виборі стартапів.  

Аналогічно визначаються  градаційні шкали і згортки балів по інших 

розглядуваних групах критеріїв. 

Математична модель оцінювання стартапів. Розглянемо дворівневу 

математичну модель оцінювання стартапів. Оскільки вхідні дані подані у 

вигляді питальника, за яким набираються бали, що несуть у собі 

суб’єктивний характер, тому на першому рівні необхідно розкрити 

невизначеність вхідних даних груп критеріїв. На другому рівні множину 

«бажаних значень» спроектуємо на множину-носій лінгвістичних змінних U . 

Опишемо перший рівень – фазифікація вхідних даних. Оскільки 

отримані числові змінні },,,,{
54321

ggggg  приймають різні числові значення, 

то для їх порівняння потрібно мати нормовані величини. Для цього 

побудуємо s-подібну функцію належності у наступному виді [16]: 
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Тут а – згортка суми мінімальних балів, b – згортка суми максимальних 

балів градаційної шкали оцінювання за критеріями у групі 
i

G , 
i

g  – згортка 

суми балів по градаційній шкалі для розглядуваного стартапу )5,1( i . Таким 

чином, отримані вхідні дані будуть нормовані і порівнювальні. 

Позначимо )(
iGi

gx
i

  – значення функції належності розглядуваного 

стартапу по групах критеріїв 
i

G , )5,1( i . Тоді, обчисливши згортку балів для 

кожної групи критеріїв 
i

G  та знайшовши їх функції належності за формулою 

(1), переходимо до наступного кроку. 

Для кожної групи критеріїв ОПР має власні міркування, якими повинні 

бути «бажані значення», тобто сума балів відповідно для кожної групи 

критеріїв. Їх позначимо вектором ),...,,(
521

tttT   відповідно по групах 

критеріїв 
i

G , )5,1( i , причому для кожного значення обчислюємо функцію 

належності за формулою (1). Вектор функції належності «бажаних значень» 

позначимо через ),,...,,(
521

   де )5,1(),(  it
iGi i

 . Отримані значення 

можемо представити згідно табл. 4.2. 

На другому рівні моделі, відносно «бажаних значень» і отриманих 

результатів для кожної групи критеріїв 
i

G , проектуємо значення функції 

належності на множину носій лінгвістичної змінної U . Це дозволить 

розкрити суть розглядуваної «ідеї» відносно «бажаних значень», рис. 4.1. 

Для кожного терму U  побудуємо функції належності наступним чином. 
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Табл. 4.2 

Дані  першого рівня 

Групи 

критеріїв 

Бальна 

оцінка 

Функція 

належності 

бальної оцінки 

«Бажані 

значення» 

T  

Функція належності 

«бажаних значень» 

  

1
G  

1
g  

1
x  

1
t  

1
  

2
G  

2
g  

2
x  

2
t  

2
  

… … … … … 

5
G  

5
g  

5
x  

5
t  

5
  

 

 

 

Рис. 4.1. Графік s-подібної функції належності та лінгвістичної змінної 

U ( x – значення функції належності, g  – згортка балів,   – функція 

належності «бажаних значень»)  
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U

   (4.21) 

В залежності від того, в який інтервал попадає x , для кожної групи 

критеріїв 
i

G , вибираємо ту чи іншу функцію належності 
Uij

  відносно 

«бажаного значення»  . Обчислюємо функцію належності відносно термів 

)5,1,(, jiU
ij

 для розглядуваного стартапу. В результаті, для кожної групи 

критеріїв 
i

G  отримаємо лінгвістичне значення та оцінку достовірності 

стартапу. Тобто, достовірність того, що оцінка групи критеріїв належить до 

одного, або іншого терму. Це дасть можливість отримати тлумачення для 

набраних експертних балів, розкриваючи їх суб’єктивізм та мати розуміння, 

що за стартап представлено. 

Нехай ОПР має власні міркування відносно того, якими повинні бути 

терми за групами критеріїв 
i

G . Такі терми позначимо 
*U , табл. 4.3. 

На наступному кроці обчислюємо оцінки відносно отриманих та 

бажаних термів за допомогою наступної функції належності (4.22): 

 ,)();(max)(
iii

BAO       (4.22) 

Отримана функція належності показує на скільки розглядуваний стартап 

задовольняє побажання ОПР за кожною групою критеріїв. 
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Табл. 4.3 

Дані другого рівня 

Групи 

критеріїв 

Отриманий 

терм 

Достовірність терму 

(значення функції 

належності) 

«Бажані 

значення» терму 

1
G  

j
U

1
 

jU1
  *

1 j
U  

2
G  

j
U

2
 

jU 2
  *

2 j
U  

… …. …. …. 

5
G  

j
U

5
 

jU 5
  *

5 j
U  

 

де 









.,0

,,
)(

*

*

ijij

ijijUij

i
UU

UU
A


  і  

















.,0

,,
2)(

*

)1(

*

)1(

ijji

ijji

Uij

i

UU

UU
B



    )5,1( i . 

Оскільки побудовані функції належності (4.17)–(4.21) мають перетини, 

то для груп критеріїв отримаємо або один, або два терми і відповідно таку ж 

кількість для них достовірностей. Тому, якщо за групою критеріїв маємо дві 

оцінки, то побудована функція належності (4.22) для наступного етапу 

вибирає більшу з них. 

Нехай ОПР відомі або може задати вагові коефіцієнти кожній групі 

критеріїв ефективності {p1, p2, …, p5} з інтервалу [1; 10]. Тоді можна 

визначити нормовані вагові коефіцієнти для кожної групи критеріїв [102]: 

51
5

1

,, i

p

p
w

i
i

i

i





; ];1,0[
i

w                         (4.23) 

які відповідають умові 1
5

1


i

i
w . 

Розглянемо одну із згорток для побудови агрегованої оцінки [116]. 

Наприклад, візьмемо середньозважену згортку: 

.5,1,)(
5

1




iOwm
i

ii
                  (4.24) 

Введемо лінгвістичну змінну М(m)=«оцінка ідеї». Універсальною 



195 

 

множиною для змінної M(m) є відрізок [0; 1], а множиною значень змінної m 

 терм-множина },,,,,{
54321

mmmmmM   де: 

 
1

m  = «оцінка ідеї дуже низька»; 

 
2

m  = «оцінка ідеї низька»; 

 
3

m  = «оцінка ідеї середня»; 

 
4

m  = «оцінка ідеї вище середнього»; 

 
5

m  = «оцінка ідеї висока». 

Для встановлення лінгвістичної оцінки «ідеї» отримане значення 

(формула (9)) зіставимо до одної з терм-множин },,,,{
54321

mmmmmM  . 

Шкалу оцінок можемо визначити наступним чином: m (0,67; 1] – 
5

m ; 

m (0,47; 0,67] – 
4

m ; m (0,36; 0,47] – 
3

m ; m (0,21; 0,36] – 
2

m ; m [0; 0,21] 

– 
1

m . 

Таким чином, для оцінюваного стартапу вихідними даними моделі буде 

оцінка «ідеї» та її лінгвістичне значення. На основі цього приймається 

подальше рішення стосовно стартап проекту. 

 

4.5.2. Модель оцінювання ризику фінансування проектів 

 Фінансування проектів будь-якої природи (стартап проекту чи 

класичного інвестиційного) – це ризикова діяльність. З ризиком тісно 

пов’язується поняття економічної безпеки проекту, причому як безпека 

суб’єкта, що представляє проект, так і безпека інвестора. Безпека суб’єкта 

полягає у тому, що ризиковий і неуспішний проект призведе до економічних 

збитків підприємства СЕС. Безпека інвестора прямо залежить від адекватної 

оцінки проекту і суб’єкта, що представляє проект. Підвищення безпеки 

інвестиційних проектів забезпечує стійкість регіональної економіки. 

Постановку задачу оцінювання сформулюємо наступним чином[118]. 

Нехай маємо на вході деякі комерційні проекти lSSS ,...,, 21 , для яких потрібно 

оцінити їх ризик відносно рівня безпеки фінансування. Проекти можуть бути 
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різної перспективності, природи та безпеки реалізації. Не зменшуючи 

загальності, надалі будемо розглядати один комерційний проект. У випадку 

множини проектів їх можна упорядковувати за отриманими вихідними 

оцінками. Модель задачі представимо у наступному вигляді: 

),,( RGS OOOOSI  ,     (4.25) 

де SO  – оцінка розглядуваного проекту в залежності від його походження 

(класичний інвестиційний проект або стартап проект), GO  – оцінка галузі 

економіки в якій буде реалізований комерційний проект, RO  – агрегована 

оцінка ризику реалізації проекту. SI  – вихідна оцінка та лінгвістичне 

трактування ризику відносно рівня безпеки фінансування проекту. O  – 

оператор, що ставить у відповідність вихідну змінну SI , при вхідних оцінках 

RGS OOO ,, . 

 Для отримання агрегованої оцінки ризику проекту запропонуємо, 

наприклад [29д], наступну множину критеріїв оцінювання ризику та 

спробуємо класифікувати їх за чотирма групами критеріїв: OK  –  «операційні 

ризики»; IK  –  «інвестиційні ризики»; FK  –  «фінансові ризики»; SK  – 

«ризики інноваційної діяльності». ОПР по кожній групі критеріїв ризику 

вибирає ті критерії, за якими може оцінити розглядуваний проект. 

Представимо кожну групу критеріїв у вигляді множини показників:  

–   OOOO KKKK 921 ,...,, , де OK1  – ризик втрати клієнтської бази, OK2  – 

ризик втрати постачальника, OK3 – ризик втрати ринкової долі, OK4  – ризик 

зниження рівня управління, OK5  – ризик виробничого конфлікту і 

неефективної мотивації, OK6 – ризик зниження якості процесів, OK7 – ризик 

зниження продуктивності праці, OK8  – ризик незабезпеченості ресурсами, 

OK9 – ризики персоналу;  

 –   IIII KKKK 521 ,...,, , де IK  –  група критеріїв «інвестиційні ризики», 

IK1 – ризик неефективності інвестицій, IK2 – ризик недосягнення цілей по 
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віддачі на інвестований капітал, IK3 – ризик зриву термінів створення 

виробничих фондів, IK4  – ризик перевищення обсягу стартових інвестицій,  

IK5  – ризик браку інвестиційного капіталу; 

–  FFFF KKKK 521 ,...,, , де  FK1  – ризик неефективного використання капіталу, 

FK2 – ризик збитковості, FK3 – ризик втрати інвестора, FK4 – ризик втрати 

платоспроможності, FK5  – ризик неоптимальної ціни капіталу; 

–  SSSS KKKK 521 ,...,, , де SK1 – ризик неефективних інноваційних 

інвестицій, SK2  – ризик неефективного просування інновацій, SK3 – ризики 

зриву термінів розробки інновацій, SK4 – ризики порушення технологій 

інновацій, SK5 – ризики ресурсної недостатності при проектуванні інновацій. 

Дані множини критеріїв ризику є відкритими, оскільки не можуть 

розкрити всі аспекти для будь-якого проекту (інвестиційного або стартапу), 

тому завжди можна додати ті чи інші критерії в залежності від сфери 

інвестування. 

Кожен критерій ризику оцінюється експертно за допомогою одного із 

термів терм-множини лінгвістичних змінних  ВВССНСНL ;;;;  і  

кожній оцінці рівня ризику експерт ставить число «достовірності» )(L  своїх 

міркувань з інтервалу [0; 1]. Вхідні дані подані у вигляді лінгвістичних 

змінних та значень достовірності міркувань експерта (табл. 4.4).  

Табл. 4.4  

Вхідні дані за  групами критеріїв ризику 

Критерії групи Лінгвістична змінна Достовірність міркувань експерта 


1K  

1L  )( 1
 L  


2K  

2L  )( 2
 L  

… … … 


mK  

mL  )(  mL  

 



198 

 

Де  SFIO ;;;  – одна із груп критеріїв ризику. 

Розглядається дворівнева модель оцінювання ризиків проектів, яка 

базується на вхідних лінгвістичних змінних [118]. 

 На першому рівні необхідно побудувати правила належності та базу 

знань, щоб отримати результуючу терм-оцінку L  для кожної групи критеріїв 

ризику. На основі отриманої результуючої терм-оцінки L  визначити 

агреговану оцінку достовірності )(  L . На другому рівні отримані оцінки L  

та )(  L  спроектуємо на «вісь ризику» для визначення однієї оцінки ризику 

проекту за  кожною групою критеріїв  . 

Розглянемо перший рівень – побудова правил належності результуючої 

терм-оцінки за групами критеріїв ризику. 

Щоб отримати результуючу терм-оцінку ”Н” проект повинен 

задовольняти наступним вимогам. Мінімальна кількість критеріїв із термом 

«низьким рівнем ризику» повинна становити не менше 60%, а решту 40% 

критеріїв повинні мати терми на рівні не нижче «рівня ризику нижче 

середнього». 

Щоб отримати результуючу терм-оцінку “НС” проект повинен мати 

мінімальну кількість критеріїв із термом «рівень ризику нижче середнього» 

не менше 60%, а решту 40% критеріїв повинні мати терми на рівні не нижче 

«середній рівень ризику». 

Щоб отримати результуючу терм-оцінку ”С” проект повинен мати 

мінімальну кількість критеріїв із термом «середній рівень ризику» не менше 

60%, а решту 40% критеріїв повинні мати терми на рівні не нижче «рівень 

ризику вище середнього». 

Щоб отримати результуючу терм-оцінку ”ВС” проект повинен мати 

мінімальну кількість критеріїв із термом «рівень ризику вище середнього» не 

менше 60%, а решту 40% критеріїв можуть мати «високий рівень ризику». 

Результуючу терм-оцінку ”В” проект отримає у тому випадку, якщо 

кількість критеріїв із термом «високий рівень ризику» буде становити 60% 
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або більше.  

На основі побудованих правил належності результуючої терм-оцінки за 

групами критеріїв ризику, можемо навести фрагмент бази знань, наприклад, 

за п’ятьма критеріями (табл. 4.5). 

Табл. 4.5  

Фрагмент бази знань 

№ 
1K  

2K  
3K  

4K  
5K  Результуюча терм-оцінка 

1 Н Н Н НС НС Н 

2 Н Н НС НС НС 

НС 3 НС НС НС С С 

4 НС НС НС Н С 

5 С С С НС НС 

С 
6 С С С ВС ВС 

7 С С С НС ВС 

8 С С С Н НС 

9 ВС ВС ВС С С 

ВС 
10 ВС ВС ВС С В 

11 ВС ВС ВС В В 

12 ВС ВС ВС НС С 

13 В В В ВС ВС 
В 

14 В В В ВС С 

Лінгвістичні змінні 
iK  можна представити, наприклад у вигляді 

трикутних функцій належності (рис. 4.2). 

У такому випадку це означає, що кожна лінгвістична змінна L  може 

бути замінена на сусідню *L  із достовірністю )(1)( * LL   . Наприклад, 

якщо критерій SK2  отримав рівень ризику НСLS 2  з достовірністю 7,0)( 2 SL , 

тоді це еквівалентно НLS 2  з достовірністю 3,0)( 2 SL , або СLS 2  з 3,0)( 2 SL . 

Таким чином, це дає можливість наведеними правилами належності 
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результуючої терм-оцінки вичерпати всі можливі варіанти оцінки ризику 

експертом. 

 

Рис. 4.2. Трикутні функції належності лінгвістичних змінних( L – 

лінгвістичні змінні, )(L  – достовірність міркувань експерта) 

 

Агреговану оцінку достовірності )(  L ,  SFIO ;;;  обчислимо за 

наступною формулою: 

,)(
1

)(
1





m

i

iL
n

L     SFIO ;;; ,           (4.26) 

де )(  iL  – оцінка достовірностей тих лінгвістичних змінних, що 

співпадають з результуючою терм-оцінкою для і-го критерію по   групі 

критеріїв ризику. 

На першому рівні отримаємо результуючу терм-оцінку, на основі 

правил належності, для кожної групи критеріїв ризику розглядуваного 

проекту та агреговану оцінку її достовірності (4.260. 

На другому рівні, отримані дані за групами критеріїв ризику, 

спроектуємо на «вісь ризику», для визначення узагальненої оцінки ризику 

проекту за кожною групою критеріїв   та одержання агрегованої оцінки 

ризику, а також її лінгвістичне трактування. 

Розглянемо наступну математичну модель: 

););();(( ROzLLxVR   .        (4.27) 

Оскільки, результуюча терм-оцінка L  несе зміст рівня ризику, тоді її 
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терми можна адекватно визначити на відсотковій шкалі (0-100%), кожному з 

яких задається значення з проміжку ];[ ba . Наприклад, ”Н” – [0; 20], ”НС” – 

[20; 40], ”С” – [40; 60], ”ВС” – [60; 80], ”В” – [80; 100]. Тобто, наприклад, 

ризик у 90% трактується як «високий рівень ризику». 

 Залежність результуючої терм-оцінки L  та її достовірності )(  L  

будемо розглядати у вигляді s-подібної функції належності. Так-як значення 

функції належності відомі (агрегована оцінка ризику) та відомі інтервали 

числових значень для L , тоді для кожної групи критеріїв  , виразимо x  із 

загальної формули s-подібної функції належності: 






















.1)(5,0),(
2

)(1

;5,0)(0,)(
2

)(















Lab
L

b

Laab
L

x    (4.28) 

Для отримання узагальненої оцінки ризику проекту для груп критеріїв 

 , скористаємося наступною формулою: 

.
100


 x

z         (4.29) 

Оцінка z  проектується на «вісь ризику» z  і є нормованою. Вона 

представляє собою для кожної групи критеріїв   агреговану оцінку ризику 

розглядуваного проекту відносно результуючої терм-оцінки і її 

достовірності. 

Інтерпретація вектора ));();((   zLLx  у тривимірній системі 

координат, де )( Lxx  , )(  Ly  , а вісь zz   – «вісь ризику» ( рис. 4.3). 

Агреговану оцінку ризику за всіма групами критеріїв   обчислимо за 

формулою 

.)1(
4

1
 


zOR       (4.30) 

 Отримана агрегована оцінка RO  нормована, а рівень ризику   

},,,,{ 54321 rrrrrR   визначимо наступною шкалою: RO (0,87; 1] – 1r ; RO (0,67; 

0,87] – 2r ; RO (0,36; 0,67] – 3r ; RO (0,21; 0,36] – 4r ; RO [0; 0,21]  – 5r , де 1r  –  
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незначний ступінь ризику проекту, 2r  –  низький ступінь ризику проекту, 3r   –  

середній ступінь ризику проекту, 4r  –  високий ступінь ризику проекту, 5r –  

граничний ступінь ризику проекту. 

 

 

 

Рис. 4.3. Інтерпретація )( Lx  та )(  L  на «вісь ризику». 

 

 

Висновки до розділу 4 

. У четвертому розділі зазначено, що моделювання складних соціо-

економічних процесів є інформаційно-аналітичним процесом, який 

відбувається в умовах інформаційної невизначеності. Визначено проблеми, 

що супроводжують процес прийняття рішень. Встановлені аспекти, які 

викликані домінуючим впливом фактора суб’єктивності при дослідженні та 

прийнятті рішення. 

 Описано проблему раціонального вибору і «обмеженої» 

раціональності. Концепція обмеженої раціональності увійшла в число 

найбільш розповсюджених теорій раціонального вибору, отримала широке 

визнання та застосування і зайняла домінуюче положення у багатьох теоріях 
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індивідуального прийняття рішень. Встановлено причини, які 

унеможливлюють  прийняття раціонального рішення.  

Подано модель обмежено-раціонального багатокритеріального вибору 

рішення на основі апарату нечіткої математики. Одним із основних елементів 

даної моделі є використання евристичного підходу для пошуку 

задовольняючого рішення. 

Виконано постановку задачі вибору на скінченій множині альтернатив 

та розроблено модель задачі вибору на основі нечітких моделей 

представлення знань. 

Приведено моделі прикладних задач.  
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РОЗДІЛ 5. МЕТОДИ І АЛГОРИТМИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО 

АНАЛІЗУ І ВИБОРУ РІШЕНЬ НА СКІНЧЕНІЙ МНОЖИНІ 

АЛЬТЕРНАТИВ 

 Однією із основних компонент інформаційної технології вибору рішень 

є методи обробки інформації. 

Характерною особливістю багатокритеріальних задач прийняття 

рішень являється одночасний розгляд трьох параметрів – простору змінних, 

які використовуються для побудови моделей, простору альтернативних 

рішень і простору критеріїв для оцінки альтернатив. Недостатком методів 

визначення або пошуку оптимальної альтернативи, що базуються на 

принципі парних порівнянь (методи МАІ, Електра і т.п.) є суб’єктивне 

формування матриці парних порівнянь, які можуть до того ж бути 

неузгодженими в наслідок порушення транзитивності порівнянь. 

 Одна із складностей, яка виникає при розв’язання БКЗ, полягає в тому, 

що ОПР не привикли до кількісних оцінок на основі математичних методів. 

Тому, для розв’язання БКЗ виникає необхідність розробки нових підходів і 

методів комп’ютерної підтримки прийняття рішень.  

Основною концепцією методів, які базуються на принципі обмеженої 

раціональності, являється перехід від аналітичних методів до евристичних із 

залученням ОПР (експертів, консультантів), як одного із виконавців 

(учасників) розв’язання задачі. 

 

5.1. Постановка задачі 

 Розглянемо постановку задачі багатокритеріального вибору на 

скінченій множині альтернативних рішень  у вигляді, сформульованому в 

підрозділі 4.2. 
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 Нехай нам дано: n-вимірний вектор об’єктів і m-вимірний вектор 

критеріїв. Потрібно: оцінити об’єкти за сукупністю критеріїв(аналіз) і 

вибрати(синтез) оптимальне рішення. Фактично, будемо вважати, що модель 

початкових даних для даної задачі задана у вигляді відношення «об’єкт – 

властивість» (табл. 4.1) або матриці рішень (4.3). 

 Надалі, за модель початкових даних для задачі вибору будемо вважати 

матрицю рішень 

O=





















mnmm

n

n

OOO

OOO

OOO

...

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

...

...

21

22221

11211

, 

де );,1;,1()( njmixaKO j

ijiij  – це оцінка j -альтернативи за i -

критерієм.   

Для розв’язання такої задачі прийняття рішень розроблений метод, 

який базується на моделі оцінювання в основі якої лежить принцип 

обмеженої раціональності. Укрупнену схему методу обмежено-

раціонального багатокритеріального вибору наведено на рис.5.1.  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.  

Опишемо деякі частинні випадки реалізації даного методу.  

 

5.2. Метод визначення узагальненої оцінки корисності 
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 У роботах [12, 99, 116, 123, 124, 132, 135, 150] описано підхід, який 

дозволяє визначати узагальнену оцінку через точку «задоволення вимог» і 

нечіткі множини. 

Не втрачаючи загальності, припустимо, що для однорідної задачі 

прийняття рішень  нам відома скінчена множина альтернатив  
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Рис. 5.1. Укрупнена схема методу обмежено-раціонального 

багатокритеріального вибору. 
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},...,,{ 21 naaaA   з множиною відповідних їй векторних оцінок 

},...,,{ 21 nxxxX  , отриманих за сукупністю критеріїв },...,,{ 21 mKKKK  , 

тобто відома матриця рішень (4.3). 

Виходячи з вище викладеного, опишемо метод визначення 

узагальненої оцінки корисності у вигляді наступного алгоритму: 

Крок 1. Визначити  точку «задоволення вимог» T і сформулювати нечітку 

критеріальну множину 
TA  відносно даної точки. 

Крок 2. Вибір моделі обчислення величин ijz  матриці Z за однією з моделей 

(4.8), (4.11) – (4.13). 

Крок 3. Визначення функції належності нечіткої множини. Необхідно задати 

вагові коефіцієнти для критеріїв ефективності {p1, p2, …, pm} та вибрати 

модель функції належності )(xA  за однією з формул (4.8). 

Крок 4. Побудувати нечітку множину     XxxxA AT  ,,  . Значення 

величин )(xA  і будуть виступати узагальненими оцінками.  

 

5.3. Метод розв’язання ієрархічної задачі вибору з  нечітко 

заданими даними 

Постановка задачі. Нехай задано скінчену допустиму множину 

альтернатив    njaaaaA jn ,1,,...,, 21   і ціль, яка характеризується 

(оцінюється) множиною нерівнозначних критеріїв 

   miKKKKK im ,1,,...,, 21  , а також відомий ступень задоволення 

альтернативи ja  критерію iK , який задається функцією належності 

   1,0jK x
i

 , тобто    1,0: KAa jKi
 . Кожний критерій iK , який 

входить до множини K , у свою чергу характеризується підмножиною 

часткових критеріїв, тобто    PpkkkkK
pp iiiii ,1,,...,,

21
 , які у свою 

чергу теж є нерівнозначними. Необхідно вирішити наступну задачу: 
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отримати за результатами проведених оцінок упорядкований (ранжирований) 

список альтернативних варіантів 
*A . 

Загальна схема розв’язання задачі. Припустимо, що критеріальний 

простір має дворівневу ієрархічну структуру. Нехай 

         njmiPpaaaa jkjkjkjk
pjpiii

,1,,1,,1,,...,,
21

   – функції 

належності альтернативи ja частковим критеріям 
piii kkk ,...,,

21
 і відомі 

коефіцієнти відносної важливості цих критеріїв, тобто 

   Pp
pp iiii ,1,,...,,

21
  . Узагальнений алгоритм розв’язання можна 

записати наступним чином[116]: 

Крок 1. За допомогою агрегування часткових критеріїв (показників) нижчого 

рівня оцінюється кожний критерій верхнього рівня ієрархії, тобто на основі 

побудови згорток часткових критеріїв 
piii kkk ,...,,

21
 визначається функція 

належності альтернативи ja  критерію ),1( miKi  : 

   
piipj kkiijK Fa  ,...,,...,

11 , . Схема визначення функції належності 

приведена на рис. 5.2.    

     На рис. 5.2 позначено 
pik  через  ),1;,( PpmiiKip  . 

Крок 2. На основі отриманих результатів   mia jKi
,1,   для всієї множини 

альтернатив ),1( njAa j   визначаємо функцію належності загальній цілі  

K , як згортку       
jKjKmjK aaFa

m
 ,...,,,...,

11 . Схема визначення 

приведена рисунку 5.3. 

Крок 3. Будуємо множину *A  альтернатив, в якій упорядковані альтернативи 

у порядку зменшення значень функції належності  jK a . Схема визначення 

функції належності загальній цілі приведена на рис. 5.3. 
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Рис. 5.2. Схема визначення функції належності альтернатив ),1( nja j   

критеріям ),1( miKi   
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Рис. 5.3. Визначення функції належності альтернатив ),1( nja j   

загальній цілі 

 

5.4. Метод нечітких послідовних поступок 

 Розглянемо клас задач, коли критерії ефективності задаються у вигляді 

нечітких величин,  заданих відображенням  1,0: 1 RAi ,  де 
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 naaA ,...,1  – універсальна множина альтернатив, R
1 

– числова вісь на якій 

задані оцінки. У такому випадку )(ai , для кожного фіксованого Aa , 

представляє собою нечітку величину оцінки альтернативи через функцію 

належності критерію ефективності. Приведемо алгоритми 

багатокритеріального вибору для даного класу задач, які описані у роботах 

[97, 116, 147]. Припустимо, що відома допустима множина альтернативних 

рішень AAD  . 

Алгоритм Р1. Відома важливість кожного критерію ефективності.  

Крок 0. Будуємо строге впорядкування критеріїв за важливістю і нумеруємо 

їх у порядку  спадання важливості. 

Крок i-ий( mi ,1 ). Задаємо значення порогу рівня 
i  і будуємо множину 

  DD

ii

D

i

D

i AAaAaaA   01 ,)(,|  . 

Якщо множина D

iA (порожня), то необхідно змінити значення порогу 

рівня i або повернутись на крок вище і змінити значення порогу 1i . Даний 

крок повторюється( mi  ) до тих пір, поки множина 
D

iA  не містить таку 

кількість альтернатив, з якої можна  зробити вибір. 

На  m-му кроці особа, що приймає рішення повинна або погодитись  з 

множиною 
D

mA , тоді алгоритм завершує роботу або повторно виконати 

алгоритм, змінивши при цьому або пріоритети критеріям, або значення 

порогів рівнів. 

Алгоритм Р2. Критерії ефективності рівнозначні за важливістю. 

Крок 0. Для кожного критерію задається значення порогу рівня ),1( mii  . 

Крок i-ий( mi ,1 ). Розв’язується задача побудови множини  

 ii

DD

i aAaaA   )(,| . 

Даний крок виконується m разів. 

Крок m+1. Шукаємо множину ефективних альтернатив у вигляді 


m

i

D

iAA
1

  . 



212 

 

Якщо множина A (порожня) або не задовольняє особу, що приймає 

рішення, тоді необхідно змінити або всі значення порогів рівня ),1( mii  , 

або лише деякі із них і повернутись на i-ий крок. У протилежному випадку, 

алгоритм завершує роботу. 

Примітка 1. Якщо порядок критеріїв не строгий, то для таких задач потрібно 

використовувати комбінацію алгоритмів Р1 і Р2. 

Примітка 2. Якщо про важливість критеріїв нічого не можна сказати або 

невідомо, тоді для розв’язування таких задач можна використати алгоритм 

Р1 з почерговим вибором номера критерію за допомогою датчика 

випадкових чисел. 

 

5.5. Метод оцінювання рівня стану об’єкта 

Задача оцінювання характеристик об’єкта відіграє важливу роль у 

процесі прийняття управлінських рішень та розробці інформаційних 

технологій для його супроводу. 

Постановка такої задачі може бути сформульована наступним чином. 

Нехай відома множина критеріїв ),...,,( 21 nKKKK   за якими можна 

оцінити характеристики деякого об’єкта дослідження. На основі даних 

оцінок потрібно визначити узагальнену оцінку рівня стану об’єкта із 

множини заданих значень оцінки ),...,,( 21 tDDDD  . Для прикладу, оцінкою 

рівня якості може бути, рівень платоспроможності, рівень знань, рівень 

захворюваності, рівень компетентності, рівень конкурентноздатності тощо. 

Модель такої задачі, використовуючи апарат нечіткої математики, 

можна подати у наступному вигляді. 

Розглянемо об’єкт із n  входами та одним виходом: 

),...,,( 21 nUUULW  , 

де W   вихідна лінгвістична змінна; 
nUUU ,...,, 21
  вхідні лінгвістичні оцінки, 

що відповідають  множині критеріїв ),...,,( 21 nKKKK  . L   оператор, що 
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ставить у відповідність вихідну змінну W , при вхідних змінних 
nUUU ,...,, 21
 

(правило логічного виводу) [148]. 

Для оцінки вхідних лінгвістичних змінних ),1(, niUi   використаємо 

якісні терми терм-множин ),...,,(
21 il

iiii aaaA  , де p

ia   p-й компонент 

лінгвістичного терму вхідної змінної ),1,,1(, nilpU ii  , а для вихідної 

змінної W   терми терм-множин ),...,,( 21 tDDDD  , де 
jD  ( tj ,1 )  j -й 

компонент лінгвістичного терму змінної W . Терм-множина вихідної змінної 

буде вважатись рівнем значимості. 

З урахуванням даної постановки, а також сформованих вимог, підхід до 

побудови нечіткої оціночної моделі полягає в наступному.  

Множина показників(критеріїв) структурується(розбивається) за 

рівнями ієрархії. На кожному рівні ієрархії показники утворюють 

підмножини, кожна з яких відповідає показникам суміжного з ним більш 

високого рівня ієрархії. На кожному рівні ієрархії, починаючи з другого, 

можуть існувати показники, що не утворюють підмножин на більш низькому 

рівні. На верхньому рівні ієрархії знаходиться підмножина з одного 

(узагальненого, інтегрального) показника (рівень значимості). Кожному 

показнику приписується вага.  

Наступним етапом с побудова матриці знань, яка подана у вигляді 

табл.5.1.  

Основні позначення: 

j
k

jj

j
ppp ,...,, 21

 номери комбінацій вхідних змінних для виходу 

),1(, tjD j  , де t   кількість можливих градацій рівнів, елемент jp

ia , який 

стоїть на перетині i -го стовпця та jp -го рядка є лінгвістичною оцінкою 

критерію iU  і обирається із відповідної терм-множини змінної iU , тобто 

j

jp

i kptjniAa ,1,,1,,1,  . 
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Лінгвістичні оцінки jp

ia  змінних 
nUUU ,...,, 21
, що належить до логічних 

висловлювань (5.1), розглядаються як нечіткі множини з функціями 

належності )( i

a
U

jp
i , тобто це функції належності критерію 

iU  до нечіткого 

терму j

jp

i kptjniAa ,1,,1,,1,  ; ),...,,( 21 n

D
UUUj   функція належності 

рівневі tjD j ,1,  . 

Табл. 5.1 

Матриця знань 

№ вхідної 

комбінації 

значень 

Вхідні змінні 
Вихідна 

змінна 

1U  2U  ... nU  W  

1

1
p  

1

2
p  

… 

1

1k
p

 

11

1
a  

12

1
a  

... 

ka1

1  

11

2
a  

12

2
a  

... 

ka1

2  

... 

11

n
a  

12

n
a  

... 

k

n
a1

 

1
D  

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

jp
1  
jp

2  

... 

j

jk
p

 

1

1

ja  
2

1

ja  

... 

jka
1  

1

2

ja  
2

2

ja  

... 

jka
2  

... 

1j

n
a  

2j

n
a  

... 

jk

n
a  

j
D

 

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

tp1  

tp2  

... 

t

kt
p  

1

1

ta  

2

1

ta  

... 

tka1  

1

2

ta  

2

2

ta  

... 

tka2  

... 

1t

na  

2t

na  

... 

tk

na  

tD  

  

На основі матриці знань реалізована процедура багатофакторного 

нечіткого оцінювання, яка базується на основі нечіткого правила виведення 
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"нечіткий модус поненс" (fuzzy modus ponens) і визначає систему логічних 

висловлювань – “Якщо, Тоді, Інакше” [60], які пов’язують значення вхідних 

змінних 
nUUU ,...,, 21
 з одним із можливих значень ),1(, tjD j  . 

Якщо 
1

11
j

aU   та 
1

22
j

aU   та … та 
1j

nn aU    

Або 
2

11
j

aU   та 
2

22
j

aU   та … та 
2j

nn aU    

Або … Або 
jk

aU 11   та 
jk

aU 22   та … та 
jk

nn aU    

Тоді ,jDW   Інакше….        (5.1) 

 Далі формуємо систему логічних рівнянь: 

)],(...)()([

...)](...)()([

)](...)()([),...,,(

21

212

21121

21

22
2

2
1

11
2

1
1

n

aaa

jk

n

aaa

j

n

aaa

jn

D

UUU

UUU

UUUUUU

jjk
n

jjkjjk

j

j
n

jj

j
n

jj
j













  (5.2) 

де    логічне “Та”,    логічне “Або”, tj
jjk ,1,    вага правила. 

Зафіксувавши значення вхідних змінних ),...,,(
**

2

*

1

*

nUUUU   

розглядуваного об’єкта і враховуючи, що функції належності вихідної 

змінної за кожним правилом розраховують, як добуток функцій належності 

всіх вхідних змінних, а для визначення терма результативного показника *W  

застосовують максимальний вихід з усіх правил, то можна також вихідну 

змінну моделі розрахувати за наступною функцією [60]: 

)],...,([maxarg
**

1

*

n

jD

jD
UUW  , tj ,1                     (5.3) 

або 

)}({maxarg
1

* 



 i

t

j
i

a
UW

jp
i

jp
i

 ,  ni ,1 , jkp ,1 .               (5.4) 

 Алгоритмізуємо даний метод у вигляді наступного узагальненого 

алгоритму. 

Крок 1. Визначити множину критеріїв для оцінки об’єкта та провести її 
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структуризацію. 

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 значимості об’єкта. 

 Конкретизація даного алгоритму приведена у підрозділі 5.12 для 

розв’язання практичних задач: визначення рівня платоспроможності та 

визначення рівня компетентності. 

 

5.6. Метод визначення пріоритетів 

 Представимо метод визначення пріоритетів для критеріального 

простору, який базується на використанні матриці рішень. Даний підхід 

описаний у роботах [44, 69, 116, 152]. Нехай, для здійснення вибору за  

багатьма критеріями, нам відома матриця рішень (4.3) , тобто  

O=
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, 

де );,1;,1()( njmixaKO j

ijiij  – це оцінка j -альтернативи за i -

критерієм.  На основі цієї матриці, використовуючи деякі із способів 

нормування(підрозділ 2.6.2), отримаємо матрицю  

D=
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де );,1;,1( njmid ij  – це нормована оцінка j -альтернативи за i -критерієм. 
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Побудуємо матрицю B   наступним чином 
TDDB  , де 

TD  - матриця 

транспонована до матриці D . Оскільки розмірність матриці D  nm , тоді 

розмірність матриці B  буде відповідно mm . Елементи матриці B  

обчислюються наступним чином   


n

l jlilij ddb
1

. Як видно із даної 

формули матриця B  є симетричною, тобто jiij bb  . Інформаційний зміст 

матриці B  це інтегральні оцінки важливості множини критеріїв на множині 

альтернатив. Наступним етапом є знаходження для матриці  B  власних 

значень. Для цього потрібно розв’язати наступне характеристичне(матричне) 

рівняння 0 EA  , де E  - одинична матриця, а коренями 

 m ,...,, 21  – вектор власних значень. Однією з властивостей 

симетричних матриць є те, що всі їх власні значення  є дійсними числами. 

Серед отриманих власних значень   m ,...,, 21  знаходимо найбільше і 

шукаємо відповідний йому власний вектор, розв’язавши наступне матричне 

рівняння: YYB  max . 

 На основі вище викладеного, опишемо алгоритм визначення 

пріоритетів для критеріїв у задачі багатокритеріального вибору. 

Крок 1. Задати або визначити матрицю рішень  O . 

Крок 2. Провести нормалізацію матриці рішень O (перехід від матриці O до 

матриці D ). 

Крок 3. Знайти матрицю 
TDDB  . 

Крок 4. Для матриці B  визначити максимальне власне значення і відповідний 

йому власний вектор 
T

myyY ),...,( 1 . 

Крок 5. Провести нормування власного вектора. Наприклад, 
j

j

j

j
y

y
w

max
 . 

Крок 6. Визначимо вектор пріоритетів  Tm ,,1  наступним чином: 

1m , 1,1,/ 1   mjww jjj .  
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Для побудови ряду пріоритетів необхідно проранжирувати критерії 

відносно величин },...,{ 1 mww  у порядку спадання їх значень і побудувати ряд 

 mppP ,,1  , який відповідає упорядкованій множині індексів критеріїв. 

Для визначення вектора ваг можна використати наступну формулу: 

mj
m

i

m

il

l

m

jq

qj ,1,)( 1

1
 




   . Побудований таким чином вектор 

T

m ),...,( 1    буде нормованим, тобто 10  j  і  


m

j j1
1 . 

 При багатокритеріальному аналізі виникають як задачі  визначення 

пріоритетів критеріїв відносно альтернатив, так і задачі визначення 

пріоритетів альтернатив відносно критеріїв. У такому випадку, теж можна 

використати даний метод, але потрібно матрицю B  обчислити наступним 

чином: DDB T   (крок 3). 

 Запропонований метод дозволяє отримати ряд або вектор пріоритетів, 

або вектор ваг, визначивши один раз власні значення і власний вектор для 

матриці рішень. Даний фактор являється важливим при вирішення 

багатокритеріальних задач вибору великої розмірності, як відносно множини 

альтернатив так і множини критеріїв.  

  

5.7. Метод модифікації вагових коефіцієнтів 

На сьогоднішній час відомо дуже багато методів і алгоритмів 

визначення вагових коефіцієнтів. Але у інтерактивних методах прийняття 

рішень, часто виникає питання зміни цих коефіцієнтів у ході прийняття 

рішення. Приведемо метод[101, 106, 116, 137], який дозволяє робити 

модифікацію вагових коефіцієнтів у процесі прийняття рішень. Тобто, 

пропонується схема інтерактивного корегування  ваг, суть якої полягає  у 

тому, що вона надає можливість  одночасно   змінювати  і  залишати   

незмінними  декілька  вагових коефіцієнтів.  

 Припустимо, що на деякому етапі прийняття рішень, нам відомі вагові 

коефіцієнти. Вони можуть бути задані або обчислені.  Позначимо їх у вигляді 
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вектора ),...,( 1 m   для якого виконуються умови: 10  i ),1( mi   і 

 


m

i i1
1 . Нехай ми знаємо, які з цих коефіцієнтів потребують зміни, а які 

ні. На основі цих знань, побудуємо величини }{ i , }{ i  і }{ i ),1( mi   

наступним чином: 
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Визначимо нові значення вагових коефіцієнтів за формулою: 
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(5.5)

 

де 
С

i

H

i vv , ),1( mi   – відповідно нові і старі значення вагових коефіцієнтів.     

Значення  задається користувачем і від нього залежить зміна вагових 

коефіцієнтів. Якщо   >0 , то відповідні ваги збільшуються, а якщо    <0 – то 

зменшуються.  

Приведену вище схему опишемо у вигляді алгоритму: 

Крок 1. Нехай нам відомі вагові коефіцієнти, задані у вигляді вектора 

),...,( 1 m
ccc   . 

Крок 2. Задамо, в інтерактивному режимі, величини }{ i ),1( mi   і величину. 

Крок 3. Обчислимо значення величин }{ i та }{ i ),1( mi  . 

Крок 4. Знаходимо нові значення вагових коефіцієнтів за відповідною 

формулою (5.5). 
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5.8. Метод колективного прийняття рішень 

При вирішенні практичних задач часто виникають ситуації, коли особа, 

що приймає рішення не в силах самостійно вибрати вірне рішення і змушена 

звернутися за допомогою до інших осіб, які мають однакові наміри і 

повноваження. Такий процес прийняття рішень носить назву колективний, 

груповий або колегіальний вибір. Розглянемо метод прийняття рішень, який 

описано у роботах [27, 56, 114,116, 153], для колективного вибору.  

Сформулюємо задачу колективного вибору наступним чином. Нехай 

задана скінченна множина альтернативних рішень  naaA ,...,1  і відома 

група осіб }...,,{ 1 lIII  , яким  на даній множині альтернатив надано 

повноваження приймати рішення  з  різним ступенем переваг   lppP ,...,1 . 

Множина альтернативних рішень може оцінюватись за допомогою 

універсальної множини критеріїв  mKKK ,...,1 . Ставиться задача 

вироблення  деякого нового відношення у сенсі(розумінні) «загальної 

думки», що дозволить виділити множину ефективних альтернатив.  

Суть даного методу 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 (див. підрозділ 5.2). 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  
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Дане відношення будемо розглядати як нечітке відношення, тому ij  - 

значення функції належності нечіткій множині визначеній  i -им індивідом 

для  j -ї альтернативи. 

Результатом  роботи  за даним методом є профіль узагальнених оцінок 

корисності, за якими можна провести ранжирування альтернатив. 

Кожен індивід колективу може по різному впливати на прийняття 

колективного рішення. Це може бути пов’язано з його компетентністю, 

авторитетністю, кількістю акцій і т.д., що повинно бути відображено у 

векторі степенем переваг   lppP ,...,1 . На основі нечіткого логічного 

виводу, який базується на композиційному правилі Заде, взявши вектор P , як 

нечітке відношення вхідної інформації, а за нечітку базу знань відношення 

R
~

, побудуємо нечітке відношення RPC
~~~

 . Знак «» означає композиційна 

операція, наприклад, максимінний або мінімаксний, або 

максмультиплікативний добутки тощо. Таким чином, вихідним результатом 

колективного вибору буде нечітка множина, значення функції належності 

якої задані нечітким відношенням C
~

. Проранжируємо альтернативні рішення 

за даними значеннями функції належності у спадаючому порядку. 

 Алгоритм, на основі вище сказаного, буде виглядати наступним чином: 

Крок 0. Задати 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 степенів переваг P
~

. 

Крок l+2. Визначаємо нечітку множину, функцію належності якої будемо 

вважати колективним вибором, на основі нечіткого відношення  RPC
~~~

 . 

Крок l+3. Проранжируємо альтернативні рішення відносно значень функції 

колективного вибору.  
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Примітка. Кожний індивід має право вибирати свою точку 

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

функції належності цій множині. 

 

5.9. Метод узгодження рішень 

Розглянемо дворівневу ієрархічну структуру прийняття рішень[116, 

149, 270]. Нехай деякий суб’єкт, далі  будемо називати центр, намагається 

досягти  визначеної цілі, реалізація якої оцінюється множиною критеріїв 

},...,,{ 00

2

0

1

0

mKKKK  . Центр впливає на окремі ланки 
sUUU ,...,, 21
, які 

назвемо агентами, кожний із них має свої цілі slKKKK l

m

lll

l
,1},,...,,{ 21  . 

Задача, яка стоїть перед центром і агентами, це зробити вибір на дискретній 

множині альтернативних варіантів  naaA ,...,1 .  Прикладом такої задачі 

може служити вибір виробничої програми для фірми – виробника. У даному 

випадку центром являється дирекція фірми, а агентами її підрозділи -  

виробничий відділ, відділ збуту, фінансовий відділ, відділ кадрів та інші. 

Прийняття рішень центром потребує додаткових інформаційних затрат для 

узгодження своїх цілей з цілями агентів. 

Розглянемо підхід(метод), який запропоновано у роботах [141, 142, 

149]. Даний метод дозволяє пов’язати вибір агентів з вибором центру, 

використовуючи принципи багатокритеріального аналізу, теорії нечітких 

множин та задовольняючого розв’язку. Припустимо, що центру і агентам 

відомі множина альтернативних варіантів і відповідні множини критеріїв, за 

якими проводиться оцінка цих альтернатив,  для досягнення їхніх цілей. 

Таким чином, центром і агентами повинні вирішуватись задачі 

багатокритеріального вибору. Центр і агенти  розв’язують свої індивідуальні 

задачі багатокритеріального вибору методом визначення узагальненої оцінки 

корисності (див. підрозділ 5.2). Загальна схема методу полягає в тому, що 

кожен агент розв’язує свою задачу вибору і як результат декларує центру 

свій профіль переваг у вигляді узагальненої оцінки корисності.  
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На основі даної схеми опишемо алгоритм. 

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 узгоджений вибір, на основі нечіткого відношення  RWC
~~~

 . 

Крок s+4. Проранжируємо альтернативні рішення відносно значень функції 

узгодженого вибору.  

Примітка. Центр і кожний агент має право вибирати свою точку 

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

для функції належності цій множині. 

 

5.10. Метод багатокритеріального аналізу із врахуванням динамічності 

оцінок критеріїв ефективності 

Розглянемо випадок, коли із побудованого ранжувального ряду 

альтернатив не можна чітко визначити їх переваги, але за оцінками деяких 

критеріїв відома динаміка. Використовуючи прогнозні значення за деякими 

критеріями побудуємо новий ранжувальний ряд[102, 103, 116]. Модель даної 

задачі представимо вигляді матриці рішень: 

;,1;,1),( njmiOO ij                              
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де Оij  – це оцінка j-ї альтернативи по i-му критерію. Кожен стовпець матриці 

 це вектор оцінок, що характеризує альтернативу, а кожен рядок матриці  

критерій.  

Нехай вектор альтернатив впорядковано по спаданню значень оцінок 

альтернатив ),...,,( 21 nZZZZ   за допомогою вищенаведених методів 

[148,270]. Припустимо, що на перших p  місцях побудований ранжувальний 

ряд оцінок альтернатив ),...,,( 21 nZZZZ  , за своїми значеннями близький 

один до одного на деяку величину jj ZZd  1 . У такому випадку, існує 

неоднозначність і невпевненість вибору найкращої альтернативи, оскільки 

невідома поведінка першого, другого, …, p-го альтернативного рішення у 

майбутньому. 

Припустимо, що відома множина критеріїв KKKK h },...,,{ 21 , за 

допомогою яких можна прослідкувати динаміку критеріальних оцінок за l  

періодів. Використовуючи формулу для парної лінійної регресії [222] 

 ,)( bsasY      (5.6)  

спрогнозуємо оцінки 
i

hl
Q  за всіма критеріями для періоду 1 ls . Значення 

коефіцієнтів ba,  будемо обчислювати методом найменших квадратів. 

Запишемо, окремо для кожної альтернативи ( pi ,...,2,1 ), значення оцінок 

критеріїв за всі періоди у вигляді табл. 5.2( l   періоди). 

Табл. 5.2. 

Оцінки за динамічними критеріями 
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Розв’язання такої задачі потребує побудови ph   рівнянь, для кожної 

альтернативи за кожним критерієм. На основі даних рівнянь, будуємо 

матрицю рішень для  кожної альтернативи, наприклад, для періоду 1 ls . 

Тоді рівняння лінійної регресії (5.6) перепишеться у вигляді: 

.,1,,1,)( hgpisbasY i

g

i

g

i

g    (5.7) 

Коефіцієнти 
i

gb , 
i

ga  обчислюються згідно формул [184]: 
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   (5.8) 
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Вектори утворених оцінок альтернатив за критеріями ефективності, для 

1 ls  періоду, запишемо у вигляді табл. 5.3. 

 

Табл. 5.3. 

Прогнозовані оцінки на майбутній період 

 1x  2x  … 
px  

1K
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1
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1
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h
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або матриці рішень вигляду: 

  .,1;,1, hgpiYL i

g
     (5.10) 
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Зміст інформації даної матриці це агреговані оцінки альтернатив за 

динамічними критеріями, які прогнозовані на наступний період.  

Аналогічним чином, запишемо вектори утворених критеріальних 

оцінок для періодів ,1 ls  ,2 ls  3 ls  по кожній альтернативі, у 

вигляді табл. 5.4. 

Табл. 5.4. 

Прогнозовані оцінки на три майбутні періоди 

ix  1l  2l  3l  

1K
 

)1(
1

lY i
 )2(

1
lY i

 )3(
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lY i
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 )2(2 lY i
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lY i
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)1( lY i

h
 )2( lY i

h
 )3( lY i

h  

 

Дану таблицю можемо представити у вигляді наступної матриці: 

   .3,2,1;,1;,1,)(  khgpiklYL i

i g
   (5.11) 

Для побудови агрегованої  матриці рішень використаємо наступну 

схему, яка  зображена на рис. 5.4. 

 

 

Рис. 5.4. Агрегування матриць альтернатив за динамічними  критеріями 

Наступним кроком є знаходження темпів рівня зростання 

критеріальних оцінок, по прогнозованих значеннях, для кожної матриці 
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альтернатив розмірності )3( h . Для цього скористаємось наступними 

формулами [200]: 

 

,
)1(

)2(
)1(
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gi

g      (5.12) 
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g      (5.13) 

де ,,1 pi   .,1 hg   

 Таким чином отримаємо матриці розмірності )2( h  темпів зростання по 

всіх альтернативах: 

   .2,1;,1;,1,)(   hgpiTT i

i g
  (5.14) 

Дані матриці запишемо у вигляді табл. 5.5. 

Інформація у даній  таблиці  показує на скільки рівень одного періоду 

збільшився стосовно рівня іншого, тобто показники матриці  характеризують 

відносну величину приросту. На наступному крокці, для отриманих матриць 

Табл. 5.5. 

Оцінки темпів зростання 

ix  )1(T  )2(T  
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(5.14) шукаємо «темп другого порядку» (прискорення), як темп середнього 

зростання, за наступною формулою: 

,)2()1( i

g
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g TTA      (5.15) 

де ,,1 pi   .,1 hg   
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Виконавши таку процедуру,  отримаємо вектори оцінок альтернатив за 

критеріями, значення яких будуть характеризувати середнє прискорення 

зміни оцінок на прогнозовані три наступні періоди. Дані вектори 

представимо у  вигляді табл. 5.6 

 

Табл. 5.6. 

 Агреговані оцінки темпів зростання другого порядку 

 1x  2x  … px  
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або у вигляді матриці рішень: 

.,1;,1, hgpiAA i

g








                   (5.16) 

Зміст інформації у даній матриці це агреговані прогнозовані оцінки 

альтернатив, представлені у вигляді їх рівня зростання, за динамічними 

критеріями на наступні три періоди. Таким чином, ми перейшли до однієї 

агрегованої матриці рішень. 

Побудувати ранжувальний ряд альтернатив, використовуючи 

інформацію матриці (5.16), можемо аналогічними підходами, як для матриці 

(4.3) описаними в роботі [116], які базуються на теорії обмеженої 

раціональності з використанням нечітких множин.  

Опишемо загальну схему алгоритму даного підходу. 

Крок 1. Задамо множину критеріїв за якими можна провести динаміку 

спостережень та їх оцінки за періоди. 

Крок 2. Знаходимо значення оцінок для кожної альтернативи за формулами 

(5.7) – (5.9). 



229 

 

Крок 3. Знайдемо для кожної альтернативи прогнозовані оцінки на три 

майбутні періоди у вигляді матриці (5.11). 

Крок 4. Знаходимо для кожної альтернативи темпи зростання «першого 

порядку» за формулою (5.12) – (5.13). 

Крок 5. Знаходимо для кожної альтернативи темпи зростання «другого 

порядку» за формулою (5.15). 

Крок 6. Побудуємо  матрицю (5.16). 

 

5.11. Схема послідовного аналізу альтернативних рішень 

Однією із задач багатокритеріального аналізу альтернативних рішень є 

скрінінг альтернатив, суть якої полягає у  відсіюванні/відбраковці 

альтернативних рішень із заданої множини. Альтернативи які залишились 

знову аналізуються і оцінюються,  використовуючи методи БКА. 

Одним з найбільш ефективних методів розв’язання оптимізаційних задач 

різноманітних класів є метод послідовного аналізу варіантів (ПАВ), який 

запропоновано в 60-х роках ХХ ст. в Інституті кібернетики АН України 

Міхалевичем В. і Шором Н. [169]. З точки зору формальної логіки, у 

класичному варіанті, схема ПАВ зводиться до послідовності процедур, що 

повторюються: 

- виявлення певних специфічних ознак та їх впорядкування для 

проведення структуризації множини об’єктів; 

- розбиття(структуризація) множини об’єктів на підмножини за даною 

множиною ознак; 

- знаходження логічних протиріч в описі деяких підмножин, 

використовуючи дані ознаки.  

- виключення з подальшого розгляду тих підмножин об’єктів, в описі 

яких виявлені логічні протиріччя. 

Структуризація множини об’єктів може задаватись різними способами. 

Зокрема, як задача класифікації – невпорядковане розбиття множини, як 
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задача стратифікації – впорядковане розбиття за рівнями якості або як задача 

ранжування – впорядкування із вказанням номера міста об’єкта. 

В [29,32] загальна схема ПАВ конкретизується для різних класів 

багатоваріантних задач, описуються алгоритми «послідовного аналізу, 

відсіювання та конструювання варіантів», зокрема, широко відомий алгоритм 

«Київський віник». Методологічною основою якого є розвиток послідовного 

аналізу А. Вальда[22], і зводиться до наступних послідовних дій: 

- розбиття множини варіантів розв‘язків задачі на підмножини з 

додатковими властивостями; 

- використання цих властивостей при пошуку логічних протиріч в 

описі окремих множин; 

-  виключення з розгляду підмножин, в описі яких є протиріччя. 

   Основним правилом відсіювання безперспективних варіантів в цих 

алгоритмах був принцип монотонної рекурсивності [169], споріднений 

критерію оптимальності динамічного програмування Белмана [14]. 

Одночасно з відомими перевагами алгоритми покрокового конструювання 

мають і певні недоліки [159]. У розвиток загальних концепцій ПАВ в [24-26] 

запропоновано процедури паралельного відсіювання підваріантів, зокрема, 

одиничної довжини (алгоритм W [24]). При цьому виникає проблема 

конструювання повного варіанта, яка вирішується шляхом послідовного 

вводу обмежень на значення цільового функціонала і задача конструювання 

повного варіанта зводиться до побудови процедур аналізу і відсіювання 

підваріантів. Ефективність алгоритмів, що базується на запропонованих 

принципах, підтверджується обчислювальними експериментами, 

теоретичними оцінками та розв’язанням практичних задач [159]. 

 Ідея ПАВ отримала розвиток та застосування і для інших задач із 

різних предметних областей. 

 

 

 



231 

 

5.11.1. Метод відсіву з використанням експертних оцінок 

Розглянемо задачу вибору на скінченій множині альтернатив у 

загальній постановці. Нехай задані множина альтернатив  naaaA ...,,, 21  і 

універсальна множина критеріїв },...,,{ 21 mKKKK  , з вагами  m ,,, 21   

за допомогою яких ця множина альтернатив може бути оцінена. Необхідно 

визначити множину найкращих альтернатив (множина може складатись із 

одної альтернативи) на основі інформації, отриманої від експертів[ 122, 130, 

131]. 

Процес прийняття рішень починається з формування множини 

експертів, які є компетентними у відповідних галузях. Позначимо множину 

експертів  lEEEE ,,, 21  . Кожному експерту поставимо у відповідність його 

коефіцієнт компетентності – вагу  l ,,, 21  , яка може задаватися 

безпосередньо особою, що приймає рішення (ОПР), або обчислюватися на 

основі проведених попередніх експертиз. Кожен експерт, відповідно до 

власних знань, може сформувати власну групу критеріїв KGq  , 

 lq ,,2,1   із універсальної множини. 

Припустимо, що кожен експерт, враховуючи власні знання і 

пріоритети, оцінює всі альтернативи з множини  naaaA ...,,, 21  за 

відповідною групою критеріїв qG ,  lq ,,2,1  . Позначимо 
q

ijO  оцінку j-ої 

альтернативи за і-им критерієм експертом  під номером q( ROq

ij ) 

Нехай ОПР або експерт для кожного оціночного критерію задає 

оптимістичну та песимістичну межі оцінки альтернативи. Тобто, наприклад, 

для критерію ik  – задаються оптимістична межа RK i  та песимістична - 

RK i , і всі оцінки альтернатив за даним критерієм вважаються занадто 

оптимістичними і перебільшеними, якщо вони перевищують iK  або занадто 

песимістичними і заниженими, якщо вони менші за iK . 
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Аналізуючи оцінки експертів, ті з них, які є перебільшеними будемо 

замінювати на відповідну їм оптимістичну межу, а занижені – на 

песимістичну. Тобто, отримаємо  перетворення: 
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Або використаємо таке перетворення:  
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Для кожного критерію з множини критеріїв },...,,{ 21 mKKKK   

застосуємо одну із згорток: 
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      – зважене середнє гармонійне; 
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  – зважене середнє геометричне; 
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    – зважене середнє арифметичне; 
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q
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ijqij OO   - зважене середнє квадратичне. 

Де  



r

q

q

1

 , r  - кількість експертів, що використовували в оцінюванні 

даний критерій. 

В результаті проведених дій отримаємо матрицю рішень(4.3): 
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Правила відсіву альтернативних варіантів.У залежності від початкових 

умов відсів альтернатив можна проводити по різному[142]: 

– якщо ОПР задає допустимі межі для значень критеріїв min

iK  та max

iK  

(або лише одну з меж),  mi ,...,2,1 , то альтернативи ja  (  nj ,...,2,1 ) для 

яких 
max

iij KO   або 
min

iij KO   виключаються з розгляду. 

– якщо ОПР задає допустимі межі для результуючої оцінки альтернативи 

minO  та maxO , то для кожної альтернативи на основі матриці рішень 

обчислюємо результуючу оцінку. Наприклад, у такому вигляді: 

–  песимістична –
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; 

–  обережна –  
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; 

–  середня – 
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; 

–  оптимістична –  /)(
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2)5(





m

i

ijij O , 

де  



m

i

i

1

 . 

Далі проводимо відсів тих альтернатив, для яких maxOj   або minOj  . 
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5.11.2. Процедура послідовного аналізу і відсіювання варіантів з 

нечіткими функціоналами 

На практиці дуже часто дані мають розмитий, нечіткий характер. При 

чому нечіткими можуть бути як початкові обмеження, так і критеріальний 

функціонал. Також розглядаються випадки введення нечіткого відношення 

переваги [28]. 

Розглянемо випадок,  коли деякі з вхідних даних мають нечіткий, 

розмитий характер. 

Нехай ОПР має(задає) свою власну точку "задоволення вимог" 

 mtttT ,,, 21  , де qt  – значення оцінки за i -им критерієм, якого достатньо, 

щоб ОПР був задоволений. У такому випадку повинна бути задана нечітка 

множина, яка характеризує співставлення кожної альтернативи до точки 

"задоволення вимог". Наприклад, «альтернатив, оцінки яких близькі до точки 

задоволення вимог»,“ альтернатив, оцінки яких не гірші за точку задоволення 

вимог”, “ альтернатив, оцінки яких на багато кращі за точку задоволення 

вимог” та інші, які описані підрозділі 3.8. Тоді нечітку множину запишеться 

наступним чином:  

   XxxxA AT  ,, , 

де  X - множина оцінок множини альтернатив A  ,  xA  - функція належності 

даної нечіткої множини, яка характеризує «ступінь належності» 

альтернативи Aa  нечіткій множині TA ,  Xx оцінка альтернативи Aa  

за множиною критеріїв },...,,{ 21 mKKKK  .     

Таки чином, задачу вибору можна описати за допомогою розмитої 

моделі: вибрати найкращу (ефективну) альтернативу із нечіткої множини:  

   XxxxA AT  ,, .                     

Оскільки будемо вважати, що множина оцінок відома (матриця 

рішень), то залишається питання визначення функції належності даної 

нечіткої множини. Існують різні методи побудови функції належності. 

Визначимо функції належності, наприклад, використавши кусково-лінійну 
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модель (4.8) або показникову модель (4.14), або Гаусівську модель (4.15) для 

різних нечітких множин (4.11) – (4.13). Таким чином отримаємо матрицю 

нечітких величин  
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, 

де  j

i x  ( njmi ,1;,1  ) – нечітка величина  відносної оцінки близькості  

елемента матриці рішення(4.1) до відповідного елемента точки «задоволення 

вимог». 

Нехай   ))(( j

i xFxF   – нечіткий функціонал із функцією належності 

 xF , який описує(задає) правило згортки нечітких величин. Розглядаються 

наступні постановки нечітких оптимізаційних задач,  на основі яких можна 

побудувати процедури аналізу і відсіювання альтернативних варіантів[145, 

151]. 

1. Знайти такий варіант Xx , який максимізує нечіткий функціонал 

 xF : 

 xsuppmaxArg
x

F
X

x , 

 де   0,|supp  xXxxA
TAT    – носій нечіткої множини. 

2. Серед тих допустимих варіантів, функція належності критеріального 

функціоналу на яких приймає значення більші заданого порогу, знайти такий 

варіант Xx , який максимізує функціонал  xF : 

 xmaxArg
1

x
F

X

x , 

де  xF
1

 –  - множина нечіткої множини. 

  3. Серед тих допустимих варіантів, функція належності критеріального 

функціоналу на яких набуває максимального значення, знайти такий варіант 

Xx  ,який максимізує функціонал  xF : 
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 xmaxArg
2

x
F

X

x , 

де  xF
Xx



 max2 . 

4. Серед тих допустимих варіантів, функції належності компонент 

критеріального функціоналу на яких приймають значення більші заданого 

порогу, знайти такий варіант Xx  ,який максимізує функціонал  xF : 

 

 










3

x

xsuppmaxArg

 x

F

i

X

x
. 

5. Знайти такий „оптимальний” варіант, який задовольняє 

наступним обмеженням: 

 xGG ii suppinf ,    ii GxGsuppsup  ( mi ,1 ), 

де iG
 та 

iG  - задані нижня та верхня межі зміни обмежень,    



n

i

j

iji xgxG
1

 

- нечіткі функціонали обмеження. 

 

6. Знайти „оптимальний” варіант серед тих, функції належності 

компонент обмеження яких приймають значення, більші за певний поріг: 

   



n

i

j

iji xgxG
1

,     j

ijg xg
ij

. 

 

5.12. Алгоритмізація розв’язання практичних задач 

 Реалізації практичних задач потребує побудови інформаційної 

технології, яка включає в себе збір вхідної інформації та її обробку для 

отримання нової інформації для використання у системах підтримки вибору 

рішень. Для кожної практичної задачі вхідна інформація одержується із 

відповідних інформаційних документів заданої предметної області. Опишемо 

деякі алгоритми, які реалізовують розв’язання практичних задач. 

Алгоритм побудови вихідної оцінки для оцінювання стартапів. 

Алгоритмізація задачі оцінювання стартапів, яка описана у підрозділі 4.5.1, 

представляється наступним алгоритмом [266]. 

Крок 0. Визначити множину критерії для оцінювання та  провести її 

структуризацію. 
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 Крок 1. Для розглядуваного стартапу S  провести експертне опитування 

і обчислити згортку суми балів за відповідними групами критеріїв 

},...,,{
521

GGG . 

Крок 2.  ОПР задає власні побажання щодо «бажаних значень» вектором 

),...,,(
521

tttT   за  групами критеріїв. 

Крок 3.  Обчислюємо значення функцій належності для отриманих балів 

по стартапу та «бажаних значень» згідно (4.16). 

Крок 4. Знаходимо значення функцій належності 
Uij

  відносно бальної 

оцінки та «бажаного значення» згідно (4.17) – (4.21). В результаті, для кожної 

групи критеріїв 
i

G  по розглядуваному стартапу отримаємо лінгвістичне 

значення та його оцінку достовірності. 

Крок 5. ОПР висловлює власні міркування щодо термів (бажані терми) 

по групах критеріїв – *U . 

Крок 6. Обчислюємо оцінки )(
i

O , )5,1( i  відносно отриманих та 

бажаних термів згідно (4.22).  

Крок 7. ОПР задає вагові коефіцієнти по кожній групі критеріїв 

{p1, p2, …, p5} і згідно (4.23) проводимо їх нормування. 

Крок 9. Використовуючи середньо зважену згортку  обчислюємо 

агреговану оцінку та зіставимо її з терм-множиною M  для отримання 

лінгвістичної оцінки по розглядуваній «ідеї».  

Алгоритм оцінювання ризику фінансування проектів. 

Алгоритмізація задачі оцінювання ризику фінансування проектів, яка 

описана у підрозділі 4.5.2, представляється наступним алгоритмом [118]. 

Крок 0. Визначити множину критерії для оцінювання та  провести її 

структуризацію. 

 Крок 1. Сформулювати правила належності результуючої терм-оцінки 

за групами критеріїв ризику для побудови бази знань. 

 Крок 2. Визначити, для кожної групи критеріїв, агреговану терм-оцінку 

достовірності за формулою (4.26). 
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 Крок 3. Визначити узагальнені оцінки ризику проекту для груп 

критеріїв використовуючи формули (4.28) – (4.29). 

Крок 4. Обчислити агреговану оцінку ризику за всіма групами 

критеріїв за формулою (4.30) і визначити відповідний рівень ризику. 

  Алгоритм визначення рівня компетентності випускника вузу. Суть 

даної задачі полягає визначення компетентності випускника вузу за оцінками 

отриманими під час навчання[117,120,129,143]. Для розв’язання цієї задачі 

вхідною інформацією є всі оцінки за час навчання, структурована множин 

дисциплін за циклами підготовки, вагові коефіцієнти циклів підготовки і 

дисциплін у цих циклах. Результатом розв’язання даної задачі є оцінка рівня 

компетентності даної особи.  

 Реалізацію розв’язання даної задачі подамо у вигляді наступного 

алгоритму. 

 Крок 0. Здійснюється збір даних про навчальні досягнення випускника 

за період навчання згідно освітньо-кваліфікаційного рівня (бакалавр, 

магістр), враховуючи результати його творчої, інтелектуальної, науково-

дослідної та інших видів діяльності виражених рейтинговими оцінками, 

наприклад, за 100-бальною шкалою ЕCTS. 

Крок 1. Розробка нечітких правил на основі яких будується нечіткі база 

знань. Для цього в розгляд вводяться лінгвістичні змінні "рівень 

компетентності по дисципліні" та "рівень компетентності по циклу навчання" 

з лінгвістичними термами: "низький рівень", "середній рівень", "високий 

рівень" з діапазонами оцінок за 100 бальною шкалою; "рівень компетентності 

випускника" з  лінгвістичними термами: "елементарний рівень", "пороговий 

рівень", "підвищений рівень", "професійний рівень" з відповідними 

діапазонами оцінок [143]. Кожен із термів є нечіткою множиною  для якої 

будуються відповідні функції належності. 

 Крок 2. Визначення вагових коефіцієнтів для кожної дисципліни. В 

якості ваг  використовуються або експертні оцінки, або система кредитів для 

вивчення дисциплін. 
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 Крок 3. Визначення рівня компетентності випускника вузу за циклами 

навчання на основі отриманої бази знань, використовуючи алгоритми 

нечіткого логічного виведення.  

 Крок 4. Визначення рівня компетентності випускника вузу у вигляді 

інтегрального показника, нечіткого логічного виведення із зваженою 

істинністю, на основі оцінок рівня компетентності за циклами підготовки та 

вагових коефіцієнтів циклів. 

 

Висновки до розділу 5 

У п’ятому розділі  на основі моделі обмежено-раціонального 

багатокритеріального вибору, яка базується на  нечітких моделях 

представлення знань,  представлено сукупність методів і алгоритмів 

багатокритеріального аналізу і вибору рішення. 

Розроблено методи та алгоритми багатокритеріального аналізу на 

скінченій множині альтернатив: 

- визначення узагальненої оцінки корисності; 

- розв’язання ієрархічної задачі вибору з нечітко заданими даними; 

- нечітких послідовних поступок; 

- визначення пріоритетів і модифікації вагових коефіцієнтів; 

- колективного прийняття рішень та узгодження рішень. 

Запропоновано методи багатокритеріального аналізу із врахуванням 

динамічності критеріїв ефективності та методи на основі схем послідовного 

аналізу альтернативних рішень. 

Виконано алгоритмізацію розв’язання практичних задач. 
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РОЗДІЛ 6. МЕТОДИ І АЛГОРИТМИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО 

АНАЛІЗУ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ 

Розв’язання сучасних проблем в економіці, екології, політиці 

неможливе без застосування моделей, які описують суб’єктивне сприйняття 

людиною навколишньої дійсності. До таких моделей відносяться 

багатокритеріальні моделі, структура яких визначається як набір найбільш 

суттєвих властивостей (критеріїв) та зв’язків між ними. Клас проблем, який 

описується такими моделями, є найбільш поширеним на практиці, а їх 

вирішення найбільш складними у житті людей. Характерною особливістю 

багатьох практичних задач дослідження СЕС є багатокритеріальність, що 

веде за собою складність обробки інформації при знаходженні розв’язку.  

Багатокритеріальність виникає коли якість моделюючого процесу 

необхідно оцінить з точки зору декількох показників. 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 

загрузки обладнання і трудових ресурсів(max), використання 

понаднормованого часу(min) тощо.  

Важливе місце, при розв’язанні  практичних задач, займають проблемні 

ситуації, які моделюються та описуються лінійними моделями і залежать від 

багатьох факторів, тому вирішення багатокритеріальної задачі прийняття 

рішень супроводжується розв’язанням задач багатокритеріального лінійного 

програмування або іншими словами задач векторної оптимізації. 

  У багатокритеріальних задачах прийняття рішення в яких, з 

математичної точки зору, допустима множина альтернативних рішень є 

неперервною(континуальною), тобто у вигляді множини в n–вимірній 

декартові системі координат, і цільові  функції задані в аналітичному вигляді, 

однією із найсерйозніших проблем є редукція кількості критеріїв за якими 

проводиться вибір. Особливо гостро така проблема виникає в ситуації, коли 

розглядувані об’єкти описуються великим числом ознак, тобто при 
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дослідженні слабо структурованих задач, які об’єднують кількісні і якісні 

залежності. Вирішення цієї проблеми можливе до побудови математичної 

моделі, застосувавши наприклад, метод вербального аналізу розв’язків [83], 

який потребує додаткових психологічно коректних операцій отримання 

інформації від особи, що приймає рішення(ОПР) або експерта. Однаково 

набір таких операцій є досить великим і для багатьох задач не знімає 

проблему багатокритеріальності. 

Альтеративним способом є застосування методів пониження 

розмірності критеріального простору. Суть даного підходу полягає у тому, 

що будується ієрархічна система критеріїв, у якій початкові критерії 

послідовно агрегуються у менший набір критеріїв. Найбільш відомими 

можна вважати наступні методи: фрактальний аналіз[184], регресійний 

аналіз[54,199], дискримінантний аналіз[199], кластерний аналіз[156, 191, 

199], багатовимірне метричне і неметричне шкалювання[199,227], методи 

векторної стратифікації[38], теорія гранулювання інформації[38], 

детермінований аналіз[233], методи функціонального шкалювання[227]. 

У загальному випадку задача пониження розмірності критеріального 

простору може бути представлена наступним чином : 

 ,,,,,,,, 2121 mkfff mk     

де  if   - початковий набір критеріїв,  i    - новий набір критеріїв, k- 

розмірність початкового критеріального простору,  m – розмірність нового 

критеріального простору. 

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”. Тобто 

задача вибору буде розглядатися у критеріальному просторі з подальшим 

зменшенням їх кількості шляхом згортання критеріїв з кожної групи у деякі 

інтегральні критерії[109]. 
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6.1. Загальна схема розв’язання векторних задач лінійного 

програмування із критеріальним простором великої розмірності 

Розглядається математична модель задачі вибору з континуальною 

множиною альтернатив X ,  заданою у вигляді обмежень і результат вибору 

оцінюється декількома критеріями ефективності, які описуються за 

допомогою лінійних функцій. Тобто, задача вибору моделюється  за 

допомогою багатокритеріальної задачі математичного програмування з 

лінійними цільовими функціями. 

Математична модель такої задачі  має наступний вигляд: 





n

j

jijii miextrxcxfy
1

,1,)( ,                                (6.1)                                   

nRXx  ,                                                            (6.2) 

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. 

Розробка методів розв’язання багатокритеріальних задач 

супроводжується вирішенням специфічних питань. 

1. Моделювання критеріїв та їх нормалізація. 

2. Моделювання пріоритетів критеріїв. 

3. Визначення області компромісів(звуження області рішень). 

В залежності від необхідної додаткової інформації, яка потрібна для 

знаходження розв’язку, можна провести наступну класифікацію методів30: 

1. Формальні методи ( не використовують допоміжної інформації від ОПР) 

2. Методи, які використовують один тип допоміжної інформації від ОПР. Це 

інформацію про відносну перевагу критерію, про бажані значення критерію, 

про інтервали зміни значень критерію. 

3. Комбіновані  методи : використовуються різні типи інформації від ОПР. 
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Очевидно, чим точніше математична модель описує деяку 

багатокритеріальну задачу, тим вона складніша, що в свою чергу веде за 

собою проблеми, пов’язані із великим об’ємом інформації. Причинами цього 

можуть бути як велика розмірність простору альтернатив, так і велика 

розмірність критеріального простору. Дослідження, які проведені 

психологами показують, що приймаючи рішення людина (ОПР, експерт) 

одночасно може оперувати (порівнювати) 7  2 об’єктами (критеріями, 

альтернативами) [163]. На практиці зустрічаються  задачі, у яких розмірність 

просторів критеріїв або альтернатив перевищує десятки, а то і сотні. Такі 

задачі вважаються задачами великої розмірності. Із задач такого типу 

виокремимо клас задач із великою критеріальною розмірністю. Приклади 

моделей і задач великої критеріальної  розмірності наведено зокрема в [229].  

Велика розмірність критеріального простору приводить до складності 

для ОПР проаналізувати (впорядкувати або порівняти) критерії між собою. 

Крім того, критеріальний простір деяких моделей містить рівнозначні 

критерії, що також приводить до неможливості їх порівняння. Як правило 

люди дають завищені оцінки тим критеріям, які порівняно мало впливають 

на вибір, і недооцінюють найбільш суттєві. Тому для аналізу взаємозв’язків 

між критеріями пропонується провести кластеризацію критеріального 

простору, яка дозволить виявити та побудувати підмножини ”суперечливих” 

критеріїв та кластери ”сильно зв’язаних” критеріїв. Це у свою чергу, дасть 

додаткову інформацію ОПР для обгрунтованішого підбору вагових 

коефіцієнтів. 

Всі відомі методи кластеризації використовують певні метрики і 

оптимізацію відповідних критеріїв якості [63]. У подальших   дослідженнях 

нами буде використовуватись неевклідова міра подібності – косинусна 

відстань, тобто міра подібності, як значення косинуса кута між двома 

векторами[242]. Суть даної  метрики полягає у знаходженні кута між двома 

векторами, а значення косинуса цього кута виражається через 

нормалізований скалярний добуток векторів заданих у координатній формі. 
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Для розв’язання задач 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  (6.1), (6.2) 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 .  

Загальна схема розв’язання задач із ”великою” критеріальною 

розмірністю наведена на рис. 6.1. 

Очевидно, що аналізувати і співставляти вектори можна тільки тоді, 

коли всі вони мають однакову розмірність. Але часткові критерії можуть 

мати різну фізичну природу. Тому їх необхідно приводити до безрозмірної 

форми і одного способу екстремізації. В цьому випадку простір 

критеріїв(критеріальний простір) буде метричним, отже можуть бути 

використані поняття збільшення – зменшення вектора ефективності, що 

характеризує той або інший допустимий розв’язок задачі.  

При нормалізації часткові критерії підлягають деякому перетворенню, 

що задовольняє наступну основну вимогу: розв’язок, отриманий в 

нормалізованому просторі критеріїв, не має змінюватись при переході до 

вхідного простору часткових критеріїв. 

Різні методи нормалізації та їх порівняння описані, зокрема, в роботах 

4, 214, 218. 

Використовуючи алгоритми, описані в підрозділі 6.5, проведемо 

кластеризацію множини часткових критеріїв на кластери ”сильно” і ”слабо” 

зв’язаних (див. підрозд. 6.3). Після чого отримаємо z  кластерів. Вибравши в 

кожному із утворених кластерів представника кластеру zixf i ,1)(
~
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Рис. 6.1. Загальна схема розв’язання багатокритеріальних задач лінійного 

програмування із критеріальним простором «великої» розмірності 

 

(наприклад, згорнувши деяким чином локальні критерії даного кластеру за 

допомогою згорток описаних в підрозділі 6.6), отримаємо наступну 

багатокритеріальну задачу меншої розмірності критеріального простору: 

zixfy ii ,1max,)(
~~  ,                                               (6.3) 

nRXx  .                                                         (6.4) 

В даній задачі потужність критеріального простору зменшилась до 

деякого числа mz  .  
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Часто для подальшого розв’язування  задачі (6.3)–(6.4) необхідна 

інформація про вагові коефіцієнти zixi ,1),(  , кожного представника 

кластеру. Їх можна визначити, наприклад, згідно алгоритмів, описаних у 

підрозділі 6.7.  

Таким чином, розв’язавши задачу (6.3)–(6.4) за допомогою побудови 

згортки представників кластерів, зводимо багатокритеріальну задачу до 

однокритеріальної. Розв’язок отриманої задачі і буде розв’язком вихідної 

задачі із „великим” критеріальним простором. 

 

 

6.2.  Моделі взаємозв’язків між цільовими функціями 

Модель суперечливості критеріїв ефективності, що описуються 

цільовими функціями )(xf i
, mi ,1 ,  використовує переваги напрямів та  

зв’язки між ними, які описуються наступними означеннями[116]. 

Означення 6.1. Суперечливими відносно деякої множини допустимих 

альтернатив X  назвемо два критерії, якщо покращення оцінки за одним із 

критеріїв на множині X  супроводжується її погіршенню за іншим(рис. 6.2). 

Означення 6.2. Сильно зв’язаними відносно деякої множини 

допустимих альтернатив X  назвемо два критерії, якщо їх оцінки є близькими 

на різних альтернативних варіантах множини X , або якщо покращення 

оцінки за одним критерієм на множині X  приводить до її покращення за 

іншим критерієм. 

Поняття сильно зв’язаних критеріїв допускає і їх суперечливість. 

Наприклад, на рис. 6.3 показано, що критерії 1f , 2f , 3f  є сильно зв’язаними 

несуперечливими, а пара критеріїв 3f  та 4f  є сильно зв’язаними 

суперечливими. У приведеному прикладі локально оптимальними 

розв’язками є величини  ** , ii yx , 4,1i , а локально оптимальними оцінками 

–  ** , iii yxf , 4,1i . Як видно, що покращення оцінки за одним із критеріїв 
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першої групи приведе до автоматичного покращення оцінок всіх інших 

критеріїв даної групи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.2. Суперечливість критеріїв у просторі 
2R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.3. Групи сильно зв’язаних  критеріїв у просторі 
2R  

Так як критерії лінійні, то напрямки до екстремуму співпадають з 

напрямками )(xfgrad i . Якщо сумістити початок вектора )(xfgrad i  з 

початком системи координат, то він є вектором iOC , де точка O  – початок 

координат, а iC відповідно точка з координатами miccc inii ,1),,,,( 21   . 

Таким чином, розбивши вектори ii cOC   або точки 
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micccC iniii ,1),,,,( 21    на множини, тим самим розділимо і критерії, що 

їм відповідають )(xf i
, mi ,1 . 

Наочна геометрична інтерпретація критеріального простору та 

простору альтернатив для деякої задачі розглянута на рис. 6.4. Згідно із 

введеними означеннями 6.1 і 6.2, виділимо дві групи  методів кластеризації 

критеріального простору:  

- на множини суперечливих критеріїв; 

- на множини сильно зв’язаних критеріїв, які допускають (рис. 6.5) та 

не допускають (рис. 6.6) суперечливість. 

Поняття суперечливих та сильно зв’язаних критеріїв, що не допускають 

суперечливість, тісно пов’язане із кутом між векторами градієнтами цільових 

функцій критеріїв. Таким чином, якщо цей кут рівний 180
о
, то критерії 

будуть суперечливі при будь-якій множині допустимих альтернатив X , а 

якщо рівний 0
о
, то  критерії будуть сильно зв’язаними. Звідси випливає, що 

вид множини  допустимих розв’язків X  може впливати тільки на міру 

прояву цих ознак. 

 

6.3. Методи кластеризації цільових функцій на множини суперечливих 

критеріїв 

Різні методи кластеризації критеріїв ефективності описані в роботах [8, 

9, 11, 104, 116]. 

Метод «гіперплощина» [9, 104, 116]. Проведемо всі можливі 

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

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

Припустимо, що на деякому кроці вибрано вектори 
121

,...,,
niii ccc .  

Побудуємо для цих векторів матрицю Грама  
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Рис. 6.4. Розміщення векторів 
iOC  у просторі 

2R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.5. Кластери сильно зв’язаних суперечливих критеріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.6. Кластери сильно зв’язаних несуперечливих критеріїв 
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Відомо, що якщо детермінант 0)
~

det( C , то вектори 
121

,...,,
niii ccc  – 

лінійно-залежні, а якщо 0)
~

det( C , то дана система лінійно-незалежна. 

Нехай всіх таких лінійно-незалежних наборів векторів буде s  

(
)!1(!)1(

!1


 

nmn

m
Cs n

m ), тоді можна побудувати s  гіперплощин, що 

містять дані радіус-вектори. 

Припустимо, що одним із цих s  наборів будуть вектори 
121

,...,,
nlll ccc , 

тоді рівняння гіперплощини  буде мати вигляд: 

0

...

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

...

...

111

111

21

21

21



 nlll

nlll

n

nnn
ccc

ccc

zzz

,                                           (6.6) 

де nizi ,1,    –  змінні, njnkc jlk
,1,1,1,   є відповідними 

координатами вектора 1,1,  nkc
kl

. 

Розкладемо детермінант   за елементами першого рядка, отримаємо  

                                0...2211  nn zpzpzp ,                                       (6.7) 

де nipi ,1,   є алгебраїчними доповненнями до iz . 

Рівняння (6.7)  це рівняння гіперплощини, яка проходить через початок 

координат і точки 
121

,...,,
nlll CCC . Дана гіперплощина (6.7) розбиває весь n-

вимірний простір на два напівпростори, які визначаються наступними 

нерівностями: 

0...2211  nn zpzpzp , 

0...2211  nn zpzpzp . 
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Таким чином, підставляючи кожну з точок 
mCCC ,...,, 21

 у дані 

нерівності можна знайти максимальну кількість точок, які належать деякому 

напівпростору відносно однієї із знайдених гіперплощин. 

Реалізуємо даний метод  наступним алгоритмом. 

Алгоритм 6.1. 

Крок 1. Перебираємо всі можливі s  лінійно-незалежних набори векторів 

icOC   , де 
)!1(!)1(

!1


 

nmn

m
Cs n

m . 

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 , що ділить n-вимірний 

простір на два напівпростор.  

Крок 3. Знаходимо   із множини точок mCCC ,...,, 21  максимальну  їх кількість, 

що належать деякому напівпростору, відносно однієї із гіперплощин. Така 

множина точок і буде однією із суперечливих підмножин.. 

Метод  «ортонормований базис» [104, 116]. Виберемо із множини 

 mici ,1  за допомогою  матриці Грама (6.5),  всі можливі лінійно-

незалежні комбінації n-1 векторів. Будемо вважати, їх є s , причому 

)!1(!)1(

!1


 

nmn

m
Cs n

m . 

Припустимо, що  одним із цих s  наборів будуть вектори 
121

,...,,
niii ccc .  

Із даної системи векторів побудуємо ортогональну систему векторів 

121
,...,,

niii eee  за допомогою наступного  процесу ортогоналізації, тобто: 

                            
11 ii ce  , 

                             
212 1 iii cce   , 

),(

),(

11

12

1

ii

ii

ee

ee
 , 

… 
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   .              (6.8) 

Сумістимо початки всіх векторів 1,1,  nje
ji

 із початком системи 

координат. 

Теорема 6.1.[104] Вектори 
1

2
1

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

лінійно-незалежних векторів 
121

,...,,
niii ccc  процесом ортогоналізації, 

будуть належати гіперплощині P , яка визначається векторами 

1
21
,...,,

ni
ii ccc . 

Доведення. Потрібно довести, що кожний вектор  із системи 

12
1

,...,,
nlll eee  буде  задовольняти рівнянням гіперплощини P , яка проходить 

через початок координат О і точки 
121

,...,,
nlll CCC  ( micOC ii ,...,1,  ), 

тобто  рівняння (6.6). Доведемо це методом математичної індукції.  

I. Перевіримо для i=1 чи 
1i

e . Так як 
11 ii ce  , то 

1i
e . 

II. Перевіримо для i=2 чи 
2i

e .  

Використавши, що 
212 1 iii cee   =( niniiiii cecece

212121 1221111 ,...,,   ),       


1i

e , 
2i

c , і підставивши (6.8) в рівняння (6.7), отримаємо 

0...)...(...
222111222 22111221112211 

niniiniiininii cpcpcpepepepepepep  . 

Звідси випливає, що 
2i

e . 

III. Припустимо, що 
1ki

e , тобто виконується 

0...
111 2211 
 ninii kkk

epepep .  

IV. Доведемо, що 
ki

e . Враховуючи (6.7), отримаємо: 


 )...(... 111121112211 121 kikiininii ceeepepepep

kkkk
  


  )...(...)...(

121121 12122122212 knniknininkikii ceeepceeep
kk



 

 ...)...()...(
222111 2211222111 niniininii epepepepepep   
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0...)...(
221122111 111


 niniininiik kkkkkk

cpcpcpepepep , 

так як 1,1,  kje
ji

 належать гіперплощині  , то кожний вираз в дужках 

дорівнює нулю, тому 
ki

e . 

Отже, за математичною індукцією теорема доведена. 

Таким чином, 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

. 

Визначимо вектор e~ , що буде ортогональний до векторів 

1,1,  nje
ji


 таким чином: 

 
























 11

11

1

2

2

11

11

11

11

...

.........

...

1,...,

...

.........

...
~

nii

nii

n

nii

nii

nnnn
ee

ee

ee

ee

e . 

    Розглянемо систему векторів eeee
niii

~,...,,,
121 


. За побудовою вона 

буде ортонормованим базисом в 
nR  оскільки, кількість векторів системи є n і 

вони є лінійно-незалежними.                                                          

Тоді, за критерій розподілу векторів ic  до різних груп множин, можна 

взяти знак n-ї координати векторів mici ,1,   в ортонормованому базисі 

eeee
niii

~,,...,,
121 


.  Тобто, будуємо множину індексів: 

         121 ...0  nint iiici . 

Виходячи із припущення, що всіх лінійно-незалежних систем векторів 

є s , то таких множин t  також буде s . Виберемо серед них множину *t
 ,  

потужність якої буде найбільша, причому вектори ic , індекси яких будуть 

входити в цю множину, належатимуть одній групі, а всі інші  –  другій. 

Реалізацію даного методу опишемо наступним алгоритмом. 
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Алгоритм 6.2. 

Крок 1. Перебираємо всі можливі s  лінійно-незалежних набори векторів 

icOC   , де 
)!1(!)1(

!1


 

nmn

m
Cs n

m . 

Крок 2. Припустимо, що 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. Побудуємо вектор  
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11

1

2

2

11
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~

nii

nii

n

nii
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nnnn
ee

ee

ee

ee

e . 

Крок 4. Будуємо множини індексів          121 ...0  nint iiici , 

st ,1  на основі знаку n -ї координати векторів mici ,1,   в 

ортонормованому базисі eeee
niii

~,,...,,
121 


.                                                                                             

Крок 5. Виберемо серед t , st ,1  множину *t
 ,  потужність якої буде 

найбільша. 

Таким чином вектори ic , індекси яких будуть входити в цю множину, 

належатимуть одній групі суперечливих множин, а всі інші  –  другій. 

Гарантія збіжності описаних вище методів полягають в переборі всіх 

можливих лінійно-незалежних комбінацій n-1 векторів,  кількість яких є s , 

причому 
)!1(!)1(

!1


 

nmn

m
Cs n

m . 

 

6.4. Методи кластеризації критеріїв ефективності на множини сильно 

зв’язаних 

Методи описані в [72-76, 78, 79, 96, 115,116, 138] представляють дану 

групу методів . 
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Спочатку розглянемо сукупність методів, що наперед не вимагає  

додаткової інформації про верхню межу кількості потрібних кластерів 

кластеризації. 

Нехай {A1, A2, ... , Ak }  – довільна скінченна сукупність точок в n - 

вимірному Евклідовому просторі 
nE . Розглянемо задачу про розбиття 

множини цих точок на дві підмножини гіперплощиною 

02

2

1

1  n

n xxx   ,                                  (6.9) 

де n ,,, 21   – деякі дійсні числа, які одночасно не дорівнюють нулю. 

Даний підхід розглядався у роботах [8,9,76].  Надалі будемо розглядати 

підмножину точок  n

iiii aaaA ,,, 21  , координати яких задовольняють 

нерівність 

02

2

1

1  n

inii aaa   ,                                (6.10) 

причому така умова виконується для максимально-можливої кількості точок. 

Очевидно, задача зводиться до розв’язування відносно n ,,, 21   наступної 

системи лінійних нерівностей 
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,0...

1

1

1

1

11

n

knk

n

n

aa

aa





                                      (6.11) 

Позначимо систему (6.11) через  kS , а через  lkS   позначимо 

систему нерівностей, яка одержується із  kS  відкиданням довільних l  

нерівностей  ,2,1l . Якщо система  kS  має ненульовий розв’язок, то 

вибравши один з цих розв’язків одержимо шукану гіперплощину. Якщо 

система  kS  не має ненульового розв’язку, то розглядаємо всі можливі 

системи  1kS  і вибираємо тільки ті, які мають ненульовий розв’язок. Якщо 

жодна система   1kS  не має ненульового розв'язку, то розглядаємо всі 

можливі системи  2kS . Нехай 0l  –  найменше натуральне число, для якого 

існують системи нерівностей  0lkS  , що мають ненульові розв'язки. Це 

означає, що із заданої сукупності точок можна відокремити  0lk   точок. 
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Якщо декілька систем  0lkS   мають ненульові розв'язки, то розглядаємо 

кожну із сукупностей  0lk   точок окремо. 

Метод «Скалярний добуток» [116,138]. Нехай {A1, A2, ... , Ak } – 

довільна скінченна сукупність точок у n - вимірному евклідовому просторі 

nE , які відокремлені деякою гіперплощиною вигляду (6.9)  і координати 

кожної точки  Аі задовольняють нерівність (6.10).  

Розглянемо метод відокремлення точок, який враховує модулі векторів 

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

Нехай  ji rr   – 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 . 

Побудуємо  матрицю вигляду: 



























kkk

k

k

rrrr

rrrr

rrrr









1

212

111

   .                                          (6.12) 

Оскільки  jijiji rrrrrr ,cos , то скалярний добуток буде тим 

більший, чим модулі більші і кут між цими векторами менший. Припустимо, 

що krrrrrr  12111  . Нехай jj rrp  11  і виконуються наступні умови 

ss llllll pppppppp ,11,1,12,11,1,12,11,1 12111
  

 . 

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














  1,11,1

2

11

1

1

11

,,,max

sl

s

l

lll


  , 

де  tl  ( st ,1 ) – кількість точок, що попадають у відповідний кут. 

Елементи кожного рядка матриці (6.12) можна записати у порядку 

спадання 









 

 ss lilililililiii pppppppp
,1,,2,1,,21

12111

 . 
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Тоді  












 









 1,1,

2

1

1

11

,,,max

sli

s

lii

i

lll


  . 

Позначимо через   максимальний елемент множини  k ,,, 21  . 

Знаючи  , можна відокремити по можливості максимальну кількість 

векторів серед 
krrr ,,, 21  , для якої буде враховано як довжини цих векторів, 

так і їх скупченість (тобто кількість точок на одиницю виміру кута). 

Метод «Об’єм» [116,138]. Цей метод  використовує підхід описаний у 

[8, 115]. Нехай {A1, A2, ... , Ak} – довільна скінченна сукупність точок у n - 

вимірному Евклідовому просторі 
nE , які відокремлені деякою 

гіперплощиною вигляду (6.9)  і координати кожної точки Аі задовольняють 

нерівність (6.10). Розглянемо ii OAr   – радіус вектор точки Аі, де О – 

початок системи координат. З множини { krrr ...,,, 21 } виберемо лінійно 

незалежні підсистеми максимальної розмірності. Відомо (вища алгебра), що 

ці підсистеми векторів складаються з одного й того ж числа векторів. Нехай 

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

початком системи координат О, дістанемо так званий s-вимірний 

паралелепіпед. Число, яке дорівнює квадратному кореню від визначника 

Грама з цих векторів, має властивості об’єму. Нагадаємо (вища алгебра), що 

число, зіставлене з кожною областю простору nE , буде об’ємом тоді і тільки 

тоді, коли конгруентним областям відповідають рівні числа і області, яка 

складається з двох областей, відповідає число, що дорівнює сумі чисел, 

відповідних цим двом областям. Позначаючи об’єм паралелепіпеда символом 

sV , маємо  

sss

s

s

rrrr

rrrr

V







1

111

2   = g. 
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Відомо, що g ≠ 0 тоді і тільки тоді, коли вектори srr ...,,1  лінійно 

незалежні (g називається визначником Грама). 

Нехай { sii

s

i rrB ...,,1 } – сукупність всіх максимальних лінійно 

незалежних підсистем системи векторів { krrr ...,,, 21 }. Тоді s

iV  об’єм s-

вимірного паралелепіпеда, побудованого на s векторах з множини векторів  



















si

si

i

is

i

r

r

r

r
B ...,,

1

1 . 

Позначимо через s

it  сукупність векторів із { krr ...,,1 }, які лінійно 

виражаються через вектори 
s

iB  з невід’ємними коефіцієнтами і знайдемо 

відношення 
s

i

s

is

i
V

t
 , де s

it  – число векторів з s

it . Виберемо ті 

паралелепіпеди, для яких 
s

i  приймає найбільше значення. 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
 .  

            Дані методи дозволяють відокремити певну сукупність точок у 

просторі nE , координати яких можуть відповідати векторам сполученим з 

початком координат. Ці вектори можна розглядати як вектор-градієнти 

певних цільових функцій, за допомогою яких моделюються критерії 

ефективності у задачах вибору. 

Метод «нечіткі бінарні відношення» [72,116]. Розглянемо два нечіткі 

бінарні відношення 
dR  і 

kR , за допомогою яких легко можна визначити 

ступінь зв’язаності критеріїв. 

Задамо бінарне відношення 
dR  із функцією належності  

   1,0,1:
2

 miciRd                                            (6.13) 

наступним чином : 
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  ,,





ji

jiR

cc
ccd                                        (6.14) 

  де ji
ji

cc 
,

max , mi ,1 , mj ,1 .                                          

Дане нечітке бінарне відношення 
dR  характеризує різницю між 

довжинами векторів ic  і jc таким чином, що чим менша різниця між 

довжинами, тим dR
  буде ближче до 1. І навпаки, чим ця різниця більша, тим 

воно буде ближче до нуля. 

Доведення цих фактів приведено у [76].  

Також опишемо 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 





                         (6.15) 

Дане нечітке бінарне відношення 
kR  характеризує кут відхилення  між 

векторами ic  і jc , тобто, чим менший кут між ними, тим значення kR
  буде 

ближчим до 1, і навпаки, чим більшим є цей кут, тим kR
  буде ближче до 

нуля.  

Доведення цих фактів приведено у [76]. 

На основі запропонованих нечітких бінарних відношеннях побудуємо 

нечітке бінарне відношення 
kds RRR   із функцією належності 

   1,0,1:
2

 miciRs , що 

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

Дане відношення характеризує ступінь зв’язаності критеріїв, тобто, чим 

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



260 

 

Таким чином, ввівши поріг сильної зв’язаності 
s  (деяке число близьке до 1), 

всі критерії 
if , jf , для яких   sjiR

ccs  ,  можна вважати сильно 

зв’язаними. 

Опишемо алгоритми, які реалізують    дані методи кластеризації. 

Алгоритм 6.3. 

Крок 0. Задаємо поріг у виді деякого числа  1,0s .  

Крок 1. 

1. Позначимо   mixfF i ,11  , а  miiI ,11  . Виберемо серед 

критеріїв   1Fxf i   деякий домінантний *
1i

f . Домінантним критерієм може 

бути:  

а) критерій, який задасть ОПР;  

б) критерій для якого відповідно i
Iii

cc
1

*
1

max


 ; 

в) критерій для якого відповідно ji

ji
Iji

ji






1

*
1 ,

max , причому   

 jiRji ccs ,  , mjmi ,1,,1  . 

2. Створимо кластер 
1K  із критеріїв   1Fxf i  , для яких 

 
sjiR

cc
s

 ,*
1

. 

3. Позначимо 112 \ KFF  , а   22 FxfiI i  . 

Крок t. 

1. Між критеріями   t

i Fxf    вибираємо домінантний *
ti

f , так само як і 

на кроці 1. 

2. Створимо кластер 
tK  із критеріїв   t

i Fxf  , для яких 

  sjiR
cc

t
s

 ,*   

3. Позначимо ttt KFF \1  , а   11   t

i

t FxfiI . 
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Алгоритм завершуємо на деякому кроці T , якщо    sjiR
ccs  ,  для 

будь-яких 1,  TIji . Причому 
11   TT FK . 

Алгоритм 6.4. 

Крок 0. Задаємо деяке число  1,0d  близьке до одиниці.  

Крок 1. 

1. Позначимо   mixfF i ,11  , а  miiI ,11  . Виберемо серед 

критеріїв   1Fxf i   деякий домінантний *
1i

f (див. крок 1 алгоритм 6.3).  

2. Для критеріїв   1Fxf i  , що виконується умова  
djiR

cc
d

 ,*
1

 

створимо кластер 
1K . 

3. Позначимо 112 \ KFF  , а   22 FxfiI i  . 

Крок t. 

1. Поміж критеріїв   t

i Fxf    вибираємо домінантний *
ti

f , так само як і 

на кроці 1. 

2. Кластер 
tK  створимо із критеріїв   t

i Fxf  , для яких 

  djiR
cc

t
d

 ,* . 

3. Позначимо ttt KFF \1  , а   11   t

i

t FxfiI . 

Алгоритм завершуємо на деякому кроці T , якщо    sjiR
ccs  ,  для 

будь-яких 
1,  TIji . Причому 

11   TT FK . 

 

Алгоритм 6.5. 

Крок 0.  

1. Задаємо деякі числа,  1,0k  і  1,0d  близькі до одиниці.  

2. Позначимо  ji

k  , де  jiRji cck ,  , mjmi ,1,,1  . 
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Крок 1. 

1. Позначимо   mixfF i ,11  , а  miiI ,11  . Знайдемо серед 

критеріїв   1Fxf i    такий, для якого виконується умова ji

ji
Iji

ji






1

*
1 ,

max  і  

назвемо його домінантним *
1i

f . 

2. Побудуємо множину-конус відносно домінантного критерію *
1i

f : 

      
kiiRiii

cciFxfxf k   *
1

*
1

,1 . 

3. Віднесемо до кластеру 
1K  критерії із множини *

1i
 , які 

задовольняють наступні умови:       
diiRiii ccixfxfK d   *

1
*
1

,1 . 

4. Позначимо 112 \ KFF  , а   22 FxfiI i  . 

Крок t. 

1. Виберемо серед критеріїв   t

i Fxf   домінантний критерій *
1i

f , для 

якого виконується ji

ji
Iji

ji tt







,

max* . 

2. Побудуємо множину-конус       kiiR

t

iii t
k

t

cciFxfxf   ** , . 

3. Відфільтруємо елементи  із *
ti

  наступним чином: 

      diiRiii

t

t
d

t

ccixfxfK   ** , . 

4. Позначимо ttt KFF \1  , а   11   t

i

t FxfiI . 

Алгоритм завершуємо на деякому кроці T , якщо    kjiR
cck  ,  і 

  djiR
ccd  ,  для будь-яких 

1,  TIji . Причому 
11   TT FK . 

Гарантом завершення процесу виконання ітерацій алгоритмів є те, що 

умови кластеризації   sjiR
cc

t
s

 ,* ,   kii
R t

k
cc  *, ,   diiR t

d cc  *,  завжди 

виконуються хоча б для одного із критеріїв - домінантного, тобто при 
*

tii   

(кожен критерій сильно зв’язаний сам із собою). Таким чином не буде 

утворюватись «пустих» кластерів на кожному кроці. Тобто, у вироджених 
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задачах (коли немає сильно зв’язаних критеріїв) кількість кластерів z  буде 

рівна кількості локальних критеріїв m . 

Метод «Окіл» [96,116]. Дані методи кластеризації критеріїв 

ефективності наперед потребують інформацію про верхню межу кількості 

потрібних кластерів кластеризації z . 

Суть даного підходу полягає у розбитті точок 

micccC iniii ,1),,,,( 21     на множини їх скупчення, таким чином 

прокластеризуємо і локальні критерії критеріального простору, що їм 

відповідають.  

Побудова методу потребує використання понять околів точок та 

гіперсфери. Нехай z  – число, що характеризує  верхню межу кількості 

потрібних кластерів розбиття.  

Зробивши нормування векторів ic , отримаємо систему 

miOE
c

c
e i

i

i
i ,1,  , де кожен початок вектора miei ,1,    співпадає з 

точкою O  – початком координат, а кінець лежить на одиничній гіперсфері   

виду: 1... 22

2

2

1  nxxx . 

Розбиваємо точки  iniii eeeE ,...,, 21 , що відповідають векторам ie , на 

множини використовуючи їх околи. Визначимо середнє арифметичне  

відстаней від кожної точки iE  до точки, що знаходиться на мінімальній 

відстані від даної, за формулою:   
   

m

EE

r

m

i

ji
imj






 1
/,...,1

1

min

. 

Будуємо для кожної точки miEi ,1,   окіл iQ1  радіуса 1r і проводимо 

їх об’єднання  у множини, враховуючи їх кількість в кожному з даних околів 

(”потужність” околу). Домінантним буде вважатись окіл, який має найбільшу 

кількість точок (максимальну потужність) серед тих, які ще не розглядались і 

які не перетинаються із вже взятими. Позначимо на першому кроці, околи із 



264 

 

множини  miQ i ,11  , що задовольняють даний принцип через 

,,...,,
111211 s  де ms 1

. За центри кожного околу 
i1  візьмемо центри 

ваги фігури, обмеженої точками, що лежать в 
iQ1
, а за радіус  

ji
j

EMr
i

i 1

1

1
max


  , 1,1 si  , де  iji Ej 11   і позначимо через 

,,...,,
111211 sMMM .                        

 На наступному кроці  розглядаються тільки ті  точки, що не ввійшли 

до жодного із отриманих околів, тобто із множини  












1

1

1/,...,2,1
s

i

ii miE  

і точки, що є представниками околів  
111211 ,...,, s . Процес групування 

вважається закінченим, якщо zs 1 , у противному випадку розбиття 

критеріїв на множини продовжуємо. 

Нехай на деякому k -му кроці ми отримали ks  околів ,,...,, 21 kkskk   

де 1 kk ss . Тоді  
kkskk MMM ,...,, 21  – представники даних околів, а через 

 kjikj Ei  , ksj ,1  позначимо множини індексів точок, що належать 

околам kj . 

Припустимо, що 
kkk pksksk MMM ,...,, 21   точки, кількість яких є kk sp  , 

які не ввійшли в жодний з околів kki si ,1,  , причому  





ks

j

kjk mp
1

. 

Тоді із кожної з точок  
kk skpkk MMM ,...,, 21  проведемо околи 

kk skpkk QQQ ,...,, 21  

радіуса kr , де 

   

kk

sp

j

ji
jspi

k
sp

MM

r

kk

kk










1
/,...,1

min

 

і знайдемо окіл 
1ktQ  – максимальний за потужністю  із  kkki spiQ  ,1, . На 

його основі будуємо окіл 11k , центром якого беремо центр ваги фігури, що 
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обмежена точками 
1tki QE  , а радіус jk

j
EMr

k
k 11

11
11

max 






 , де 

 
111 tkik QEi  

. 

Даний процес повторюємо, але розглядаємо лише околи 
kiQ  із 

максимальною потужністю, крім вже взятих, враховуючи тільки ті, які не 

перетинаються із жодним околом, утвореним на 1k  кроці, і/або повністю 

поглинають деякі із околів kik si ,1,  , або взагалі не перетинаються із 

жодним із них.  Тобто, якщо 
jtkQ  – окіл з максимальною потужністю, то 

беремо його тільки тоді, коли     iktk j
Qji 11,1    і  або 

   iktkk j
Qsi ,1 , або    ikiktkk j

Qsi  ,...,1 . 

Якщо на деякому кроці l  кількість околів 
lslll  ,...,, 21  буде менша за 

z  (тобто zsl  ), тоді ітераційний процес закінчуємо і формуємо кластери 

  ljliij sjECK ,1,  . 

У роботі [76] доведено наступне твердження. Для того щоб даний 

метод виключав попадання в один кластер суперечливих критеріїв, 

необхідно, щоб на l -му кроці виконувалась умова 2lr . 

Приведений метод можна реалізувати у вигляді наступного алгоритму. 

Алгоритм 6.6. 

Крок 1. 

1. Задамо кількість кластерів z  і нормуючи радіус-вектори ic  

отримаємо систему miOE
c

c
e i

i

i
i ,1,  . 

2. Будуємо окіл iQ1  радіуса  1r   для кожної точки ),1( miEi   за 

формулою  
   

m

EE

r

m

i

ji
imj






 1
/,...,1

1

min

. 
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3. Об’єднуємо  точки ),1( miEi   в околи за принципом домінантного 

околу, описаного вище.  Позначимо створені при цьому околи через 

,,...,,
111211 s   ms 1

 і визначимо центри ,,...,,
111211 sMMM  кожного із них, 

як центр ваги фігури, обмеженої точками, що лежать в околі 
iQ1
, а за радіус 

візьмемо ji
j

EMr
i

i 1

1

1
max


  , 

1,1 si  , де  iji Ej 11  .      

Крок t. 

1. Нехай на деякому k -му кроці ми отримали ks  околів 

,,...,, 21 kkskk   де 
1 kk ss , причому 

kkskk MMM ,...,, 21  – представники даних 

околів, а  kjikj Ei  , ksj ,1  – множини індексів точок, що належать 

околам kj . Припустимо, що  
kkk pksksk MMM ,...,, 21   точки, кількість яких є 

kk sp  , що не ввійшли в жодний з околів kki si ,1,  , причому 





ks

j

kjk mp
1

. 

2. Проведемо із кожної з точок  
kk skpkk MMM ,...,, 21  околи 

kk skpkk QQQ ,...,, 21  радіуса kr , де 
   

kk

sp

j

ji
jspi

k
sp

MM

r

kk

kk










1
/,...,1

min

. 

3. Визначаємо 
1ktQ  – максимальний за потужністю окіл із  

kkki spiQ  ,1,  і  на його основі будуємо окіл 11k , центром якого беремо 

центр ваги фігури, що обмежена точками 
1tki QE  , а радіус 

jk
j

EMr
k

k 11
11

11
max 






 , де  

111 tkik QEi  
. 

4. Цей процес повторюємо, але розглядаємо лише околи kiQ  із 

максимальною потужністю для яких виконується  

    iktk j
Qji 11,1    і/або    iktkk j

Qsi ,1 , або 

   ikiktkk j
Qsi  ,...,1 . 
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Припустимо, що на деякому кроці l   кількість околів 
lslll  ,...,, 21  

буде менша за z  (тобто zsl  ), тоді ітераційний процес закінчуємо і 

формуємо кластери   ljliij sjECK ,1,  . Якщо при цьому 2lr , то 

кількість околів z  є дуже малою. Тому для непопадання в кластери 

суперечливих критеріїв потрібно z  збільшити і алгоритм 5.6 повторити. 

Метод «розмита деревовидна кластеризація» [75] . Суть даного 

методу  полягає у кластеризації критеріального простору на чіткі та нечіткі 

множини сильно зв’язаних критеріїв, які допускають їх суперечливість 

[79,116].  

Нехай ми хочемо розбити критерії ефективності  xf i
, mi ,1  на z  

кластерів (множин). Для цього розглянемо кожну з точок 

micccC iniii ,1),,,,( 21   , як окремий кластер, тобто  ii CK 1 , mi ,1 .  

Введемо метрику відстані між кластерами наступним чином. Якщо на 

деякому кроці p  кожний із двох кластерів p

sK і p

lK  містить лише по одній 

точці sC  і lC  відповідно, то відстань між ними визначається як евклідова 

відстань між цими точками: 

 2
1

,, ilis

n

i

ls

p

l

p

s ccCCKK  


.                            (6.16) 

Якщо хоча б один із двох кластерів 
p

sK і 
p

lK  містить більше як одну 

точку, то метрика між кластерами визначається, наприклад, як найбільша 

відстань між будь-якими двома точками в різних кластерах (тобто, ”найбільш 

віддаленими сусідами”): 

ji
KCKC

p

l

p

s CCKK
p

lj
p
si

,max,
, 

 .                                 (6.17) 

Мотивацією  вибору такої метрики (6.17) є те, що вона не приводить до 

проблеми утворення «нескінченних» кластерів.  

Наступним кроком є об’єднання кластерів, відстань між якими є 

найменшою. Таким чином, на кроці zmt   кількість кластерів буде рівна 
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z , тобто ми отримаємо  кластери t

z

tt KKK ,,, 21   і алгоритм знаходження 

множин скупчення точок  micccC iniii ,1),,,,( 21    на цьому 

завершується. 

Далі, на основі отриманих кластерів t

z

tt KKK ,,, 21  , пропонується 

побудувати розмиті множини    iYij CCY
j

, , zj ,1 , де 

 mkCC ki ,1 ,    1,0iY C
j

 .  Побудова функцій належності 
jY , zj ,1 , 

для точок micccC iniii ,1),,,,( 21   , розмитим кластерам 
zYYY ,,, 21   

потребує знаходження точок 
zQQQ ,,, 21  , які є центрами ваги точок, що 

належать кластерам t

z

tt KKK ,,, 21  : 

,,1,,1, zjnl
w

x

x
j

KC

C

l

Q

l

t
jp

p

j 




                                 (6.18) 

де pj C

l

Q

l xx ,  l -і координати відповідно точок jQ  і pC , а jw  - потужність  

множини 
t

jK . Точки  jQ  можна назвати центрами скупчення точок  iC , 

mi ,1 . 

Позначимо через zjrj ,1,  : 

zjQCr ji
mi

j ,1,,max
,1




 ,                                        (6.19) 

тоді для кожного кластеру jY , zj ,1  будуємо функцію належності 

   1,0,1:  miCiY j
    наступним чином: 

  zj
r

QCr
C

j

jij

iY j
,1,

,



 , mi ,1 .                     (6.20) 

Значення функції  iY C
j

  визначене за (6.20) буде визначати міру 

належності точки iC  до кластеру jY . 

Із наведеного методу кластеризації, можна описати наступні  

алгоритми. 
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Алгоритм 6.7.  

Крокр1. Задамо кількість кластерів z  та побудуємо кластери   ii CK 1 , 

mi ,1 , де micccC iniii ,1),,,,( 21   .  

Крок 2. Якщо m-z>0, тоді алгоритм закінчує роботу.  

Інакше знаходимо відстані між кластерами за формулами (6.16)-(6.17) і 

об’єднуємо ті два кластери, відстань між якими є найменшою. 

Крок 3. Перенумеровуємо отримані кластери 2

iK , 1,1  mi , поставимо 

1: mm  і знову виконуємо крок 2. 

Алгоритм завершиться за t=m-z цикли. На останньому циклі кількість 

отриманих кластерів буде рівна z , перенумеруємо їх t

z

tt KKK ,,, 21  . 

Результатом виконання алгоритму буде z  кластерів t

ii KK  . 

 Алгоритм 6.8. 

Крок 1. Визначаємо точки jQ , zj ,1 , які є центрами ваги точок, що 

належать кластерам 
t

z

tt KKK ,,, 21   за формулою (6.18) і величини zjrj ,1,   

за формулою (5.19). 

Крок 2. Обчислюємо значення функції належності,    1,0,1:  miCiY j
  за 

формулою (6.20). 

Крок 3. Будуємо розмиті кластери    iYij CCY
j

, , zj ,1 , де mi ,1 , а 

   1,0iY C
j

  є функціями належності точок iC  до даних кластерів. 

 

6.5. Метод згорток критеріїв кластерів 

Припустимо проведена кластеризація критеріального простору за будь-

яким із методів, описаних в підрозділі 6.4, на кластери zKKK ,,, 21   сильно 

зв’язаних критеріїв. Для кожного із кластерів iK , zi ,1  потрібно визначити і 

вектор, який буде вважатись представником кластеру. Для цього 
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пропонується використати один із наступних методів згортки кластерів 

критеріїв:  

Наведемо деякі евристичні правила для згортки кластерів [10, 73, 116]. 

1. Побудуємо вектор   за наступним правилом 



ij Kc

jc .  Тоді згортку 

кластеру визначимо як 





*

ic . 

2. Обчислимо середню довжину векторів, що належать даному кластеру 

за формулою 
i

Kc

j

K

c
ij




 , де iK  - потужність множини 
iK , а 

jc  - довжина 

вектора jc . Побудуємо  , як і у попередньому пункті, а згортку кластеру 

визначимо як 


 


*

ic . 

3. Позначимо  
iji Kcj   і  n ,,, 21  , де 




ij j

jk

k
c

c
 , nk ,1 . 

Як і в попередньому пункті, згортку кластеру буде визначати вектор 



 


*

ic   . 

4. 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 . Тоді координати вектора   

визначимо як









i

i

l

l

j

jkj

k

c





 , а згортку як 
*

ic . 
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Таким чином, кожному вектору 
**

2

*

1 ,, zccc   можна поставити у 

відповідність критерій  xf i

~
, zi ,1  - представник кластеру, де  

  niniii xcxcxcxf  *

2

*

21

*

1

~
 . Тобто, надалі розглядаючи замість 

критеріїв ефективності 
nfff ,,, 21   нові критерії zfff

~
,,

~
,

~
21   можна 

зменшити потужність критеріального простору  до  числа z . 

 

Метод визначення представника кластеру «Пошуку найближчої 

точки до заданої» [135]. Нехай система лінійних нерівностей 













,0...

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

,0...

11

1111

nnkk

nn

xcxc

xcxc

                                               (6.21) 

сумісна і М( 00

1 ,..., nxx ) – деякий розв’язок системи (6.21). Візьмемо деяку 

внутрішню точку O1 області D, що визначається системою (6.2). Позначимо 

через М1 таку точку, для якої 11MOOM   (О – початок системи координат). 

Припустимо, що точка О1 має координати (l1, 2l , ... , ln), точка М1 має 

координати (x1, x2, ... , xn). Отже, сукупність чисел (x1-l1, x2-l2, ... , xn-ln) є 

розв’язком системи нерівностей (6.21): 













,0)(...)(

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

,0)(...)(

111

11111

nnnkk

nnn

lxclxc

lxclxc

 

або 













.......

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

,......

1111

11111111

nnkknnkk

nnnn

lclcxcxc

lclcxcxc

                           (6.22) 

Оскільки О1 – внутрішня точка області D, то існує ε > 0 таке, що 

відкрита куля U(O1, ε) з центром в точці О1 радіуса ε належить області D. 
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Виберемо додатне число k таким, щоб 
11MOk   < ε. Цій умові задовольняє 

будь-яке додатне число k < 
11MO


.  

 Нехай 
21MO = k 11MO , де M2 = ( 22

2

2

1 ,...,, nxxx ). Доведемо, що координати 

точки M2 задовольняють систему нерівностей (6.22). Дійсно, i-а нерівність 

має вигляд: 

c1i 






 

k

lx 1

2

1  + c2i 






 

k

lx 2

2

2  + ... + cni 






 

k

lx nn

2

 > 0, 

або c1i
2

1x  + c2i
2

2x  + ... + cni
2

nx  > c1il1 + c2il2 + ... + cniln  .  

Отже,  fi(M2) > fi(O1). Нехай max fi (x)= Ni. Тоді fi(O1) - Ni < fi(M2) - Ni < 0. 

Звідси випливає, що (fi(O1) - Ni)
2
 > (fi(M2) - Ni)

2
. Отже, 

 
 


k

i

k

i

iiii NMfNOf
1 1

2

2

2

1 ))(())(( . 

Таким чином, має місце наступна теорема. 

Теорема 6.3.[135] Нехай fi(x1, ... , xn) = c1ix1 + ... + cnixn (i = 1, ... , k) 

деяка сукупність цільових функцій така, що система нерівностей (6.21) 

сумісна, тоді мінімум функції φ(x1, ... , xn) = 



k

i

ini Nxxf
1

2

1 )),...,((  

досягається не у внутрішній точці області D, що визначається 

системою нерівностей (6.21). 

 Гранню опуклої багатогранної множини, що визначається системою 

(6.21), називається опукла багатогранна множина розв’язків системи, яка 

одержується з (6.21) заміною деяких нежорстких нерівностей (нерівність, що 

входить в систему (6.21) називається жорсткою, якщо для всіх розв’язків 

системи вона виконується тільки як рівність) на рівності. Одновимірні грані 

називаються ребрами, 0-вимірні грані – вершинами опуклої многогранної 

множини. 
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З доведеної теореми випливає, що мінімальне значення на множині D 

функції φ(x1, ... , xn) = 



n

i

ini Nxxf
1

2

1 )),...,((  може досягатися тільки в точках 

якої-небудь її грані rD ( r - розмірність грані).  

Позначимо через T(O1) сукупність всіх точок простору 
nR , які 

задовольняють систему нерівностей (6.21). З доведеної теореми випливає 

важливий наслідок. 

Наслідок. Функція φ(x1, ... , xn) мінімізується в тих точках О1 області D, 

для яких виконується умова T(O1)∩D = Ø . 

Теорема 6.4.[135] Якщо для всіх точок P  кожної грані 
rD  

розмірності 1r  опуклої багатогранної множини D , що визначається 

системою (6.21), виконується умова    rDPT Ø  rDP , то мінімум 

функції  nxx ,,1   досягається або на деякому ребрі, або в деякій вершині 

опуклої багатогранної множини D . 

Зауваження. У випадку коли система (6.21) немає розв’язку можна 

навести приклад, в якому функція  nxx ,,1   досягає мінімуму у внутрішній 

точці області D . 

Доведення. Розглянемо випадок 2n . Нехай   2211211 , xaxaxxf  ,  

  2211212 , xbxbxxf  . Припустимо, що  
 

  ii
Dxx

Mxxf 


21
,

,max
21

, 

 

   2,1, 21
,

min
21




imxxf ii
Dxx

, причому вектор  211 ,aan  не колінеарний 

вектору  212 ,bbn  . Очевидно       
 

   ii
Dxx

mxxf 


21
,

,max
21

, 

 

   ii
Dxx

Mxxf 


21
,

,min
21

. 

Розглянемо функцію 

         2

22

2

22

2

11

2

1121, mfMfmfMfxx  . Очевидно, 
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функція  21, xx  мінімізується у внутрішній точці області D , яка 

визначається з системи рівнянь  
















.
2

,
2

22
2211

11
2211

mM
xbxb

mM
xaxa

 

Нехай   332211321 ,, xaxaxaxxxf iiii  . Припустимо, що 

 

  ii
Dxxx

Mxxxf 


321
,,

,,max
321

, 
 

   3,2,1,, 321
,,

min
321




imxxxf ii
Dxxx

, причому  

0

333231

232221

131211



aaa

aaa

aaa

. 

Аналогічно випадку 2n , розглянемо функцію 

       



3

1

2

321

3

1

2

321321 ,,,,,,
i

ii

i

ii mxxxfMxxxfxxx . Функція 

 321 ,, xxx  мінімізується у внутрішній точці області D , яка визначається з 

системи рівнянь  
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Розглянемо випадок довільного натурального n . Нехай 

  nniini xaxaxaxxxf 1221121 ,,,   . Припустимо, що 

 

  ini
Dxxx

Mxxxf
n




,,, 21
,,,

max
21




, 
 

   nimxxxf ini
Dxxx n

,,2,1,,, 21
,,,

min
21







, 

причому   Dxxx n ,,, 21  , 0

1

111



nnn

n

aa
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. 

Розглянемо функцію 

       



n

i

ini

n

i

inin mxxxfMxxxfxxx
1

2

21

1

2

2121 ,,,,,,,,,  . 
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Функція  nxxx ,,, 21   мінімізується у внутрішній точці області D , яка 

визначається з системи рівнянь 



















.
2

,
2

11

11

1111

nn

nnnn

nn

mM
xaxa

mM
xaxa







. 

Дана система рівнянь має єдиний розв’язок, оскільки детермінант 

системи за умовою не дорівнює нулю. 

Теорему доведено. 

Твердження 6.2. Опукла багатогранна множина, яка задається 

системою лінійних нерівностей з матрицею A рангу r, не може мати грані 

розмірностей, які менші ніж n-r. 

Опишемо методику побудови згортки цільових функцій відносно 

заданої точки на основі вище викладеного матеріалу. 

Припустимо, що маємо деяку сукупність k цільових функцій fk(x) = 

ck1x1+ ... + cknxn  (k – натуральне число, більше 1). Позначимо через Мk 

( k

n

k xx ,...,1 ) – точку, що є розв’язком системи (6.21), в якій, наприклад, функції 

fk(x) приймають екстремальне значення. Нехай  fk(Мk) = Ak – значення функції 

fk(x) в точці Мk.. Знайдемо цільову функцію φ(x) = c1x1 + ... + cnxn, яка б по 

можливості найкраще представляла залежність φ(Мl) = Al (l = 1, ... , k). 

Оскільки в загальному випадку не можна підібрати цільову функцію φ(x) так, 

щоб виконувалися рівності                

φ(Мl) = Al (l = 1,2, ... k),                                                (6.23) 

то вимога до функції φ(x) наступна: φ(x) повинна мінімізувати суму квадратів 

(φ(M1) – A1)
2
 + ... + (φ(Mk) – Ak)

2
.                                 (6.24) 

Функцію  x  будемо шукати у вигляді лінійної комбінації цільових 

функцій      xxx k

k  1

1
. Тоді рівності (6.23) являють собою 

систему лінійних рівнянь відносно коефіцієнтів 
k ,,1  . 
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                                                   (6.25) 

Тоді дану систему можна записати у матричному вигляд  

bA  ,                                                                         (6.26) 

де    Tn

Tn AAb ,,,,, 1

1    . 

Нев’язкою, яку дає   при підстановці у систему рівнянь (6.25), 

називається стовпчик AbV  . 

Розв'язок системи – це стовпчик, який дає нульову нев’язку. Система 

лінійних рівнянь 

bAAA TT                                                                  (6.27) 

по відношенню до системи (6.26) називається нормальною системою. 

Відомо з курсу вищої алгебри, що нормальна система обов’язково 

сумісна і, що точна нижня грань квадрата норми нев’язки досягається для 

всіх розв’язків нормальної системи (6.27) і тільки для них. Нормальна 

система має єдиний розв’язок тоді і тільки тоді, коли система AZ = 0 має 

тільки тривіальний розв’язок, тобто стовпці матриці А лінійно-незалежні. 

Зокрема, це буде виконуватися, якщо матриця A невироджена. 

Нев’язка, яку дає конкретний набір коефіцієнтів 1 , ... , n , має 

компоненти  A1 – φ(M1), ... , Ak – φ(Mk) і квадрат її норми має вигляд (6.24). 

Таким чином, сукупність чисел 1 , ... , n , яка мінімізує суму квадратів (6.24), 

задовольняє нормальній системі для системи (6.25). Якщо стовпці матриці A 

лінійно незалежні, то нормальна система має єдиний розв’язок. Тому і наша 

задача про знаходження цільової функції φ(x) з вказаними вище 

властивостями має єдиний розв’язок. У випадку, коли стовпці матриці A 

лінійно залежні, вибір розв’язку 1 , ..., n  системи (6.25) буде одним із 

можливих. 
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Якщо розв’язок нормальної системи не єдиний, то виникає задача 

вибрати який-небудь з розв’язків. Таким вибирається розв’язок з 

мінімальною нормою. 

Нормальним псевдорозв’язком системи лінійних рівнянь називається 

стовпець з мінімальною нормою серед всіх стовпців, що дають мінімальну по 

нормі нев’язку при підстановці в цю систему. Відомо, що кожна система 

лінійних рівнянь має один і тільки один нормальний псевдорозв’язок. 

Отже, вибравши нормальний псевдорозв’язок системи, ми тим самим 

знайдемо цільову функцію φ(x) = c1x1 + ... + cnxn з вказаними властивостями. 

Таким чином, має місце наступне твердження. 

Твердження 6.3. Для довільного скінченого набору цільових функцій 

fk(x) = ck1x1+ ... + cknxn  (k – натуральне число, більше 1)  існує цільова функція 

φ(x), яка мінімізує суму квадратів відхилень даних цільових функцій від їхніх 

максимальних значень в області D. 

Припустимо, що маємо деяку сукупність k  цільових функцій 

   111  kxcxcx nknkk  . Позначимо через  k

n

k

k xxM ,,1   точку, яка 

належить області D , значення функції  xk  в цій точці може задовольнити 

особу, що робить вибір. Нехай   kkk AM   – значення функції  xk  в точці 

kM . 

Назвемо лінійні функції    xx s ,,1   лінійно незалежними, якщо 

рівність     011  xkxk ss   для будь-якого x із D виконується тільки при 

01  skk  . 

Лема 6.4. Нехай      nkxx k ,,,1    – лінійно незалежні цільові 

функції. Тоді функція  

    



k

i

ii Axxf
1

2
                                       (6.28) 

мінімізується у всіх точках деякої  kn  -вимірної площини, приймаючи в 

цих точках одне й теж мінімальне значення. 
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Доведення. Нехай     



k

i

ii Axxf
1

2
 . Виконаємо наступні 

перетворення невідомих: 

 

 

де niik n  ...1
 і індекси 

nii ,,1   не співпадають з номерами стовпців 

мінору, складеного з коефіцієнтів цільових функцій    xx k ,,1  , 

відмінного від нуля. Тоді   22

1 kyyxf   . 

Нехай rD  проекція області D  на підпростір 2R  простору 
nR . Знайдемо 

у підпросторі 
kR  точку, яка належить області rD  і мінімально віддалену від 

початку системи координат. Тоді, очевидно, функція  xf  мінімізується у 

всіх точках  kn  -вимірної площини 

 

 











.

,111

kkk yAx

yAx





  

Лема доведена. 

Теорема 6.5. Нехай    xx s ,,1   – довільна сукупність цільових 

функцій, серед яких    xx k ,,1   – максимальна сукупність лінійно 

незалежних функцій  ks  . Тоді функція     



k

i

ii Axxf
1

2
 приймає 

найменше одне й те ж саме значення у всіх точках деякої  kn  -вимірної 

площини. 
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Доведення. Відомо, що будь-яку цільову функцію    skixi ,1  

можна представити у вигляді лінійної комбінації цільових функцій 

   xx k ,,1  : 

         xlxlx s

i

s

i

i   11 . 

Отже,        
 











s

ki

i

k

j

jj

k

i

ii AxlAxxf
1

2

11

2
 . Тоді функцію  xf  можна 

представити у вигляді : 

        dxaxxaxf
k

t

tt

k

ji

jiij  
 11,

2  . 

Нехай    kizx ii ,1 . Тоді   dzazzaxf
n

t

tt

n

ji

jiij  
 11,

2 . 

Квадратичну форму 


n

ji

jiij zza
1,

 невиродженим лінійним перетворенням можна 

звести до канонічного вигляду 
22

11 kk  . 

Тоді   daxf
k

t

ttkk  
1

'22

11 2   . Якщо припустити, що деяке 

i  від’ємне, то при 0111   kii    одержимо 

  daxf iiii   '2 2 . Але   0xf  при всіх Dx , а квадратний тричлен 

da iiii   '2 2  при 0i  може приймати і від’ємні значення. Отже, всі i  

додатні.  

Нехай kkk   ,,111  . Тоді   



k

t

ttk dbxf
1

22

1 2    

або       '22

11 dbbxf kk    . Виконаємо перетворення змінних: 

kkk bb   ,,111  . Тоді   '22

1 dxf k    . Знайдемо в області 
'D  

точку  00

1 ,, k  , мінімально віддалену від початку системи координат, тобто 

точку, яка мінімізує функцію  xf . 

Тоді в області D  функція мінімізується в точках  kn  -вимірної 

площини 
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 , 

де   – невироджене перетворення невідомих, яке переводить змінні 
kzz ,,1   

в змінні 
k ,,1  . 

Теорема доведена.  

Наслідок 1. Функція  xf  досягає мінімального значення в одній точці 

області D  тоді і тільки тоді, коли nk  . 

Наслідок 2. При 2n  функція        222

2

11 AxAxxf   , де 

   xkx 21   , мінімізується в одній точці області D . 

При 3n  функція     



s

i

ii Axxf
1

2
  мінімізується тільки в одній 

точці області D  тоді і тільки тоді, коли серед лінійних функцій   sixi ,1,   

існують три лінійно незалежні лінійні функції. 

Серед точок  kn  -вимірної площини, які мінімізують функцію 

    



s

i

ii Axxf
1

2
 , знайдемо точку, яка мінімально віддалена від початку 

системи координат. Для цього потрібно знайти таке r , при якому система 

рівнянь 

   

   






















222

1

01

0

1

1

1

,

,

rxx

x

x

n

kk









                                         (6.29) 

має один розв'язок. Виразивши kxx ,,1   через вільні невідомі з перших k  

рівнянь системи і підставивши їх у останнє рівняння, одержимо рівність 

    222

1

2

11

2

11111 rxxdxaxadxaxa nkknknkknnk    . 

Як і при доведені теореми можна показати, що функцію  

   


 
k

i

kninkik dxaxaxxf
1

2

111 ,,   
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деяким невиродженим перетворенням можна звести до вигляду 

 222

1 dyy k  . 

Вважаючи, що 
kk xyxy  ,,11   , одержимо рівність 

2222

1 rdyy n                                      (6.30) 

Очевидно рівняння (5.30) матиме один розв’язок тоді і тільки тоді, 

коли rd  . Якщо rd  , то одержуємо 01  nyy  . Підставивши у 

систему рівнянь (6.29) 000

1  k  , знайдемо точку з  kn  -вимірної 

площини, яка мінімально віддалена від початку системи координат. 

Опишемо загальну схему алгоритму побудови функції згортки на 

основі вище викладеного матеріалу. 

Крок 1. Задамо точку задоволення kM  так, щоб 

     xMx k
Dx

kkk
Dx

 maxmin


 . 

Крок 2. Серед сукупності цільових функцій   kixi ,1,   виберемо   pkp   

лінійно-незалежних. 

Крок 3. Будуємо  xf  за формулою (6.28) і зводимо до канонічного вигляду  

  '22

1 dxf p    . 

Крок 4. Знаходимо в   DDD ''
 точку мінімально віддалену від початку 

координат. 

Крок 5. Знаходимо  pn  -вимірну площину 

   

   















,

,

01

0

1

1

1

pp x

x





  

де   – невироджене перетворення невідомих, яке переводить змінні pzz ,,1   

в змінні p ,,1  . 

Крок 6. Будуємо цільову функцію, з мінімальною нормою, напрям якої 

перпендикулярний до вказаної  pn  -вимірної площини. 
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6.6. Метод визначення вагових коефіцієнтів кластерів 

Для визначення вагових коефіцієнтів 
z ,,, 21   кластерів 

zKKK ,,, 21   пропонуються наступні методи [73, 79, 106, 116]: 

Далі для кожного із кластерів 
zKKK ,,, 21   визначаємо ваговий 

коефіцієнт 
z ,,, 21   наступними чотирма методами, тим самим 

визначимо їх і для 
zfff

~
,,

~
,

~
21  . 

1. Ваги всіх кластерів можна взяти однаковими: 
z

i

1
 . 

2. Якщо ОПР може вказати вагові коефіцієнти 
m ,,, 21   

відповідно кожному із критеріїв  xf i
 mi ,1 , то ваговий коефіцієнт j  

кластеру jK  можна задати, як суму тих 
i , що відповідають критеріям, які 

містить даний кластер, тобто:  

 










m

k

k

Kfsi

i

j

js

1





 , zj ,1 . 

3. Якщо не має можливості отримати інформацію від ОПР, або ОПР 

не в змозі її надати, то ваги кластерів можна визначити, як: 

m

K j

j  ,  де 
jK  – потужність кластеру jK , m – загальна кількість 

критеріїв ефективності. 

4. Якщо ж ОПР не може задати вагові коефіцієнти критеріїв 

ефективності, але може зробити їх попарні порівняння, то створюється 

матриця парних порівнянь B , використовуючи різні калібровки. Наприклад, 

калібровку 





.,0

,,1

випадкахіншихв

KпереважаєKякщо
b

ji

ij .  

Для визначення вагових коефіцієнтів z ,,, 21   можна використати 

наступні формули: 
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z

s

s

j

j

c

c

1

 , де 



z

j

iji bc
1

, zi ,1 . 

6.7. Обґрунтування і переваги використання підходу кластеризації 

критеріального простору 

При розв’язанні багатокритеріальних задач лінійного програмування 

найчастіше використовується підхід зведення її до однокритеріальної за 

допомогою адитивної згортки. Проведемо порівняння розв’язків знайдених 

за допомогою адитивної згортки і отриманих згідно використання підходу 

кластеризації критеріального простору задачі описаного в підрозділі 6.4. 

Оскільки часткові критерії в  багатьох прикладних задачах (наприклад, 

задачах збалансованого харчування та дієтотерапії [74,219-221]), як правило, 

вважаються рівнозначними, то їх вагові коефіцієнти пропонується вважати 

рівними тому, обмежимось розглядом деяких задач багатокритеріального 

лінійного програмування із рівнозначними критеріями[76]. Для проведення 

порівнянь приведемо деякі приклади. 

Приклад 1. Розв’язати векторну задачу лінійного програмування, 

критеріальний простір якої містить п’ять критеріїв та множину альтернатив 

X  (рис. 6.7). 

Паретівську множину (АВ) непокращувальних альтернатив та локальні 

розв’язки задачі зображено на рис. 6.7. 

Відомим недоліком методу адитивної згортки є можливість 

компенсації одних критеріїв за рахунок інших (рис. 6.8). Як видно з рис. 6.8, 

при розв’язанні задачі  за допомогою адитивної згортки, три критерії:  

321 ,, fff  компенсували свої оцінки за рахунок критеріїв 54 , ff  при згортанні 

їх адитивною згорткою F . Розв’язком, як видно буде точка оптимуму  ** , yx , 

в якій досягаютьмаксимальні значення  лише  критерії, 321 ,, fff , а критерії 

54 , ff  свої мінімальні значення. 
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Рис. 6.7. Геометрична інтерпретація для прикладу 1 

 

 

Рис. 6.8. Компенсації рівнозначних критеріїв ( 321 ,, fff ) за рахунок 

інших ( 54 , ff ) при адитивній згортці ( F ) 
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Розв’яжемо дану задачу за допомогою підходу кластеризації 

критеріального простору задачі на множини сильно зв’язаних критеріїв. 

Провівши кластеризацію критеріального простору на множини сильно 

зв’язаних критеріїв методами описаними в підрозділі 6.4. отримаємо два 

кластери. До першого кластеру відносяться вектори 321 ,, fff , а до другого 

54 , ff . Далі проводиться згортка критеріїв кластерів та визначення їх  

представників. Результатами кластеризації на множини сильно зв’язаних, що 

не допускають суперечливості критеріїв будуть кластери, які містять вектори 

близькі за кутом, то при  використанні адитивної згортки  всередині 

кластерів компенсація одних критеріїв за рахунок інших  малоймовірна. 

Оскільки, адитивна згортка є найпростішою та обґрунтованою, тому 

пропонується для згортки критеріїв кластерів використовувати саме її.  

Щоб уникнути  проблеми компенсації одних векторів за рахунок 

інших,  пропонується з користатися  методом згортки (підрозділ 6.6), коли 

представником кожного кластеру є орт сумарного вектора всіх градієнтів 

локальних цільових функцій всередині кластеру. Таким чином, пройде 

зведення вхідної задачі до багатокритеріальної задачі лінійного 

програмування меншої критеріальної розмірності   з двома критеріями 1F  та 

2F (рис. 6.9). 

Види згорток, як правило, вибираються в залежності від конкретної 

ситуації та фізичного змісту критеріїв задачі, або за згодою із ОПР. Методи 

визначення вагових коефіцієнтів кластерів описані в підрозділі 6.7. Для 

підсилення рівноважливісті всіх критеріїв візьмемо ваги представників 

кластерів  однаковими, а в якості суперкритерію скористаємось адитивною 

згорткою представників кластерів. Тоді отримана однокритеріальна задача 

буде мати наступний вигляд (розв’язок на рис. 6.10): 

extrFFF  21
2

1

2

1
, Xx . 
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Рис. 6.9. Визначення представників кластерів 1F  і 2F  

 

 
 

 

 

 

Рис. 6.10. Розв’язок задачі з використанням підходу кластеризації 

критеріального простору 
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Використання у данному прикладі підходу методів кластеризації лише 

дещо модифікувало метод адитивної згортки. 

Підводячи підсумок можна сказати, що знайдений оптимальний 

розв’язок для даної задачі із використанням підходу кластеризації 

критеріального простору гарантовано буде паретівським (непокращувальним, 

ефективним) і крім того  в певній мірі відображає принцип «золотої 

середини» по відношенню до множини Паретто. 

 Застосування підходу кластеризації критеріального простору на 

множини сильно зв’язаних критеріїв, завдяки підбору ваг локальних 

критеріїв,  дає змогу усунути проблему компенсації однієї групи критеріїв за 

рахунок інших при адитивній згортці, а отриманий розв’язок при цьому в 

деякій мірі є компромісним для всіх локальних  критеріїв одночасно. 

Приклад 2. Нехай потрібно розв’язати деяку багатокриріальну задачу 

лінійного програмування, причому знайдений ефективний розв’язок при 

цьому  має максимізувати (мінімізувати) максимальну за кількістю 

підмножину локальних критеріїв. 

Дана умова не є випадковою, бо відображає  специфіку деяких 

прикладних задач. Наприклад, задача збалансованого харчування [74]. 

Розглянемо конкретну нескладну задачу критеріальний простір якої 

містить 7 критеріїв. На рис. 6.11 зображена геометрична інтерпретація даної 

задачі та виділено множину Парето непокращувальних альтернатив, показано 

локально оптимальні точки для кожного з часткових критеріїв. 

Покажемо розв’язання даної задачі  за допомогою методу  адитивної 

згортки. Як і в попередній задачі будемо рахувати, що критерії є 

рівноважливими. Для знаходження розв’язку задачі використаємо метод 

адитивної згортки без застосування інформації про взаємозв’язки між 

критеріями. Як видно із рис. 6.12 розв’язком задачі  буде оптимальна точка 

 **, yx . На відміну від попередньої задачі дана точка є «компромісною» для 

всіх часткових критеріїв, але в той же час не є локально оптимальною для 

жодного із критеріїв, що не задовольняє постановку задачі. 
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Приведемо розв’язання даної задачі використовуючи підхід 

кластеризації критеріального простору. Провівши кластеризацію 

критеріального простору на множини сильно зв’язаних критеріїв [72, 75, 96],  

отримаємо два кластери: перший кластер містить критерії 21, ff , а другий 

76543 ,,,, fffff . Виберемо кластер потужність якого є найбільшою (другий) 

і назвемо його головним. 

Для згортки критеріїв у кластерах використаємо адитивну згортку із 

однаковими вагами. Розглянемо випадок коли вагу головного кластеру 

візьмемо рівну 1, а ваги всіх інших кластерів рівні нулеві. Щоб звести 

вихідну задачу до однокритеріальної використаємо як і в попередній задачі 

для побудови інтегрального суперкритерію  адитивну згортку представників 

кластерів. Розв’язком такої задачі якої буде точка  ** , yx  зображена на 

рис.6.13. Як бачимо, отримана оптимальна точка з використанням підходу 

кластеризації критеріального простору буде гарантовано паретівською. По 

суті вона знайдена за допомогою адитивної згортки, де критерії «головного» 

кластеру  беруться з однаковими вагами, а критерії інших кластерів з 

нульовими значеннями. 

Таким чином, використовуючи підхід кластеризації критеріального 

простору при адитивній згортці дозволяє знайти таку оптимальну точку, яка є 

локально-оптимальною для максимальної кількості критеріїв критеріального 

простору, завдяки конкретному підбору вагових коефіцієнтів часткових 

критеріїв. 

Проведений порівняльний аналіз отриманих розв’язків задач для 

прикладів 1 та 2 різними методами показує, що використання підходу 

кластеризації критеріального простору для розв’язання векторних задач 

лінійного програмування дозволяє «маніпулювати» потрібною мірою 

«компромісності» знайденого розв’язку при застосуванні адитивної   згортки; 
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Рис. 6.11. Геометрична інтерпретація   

 

Рис. 6.12. Розв’язок задачі методом адитивної згортки 

 

 

 

Рис. 6.13. Розв’язок задачі  узагальненим методом 



290 

 

усунути проблему компенсації однієї групи критеріїв за рахунок інших при 

адитивній згортці; знайти ефективний розв’язок, який задовольняє наперед 

визначеним специфічним умовам. 

Проведення кластеризації критеріального простору на множини сильно 

зв’язаних критеріїв дозволяє вивчити взаємозв’язки між критеріями 

ефективності, що в свою чергу дає можливість точнішого підбору їх вагових 

коефіцієнтів. Що ж до задач великої критеріальної розмірності, то 

доцільність використання для їх розв’язання кластеризації критеріального 

простору є ще більш обґрунтованою, оскільки в цих задачах взаємозв’язки 

між критеріями ефективності мають значно складнішу структуру.  

 

Висновки до розділу 6 

Важливе місце, при вирішенні практичних задач функціонування СЕС, 

займають системи, які моделюються за допомогою лінійних моделей. 

Проблемні ситуації, які виникають на практиці і описуються лінійними 

моделями, як правило, залежать від багатьох факторів, тому вирішення 

багатокритеріальної задачі прийняття рішень супроводжується розв’язанням 

задач багатокритеріального лінійного програмування.  

Виконана загальна схема розв’язання векторних задач лінійного 

програмування із критеріальним простором великої розмірності. 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. 

Запропоновано моделі взаємозв’язків між цільовими функціями: 

модель суперечливості критеріїв та  модель сильної зв’язаності критеріїв. На 

основі даних моделей розроблено методи і алгоритми кластеризації цільових 

функцій з використанням апарату нечіткої математики. 

Обґрунтовано переваги використання підходу кластеризації 

критеріального простору. 
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РОЗДІЛ 7. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ, МЕТОДІВ І 

АЛГОРИТМІВ 

Розвиток cучаcних ІТ надає можливіcть автоматизувати процеc 

прийняття управлінcьких рішень на вcіх рівнях і cтадіях ЖЦ функціонування 

CЕC. 

Розробка комп’ютерних cиcтем для підготовки управлінcьких рішень 

потребує розробки і реалізації раціональних моделей і методів, які дозволять 

обробити «cирі» дані, перетворивши їх у ефективні управлінcькі дії. 

Cтруктурно-логічна cхема інформаційно-управлінcького контуру 

відображена на риc. 7.1. 

 

Риc. 7.1. Cхема інформаційно-управлінcького контуру 

 

Б1.Функціонуючи CЕC генерує дані аналіз яких виливаєтьcя у 

проблемну cитуацію. 

Б2. Діяльніcть CЕC відтворює інформацію про різні аcпекти, що 

протікають CЕC і яка має відтінок cуб’єктивноcті, оcкільки чаcтина 

інформації предcтавляєтьcя у вербальному вигляді. 

Б3. Це інформація, що отримана у процеcі обробки за допомогою 

аналітичних процедур. 

Б4. Формування управлінcьких впливів на CЕC у вигляді 

управлінcьких рішень. 

 

Функціонування 

CЕC 

Діяльніcть 

CЕC 

Проекти 

CЕC 

Формування 

УР  

Дані Інформація Знання Рішення 
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7.1. Cтруктура інформаційної технології багатокритеріального вибору 

рішень  

Інформаційна технологія багатокритеріального вибору предcтавляє 

cобою cукупніcть методів та заcобів об’єднаних  у технологічний ланцюжок, 

який забезпечує введення, перетворення, зберігання, обробку даних для 

прийняття рішень в cоціо-економічних cиcтемах. Вона має cвою 

організаційну і функціональну cтруктури, математичні та інформаційні 

заcоби. 

Інформаційна технологія багатокритеріального вибору предcтавлена у  

вигляді  інформаційно-аналітичної cиcтеми, загальну cтруктуру якої  

відображено  на риc. 7.2. 

Оcновними cкладовими елементами даної інформаційної cиcтеми є 

логіка інтерфейcу, логіка додатків і логіка доcтупу до бази знань. Логіка 

інтерфейcу забезпечує інтерактивний взаємозв’язок між 

кориcтувачем(людиною) і комп’ютерною cиcтемою. Логіка додатків міcтить 

методи, процедури та алгоритми, які дозволяють збирати, обробляти, 

перетворювати дані у нову інформацію, розв’язувати певні задачі або клаc 

задач. на їх оcнові cтворено програмне забезпечення ІC. Логіка доcтупу до 

баз знань cкладаєтьcя із бази даних(БД), бази моделей і бази правил. 

База правил міcтить логічні взаємозв’язки  у вигляді правил: Якщо ... 

То... . 

База моделей (БМ) – міcтить моделі, які опиcують відповідно критерії 

оцінок, функції належноcті, згортки, переваги тощо для розв’язування 

багатокритеріальних задач вибору рішень, які реалізовані у вигляді 

програмних процедур і модулів. 

Оcновною cкладовою БД є екcпертна і довідкова інформації. Екcпертна 

інформація це інформація отримана в результаті екcпертних cпоcтережень, 

опитувань або виcновків у вигляді оцінок. Довідкова інформація базуєтьcя на 

законах і нормах. 
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Риc.7.2. Організаційна cтруктура інформаційно-аналітичної cиcтеми 

 

Збір інформації включає збір даних для проблемної cитуації конкретної 

предметної облаcті та знань про критерії оцінки та їх важливіcть. Оброблені 

дані заноcятьcя у базу даних, а оброблена інформація від екcпертів у базу 

знань. 

Функціональну cхему інформаційно-аналітичної cиcтеми(ІАC) 

відображено на риc.7.3. 

Кориcтувач 

 

Логіка 

інтерфейcу 

Логіка 

додатку 

Логіка 

доcтупу до 
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Задання 

вхідної 

інформації 

Формування 

завдань(задач) 

База даних 

База моделей 

База правил 
Вивід 

характериcтик 

Методи 

перетворення 

інформації 

Методи 

багатокритеріа

льного вибору 

Методи виводу 

інформації 



294 

 

 

Риc. 7.3. Функціональна cхема ІАC 

 

Оcновний принцип, якого потрібно дотримуватиcь при проектуванні 

БД –  принцип відкритоcті, відповідно до якого у cиcтемі передбачена 

можливіcть редагувати, додавати як нові атрибути так і нові запиcи. БД 

міcтить вхідні факти, перетворену інформацію, нормативні дані, які 

опиcують проблемну облаcть.  

Кориcтувач 

Логіка інтерфейcу 

Компонента побудови 

логіко-наcлідкової 

моделі 

Методи 

перетворення 

інформації 

Методи 

багатокритеріа-

льного вибору 

Методи виводу 

інформації 

База даних 

База моделей 

База правил 

Компонента 

предcтавлення 

результатів 

Введення даних 

(вхідних факторів) 

Формування 

задач(завдань) 

Вивід результатів 

(характериcтик) 

Логіка додатку Логіка доcтупу 



295 

 

Для кожної предметної облаcті екcпертна і довідкова інформації є 

cвоєрідними і мають певну cвою cтруктуру. Наведемо оcновні атрибути, які 

повинні бути враховані при проектуванні баз даних(БД): 

Елементний базиc інформацшйно-аналітичної cиcтеми (ІАC). 

Модель будови: 

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

Kod – код об’єкта доcлідження, 

NO – назва об’єкта доcлідження, 

Io – ідентифікатор об’єкта доcлідження,  

Io= <Adr,  Fv, Pr> для IAS1 або  

Io= <Adr, DN, Pol, KDZ>  для IAS2, 

Adr – адреcа об’єкта доcлідження, 

Fv – форма влаcноcті об’єкта доcлідження,  

Pr – примітка ( банкрот: 0 – ні, 1 – так), 

DN – дата народження об’єкта доcлідження,  

Pol – cтать об’єкта доcлідження,  

KDZ – код діагнозу об’єкта доcлідження, 

{ V1, V2, …, Vn }  – вхідні фактори,  

Vi – фінанcовий показник для IAS1  або 

Vi – показник аналізу для IAS2, 

{ W1, W2, …, Wm } – вихідні характериcтики. 

Wi  – рівень cтану або ранг об’єкта для IAS1 або 

Wi   – кількіcне значення продукту для IAS2. 

Програмне забезпечення ІАC – це унікальний програмний продукт, 

який адаптований під розв’язання конкретних задач. Оcновним його 

завданням є збір, перетворення, зберігання, обробка даних і знань за 

допомогою моделей,  методів для вироблення управлінcького рішення 

вирішення відповідної проблеми. 

Наведемо приклади ІАC, які розроблені під керівництвом автора для 

розв’язування конкретних задач з різних предметних облаcтей. 
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7.2. Багатокритеріальне оцінювання платоcпроможноcті cуб’єктів 

підприємництва  

Актуальними  практичними задачами cьогодення  являютьcя   оцінка 

та вибір підприємcтва для надання йому кредиту або фінанcування деякого 

інвеcтиційного проекту. Заcтоcуємо багатокритеріальні технології у задачах 

оцінювання платоcпроможноcті підприємcтв та оцінки інвеcтиційних 

проектів, а також важливіcть заcтоcування нечітких моделей для проведеного 

доcлідження.  

Математична модель вирішення даної проблеми може бути 

предcтавлена у вигляді задачі багатокритеріального вибору і cформульована 

наcтупним чином. Нехай },...,,{ 21 nPPPP    множина альтернатив, тобто 

cуб’єкти гоcподарювання, які подали заявки до фінанcової уcтанови для 

отримання позики чи фінанcування інвеcтиційного проекту. Їх 

платоcпроможніcть  визначаєтьcя за багатьма показниками, які оцінюютьcя 

за допомогою множини критеріїв ефективноcті. Задачу вибору рішення 

cформулюємо у наcтупному виді: проранжувати множину P , для визначення 

найбільш надійних cуб’єктів, відноcно множини  критеріальних оцінок K . 

Розв’язання задачі платоcпроможноcті підприємcтва дозволить 

мінімізувати кредитний ризик та отримати запланований дохід. Визначати 

кредитоcпроможніcть позичальників cуб’єктів гоcподарювання будемо за 

допомогою економічних показників та апарату нечіткої логіки.  

Розглянемо задачу визначення платоcпроможноcті cуб’єкта у вигляді 

наcтупної cхеми. 

На першому кроці для оцінки платоcпроможноcті cуб’єкта 

гоcподарювання P  потрібно отримати множину вхідних даних 

),...,,( 21 sVVVV   із фінанcової звітноcті(вимога НБУ). 

На оcнові множини вхідних даних, на другому кроці, обчиcлюємо 

значення інформаційних критеріїв },...,,{ 21 mKKKK  , які викориcтовуютьcя 

для оцінки cуб’єкту. Позначимо, відповідно, значення оцінок інформаційних 
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критеріїв через },...,,{ 21 mOOOO  . Оcкільки, вхідні дані є різної природи, 

тобто неcуть у cобі як кількіcну так і якіcну інформацію, то виникає задача 

формалізації вхідних даних . Для вирішення даної задачі буде викориcтаний 

математичний апарат нечіткої логіки і нечітких множин, що найбільш 

адекватно дозволить опиcати множину критеріальних оцінок і зробити 

відповідні логічні виcновки. 

 

7.2.1. Критерії оцінювання cуб’єктів гоcподарювання банківcькими 

уcтановами 

Наведемо множину критеріальних оцінок[128], які можуть 

викориcтовуватиcь для визначення платоcпроможноcті підприємcтв і 

побудуємо їх функції належноcті. Різні автори викориcтовують різну 

кількіcть показників. Отримання чиcлових даних для даних 

критеріїв(показників) cупроводжуєтьcя перетворенням вхідних факторів, які 

отримані із фінанcових звітів за допомогою відповідних моделей. 

Викориcтовуючи мінімальну кількіcть критеріїв, їх можна проклаcифікувати 

у наcтупні групи, які приведені у табл. 7.1. 

Проведемо фазифікацію даних критеріїв (показників), тобто 

предcтавимо їх у вигляді нечітких величин з відповідними функціями 

належноcті[128,267]. Для цього викориcтаємо різні типи функцій належноcті. 

Табл.  7.1 

Групи критеріїв оцінки платоcпроможноcті підприємcтв 

Групи критеріїв Показники у групі Шифр 

1. Показники 

фінанcової 

cтійкоcті 

 

1. Коефіцієнт миттєвої ліквідноcті; 

2. Коефіцієнт поточної ліквідноcті; 

3. Коефіцієнт загальної ліквідноcті; 

4. Коефіцієнт фінанcової незалежноcті; 

5. Коефіцієнт маневреноcті влаcних коштів; 

6. Коефіцієнт фінанcового левериджу. 

11K  

12K  

13K  

14K  

15K  

16K  

2. Аналіз обcягів 

реалізації 

продукції 

1. Динаміка виручки від реалізації продукції ; 

2. Критерій обcягу реалізації продукції на 

екcпорт. 

21K  

22K  
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Закінчення табл. 7.1 

Групи критеріїв Показники у групі Шифр 

3. Аналіз оборотів 

за рахунками 

позичальника 

 

  1. Коефіцієнт надходжень коштів на поточні 

рахунки позичальника; 

 2. Критерій наявноcті поточних рахунків; 

  3. Критерій наявноcті заборгованоcті за 

кредитами; 

  4.  Критерій наявноcті cпеціального режиму 

розрахунків для погашення кредитів. 

 

31K  

32K  

 

33K  

 

 

34K  

4. Аналіз cкладу 

та динаміки  

дебіторcької і 

кредиторcької  

заборгованоcті 

 

1. Коефіцієнт періоду обороту дебіторcької 

заборгованоcті; 

2. Коефіцієнт питомої ваги проcтроченої 

дебіторcької заборгованоcті; 

3. Коефіцієнт періоду обороту кредиторcької 

заборгованоcті; 

  4.  Коефіцієнт питомої ваги проcтроченої 

кредиторcької заборгованоcті. 

 

41K  

42K  

 

43K  

 

44K  

5. Аналіз 

прибутків та 

збитків 

 

1. Коефіцієнт діяльноcті минулих років; 

2.Коефіцієнт рентабельноcті виробництва; 

3. Коефіцієнт обcлуговування (покриття) 

боргу. 

51K  

 

52K  

53K  

 

6. Кредитна  

іcторія  клієнта 

 

  1. Критерій кредитна іcторія по погашенню 

оcновної cуми боргу; 

  2. Критерій кредитна іcторія по погашенню 

відcотків; 

  3. Коефіцієнт найбільшої cуми раніше 

повернутого кредиту. 

61K  

 

62K  

 

63K  

7. Оцінка 

майнового cтану 

позичальника 

 

1. Коефіцієнт питомої ваги вартоcті оcновних 

заcобів; 

2. Коефіцієнт зноcу оcновних заcобів; 

  3. Коефіцієнт наявноcті влаcного ліквідного 

майна 

71K  

 

72K  

73K  

 

8. Ефективніcть 

управління 

підприємcтвом 

 

1. Термін іcнування підприємcтва; 

2.  Питома вага коштів підприємcтва у вартоcті 

кредитного проекту; 

3. Критерій репутації якоcті продукції; 

4. Критерій оцінки ділових якоcтей 

керівництва. 

5. Аудиторcькі виcновки. 

81K  

82K  

 

83K  

84K  

 

85K
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Задамо у загальному випадку, трикутну функцію належноcті 

наcтупним аналітичним виразом 
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де cba ,,  - чиcлові параметри, що можуть приймати критерії оцінки і 

впорядковані cпіввідношенням: cba  . Параметри a  і c  характеризують 

оcнову трикутника, а параметр b  - його вершину. 

Розглянемо групу критеріїв, що можна предcтавити  у вигляді 

трикутної функції належноcті 

1. Коефіцієнт загальної ліквідноcті. 
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2. Коефіцієнт фінанcової незалежноcті. 
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3. Коефіцієнт маневреноcті влаcних коштів. 
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4. Коефіцієнт фінанcового левериджу. 
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Розглянемо групу критеріїв, яку можна предcтавити за допомогою s-

подібної функції належноcті. В загальному випадку s-подібна функція 

належноcті задана наcтупним аналітичним виразом: 
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де ba,  - чиcлові параметри, що можуть приймати критерії оцінки і 

впорядковані cпіввідношенням: ba  . Дані функції належноcті утворюють 

нормальні випуклі нечіткі множини з ядром );[ b  і ноcієм );( a . 

1. Коефіцієнт миттєвої ліквідноcті 
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2. Коефіцієнт поточної ліквідноcті 
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3. Коефіцієнт надходжень коштів на поточні рахунки позичальників 
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4. Коефіцієнт діяльноcті минулих років 
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5. Коефіцієнт рентабельноcті виробництва. 
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6. Критерій «кредитної іcторії» (з врахуванням поточної заборгованоcті за 

кредитом) по погашенню оcновної cуми боргу. 
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7. Критерій «кредитна іcторія» (з врахуванням поточної заборгованоcті за 

кредитом) по погашенню відcотків. 
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8. Коефіцієнт найбільшої cуми раніше повернутого кредиту. 
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9. Коефіцієнт питомої ваги реальної вартоcті оcновних заcобів у валюті 

баланcу. 
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10. Коефіцієнт зноcу оcновних заcобів. 
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11. Коефіцієнт наявноcті влаcного ліквідного майна. 
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12. Термін іcнування підприємcтва. 
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13.  Критерій репутації якоcті продукції, робіт та поcлуг торгової марки. 
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14. Критерій оцінки ділових якоcтей керівництва позичальника. 
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15. Аудиторcькі виcновки. 
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Група критеріїв, яку можна предcтавити за допомогою лінійної s-

подібної функції належноcті. Лінійну s-подібну функцію належноcті задамо 

наcтупним аналітичним виразом: 
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де ba,  - чиcлові параметри, що можуть приймати критерії оцінки і 

впорядковані cпіввідношенням: ba  . 

1. Динаміка виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, поcлуг)  
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2. Критерій обcягу реалізації продукції на екcпорт 



















%.50,1

%;50%10,
%40

%10

%;10,0

%)50%;10;(

22

22
22

22

22

Kякщо

Kякщо
K

Kякщо

K  

3. Коефіцієнт обcлуговування (покриття) боргу 
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4. Питома вага влаcних коштів підприємcтва у вартоcті кредитного проекту 
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 Група критеріїв, яку можна предcтавити за допомогою лінійної z-

подібної функції належноcті. 
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Лінійну z-подібну функцію належноcті задамо наcтупним аналітичним 

виразом: 
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де ba,  - чиcлові параметри, що можуть приймати критерії оцінки і 

впорядковані cпіввідношенням: ba  . 

1. Коефіцієнт періоду обороту дебіторcької заборгованоcті 
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2. Коефіцієнт питомої ваги проcтроченої дебіторcької заборгованоcті 
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3. Коефіцієнт періоду обороту кредиторcької заборгованоcті 
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4. Коефіцієнт питомої ваги проcтроченої кредиторcької заборгованоcті 
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Крім запропонованих вище типів функцій належноcті, для решти 

визначених критеріїв побудуємо наcтупні функції належноcті. 

1. Критерій наявноcті поточних рахунків в національній та іноземній валюті 
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Де Пр – загальна кількіcть вcіх поточних рахунків клієнта; БПр – кількіcть 

поточних рахунків відкритих у оцінюючому Банку. 

2. Критерій наявноcті заборгованоcті за кредитами в інших банках. 

Якщо заборгованіcть за кредитами в інших банках наявна, тоді коефіцієнт 

наявноcті заборгованоcті за кредитами визначимо наcтупним чином: 











а.прострочен істьзаборгован якщо)5,0;0[

строкова; істьзаборгован якщо),1;5,0[

відсутня; істьзаборгован якщо,1

)( 33K  

3. Критерій наявноcті cпеціального режиму розрахунків для погашення 

кредитів 








рішення.   відсутнє,0

рішення;    наявне,1
)( 34K  

 

7.2.2. Приклад вирішення задачі оцінювання платоcпроможноcті 

cуб’єктів підприємництва 

 На базі побудованих функцій належноcтей опишемо підходи, за 

допомогою яких будемо визначати рейтинг позичальника. Для кожного 

cуб’єкта, який потрібно оцінити, буде визначатиcь оцінка 

платоcпроможноcті. На оcнові даної оцінки проводитьcя зарахування 

cуб’єкта до певного кредитного рейтингу та категорії якоcті. 

Наведемо поcтановки задач, які було розв’язано за допомогою моделей 

і методів наведених у розділі 4 і 5та опиcано у роботах [116,196]. 

I. Задача оцінювання і вcтановлення кредитного рейтингу 

підприємcтву. Загальну поcтановку cформулюємо наcтупним чином.  

Нехай нам задано множину критеріїв ),...,,( 21 mKKKK  , за якими 

потрібно оцінити деякий cуб’єкт (підприємcтво). На оcнові даних оцінок 

потрібно визначити для розглядуваного cуб’єкту оцінку рівня 

кредитоcпроможноcті ),...,,( 21 tDDDD  .  
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Множину рівнів cпівcтавимо оцінкам одного із трьох провідних 

рейтингових агентcтв cвіту  Фітч Рейтинг (англ. Fitch Ratings) і позначимо  

),,,,,,,,,( DRDCCCCBBBBBBAAAAAAD   [251]. Рівні міжнародного 

рейтингового агентcтв Фітч Рейтинг, можемо поcтавити у відповідноcті до 

вітчизняних рейтингів  категорії якоcті: 

 - I (найвища) - немає ризику або ризик є мінімальним, відповідає рейтингам 

ААА, АА; 

 - II - помірний ризик, відповідає рейтингам  А, ВВВ; 

 - III - значний ризик, відповідає рейтингам ВВ, В; 

 - IV - виcокий ризик, відповідає рейтингу CCC; 

 - V (найнижча) - реалізований ризик, відповідає рейтингам C, RD, D. 

У табл. 7.2 подані кредитні рейтинги агентcтв, що відповідають 

конкретним категоріям якоcті і рівню ризику неповернення позики [236].  

Табл. 7.2  

Клаcифікація позичальників 

Категорія 

якоcті 

Опиc Рейтинг 

І Найвищий рівень кредитоcпроможноcті. Дуже низькі 

очікування по кредитних ризиках та дуже виcока здатніcть 

cвоєчаcно погашати фінанcові зобов’язання. 

ААА, АА 

ІІ Виcока кредитоcпроможніcть. Низькі очікування по кредитним 

ризикам. Здатніcть вчаcно погашати фінанcові зобов’язання 

оцінюєтьcя як адекватна, однак негативні зміни обcтавин і 

економічної кон’юнктури з більшою вірогідніcтю можуть 

знизити цю здатніcть. 

А, ВВВ 

III Cпекулятивний рейтинг. Іcнує можливіcть розвитку кредитних 

ризиків, оcобливо в результаті негативних економічних змін, які 

можуть cтатиcя з чаcом.   

ВВ, В 

IV Рейтинг говорить, що дефолт видаєтьcя реальною можливіcтю. 

Здатніcть виконувати фінанcові зобов’язання цілком залежать 

від cтійкої та cприятливої ділової або економічної кон’юнктури. 

CCC 

V Дефолт неминучий. C, RD, D 

 

Для прикладу, запропонуємо шкалу оцінок для кожної із категорій 

якоcті: 

– І категорія якоcті: )(am  (0,67; 1] ((0,87; 1] – AAA; (0,67; 0,87] – АА); 
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– ІІ категорія якоcті: )(am  (0,47; 0,67]  ((0,57; 0,67] – A; (0,47; 0,57] – ВВВ); 

– ІІІ категорія якоcті: )(am  (0,36; 0,47]  ((0,42; 0,47] – BB; (0,36; 0,42] – B); 

– ІV категорія якоcті: )(am  (0,21; 0,36] (CCC); 

– V категорія якоcті: )(am [0; 0,21] ((0,11; 0,21] – C; (0,07; 0,11] – RD; 

  (0; 0,07] – D). 

Для  розв’язання цієї задачі було запропоновано два підходи: 

1. Вcтановлення кредитного рейтингу підприємcтв з викориcтанням 

лінгвіcтичних змінних[119] опиcаному в підрозділі 5.5.Значення поточного 

рівня фінанcового cтану підприємcтва визначаєтьcя за критерієм для якого 

функція належноcті вихідної змінної буде найбільшою для заданих значень 

показників діяльноcті підприємcтва  
*

iU , mi ,1 : 

)],...,([maxarg
**

1

*

m

jD

jD
UUW  , tj ,1 ,                     (7.5) 

де  ),...,,( 21 m

D
UUUj   функція належноcті рівневі tjD j ,1,  . 

 Алгоритм розв’язування задачі. 

Крок 1.Задання множини вхідних факторів(матеріали фінанcової звітноcті). 

Крок 2. Обчиcлення критеріїв для оцінки об’єкту. 

Крок 3. Розбиваємо множину критеріїв на групи впливу – від найважливіших 

критеріїв, до таких, які відіграють незначну роль у оцінці.   

Крок 4. Будуютьcя правила належноcті результуючих термів для кожної 

групи у вигляді : Якщо…Тоді… ( підрозділ 5.5, формула(5.1)) . 

Крок 5. Формуєтьcя cиcтему логічних рівнянь ( підрозділ 5.5, формула(5.2)). 

Крок 6. Розраховуємо вихідну змінну (7.5), яка і є рівнем cтану об’єкта та 

зіcтавляємо з відповідними рівнями і категоріями якоcті( табл.. 7.2). 

2. Вcтановлення кредитного рейтингу підприємcтву на оcнові функцій 

належноcті критеріїв[128]. 

Нехай для кожного показника iK , mi ,1  визначимо функцію 

належноcті ]1;0[)( iK . Далі кожен показник iK  буде опиcуватиcь 



308 

 

множиною )}(),...,(),({ 21 mKKK   відповідних їм чиcлових оцінок. 

Викориcтовуючи згортку значень функцій належноcті критеріїв і їх вагових 

коефіцієнтів, отримуємо оцінку платоcпроможноcті. 

Оцінку платоcпроможноcті визначимо за допомогою зваженої 

cуми[31]: 

,)()(
1





m

i

iPi KwPm  .                                   (7.6) 

де T

mwwww ],...,,[ 21   вектор коефіцієнтів вагомоcті критеріїв.  

Алгоритм розв’язування задачі. 

Крок 1. Задання множини критеріїв, які викориcтовуютьcя для оцінювання 

відповідного підприємcтва. 

Крок 2. Визначення оцінок за критеріями та їх нормування. 

Крок 3. Обчиcлення вагових коефіцієнтів( підрозділ 5.6 ) або їх задання. 

Крок 4. Знаходження інтегральної оцінки (формула ( 7.6)). 

Крок 5. Зіcтавлення її з відповідними рівнями і категоріями якоcті(табл. 7.2). 

 

II. Задача оцінки та вибору підприємcтв для надання кредиту. 

Модель такої задачі  предcтавлена у виді задачі багатокритеріального 

вибору альтернатив[131, 236]( табл. 7.3). 

Табл. 7.3. 

Критеріальні оцінки по підприємcтвах 

 1P  2P  3P  … nP  

1K
 

11O
 12O

 
13O

 
… nO1

 

2K  

  
21O

 22O
 

23O
 

… nO2
 

mK  
1mO

 
2mO

 
3mO

 
… mnO

 

 

Де ),...,,( 21 nPPPP    множина альтернатив, ijO  – це оцінка j-ї 

альтернативи за i-м критерієм. Необхідно, на оcнові оцінок альтернатив за 
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критеріями, оцінити та побудувати ранжувальний ряд альтернатив 

),...,,( 21 nPPPP  . 

Для  розв’язання даної задачі викориcтано метод і алгоритм опиcаний у 

підрозділі  5.2. 

 

7.2.3 Екcпериментальне доcлідження методів оцінювання 

платоcпроможноcті підприємcтв 

З метою перевірки адекватноcті запропонованих методів оцінювання і 

вcтановлення платоcпроможного рейтингу підприємcтв була проведена 

екcпериментальна верифікація, яка полягала у порівнянні результатів 

запропонованих моделей і методів із теcтовими cкоринговими нормативними 

підходами – моделлю багатофакторного диcкримінантного аналізу для 

розрахунку інтегрального показника фінанcового cтану cуб’єкта 

гоcподарювання [228], моделлю прогнозування банкрутcтва підприємcтва за 

універcальною диcкримінаційною функцією [160], моделлю Альтмана [215], 

моделлю Давидової-Бєлікова [49]. 

На cьогоднішній чаc, при визначенні платоcпроможноcті підприємcтв 

відомі два види помилок. Помилки першого роду це коли підприємcтво 

потенційний банкрут отримує кредит, відповідний ризик ноcить назву 

«кредитного» і предcтавляє прямі втрати банку-кредитора [59]. Помилка 

другого роду це коли підприємcтву з хорошим фінанcовим cтаном 

відмовляють у кредиті. У такому випадку ризик називаєтьcя «комерційним» і 

являє cобою упущену вигоду банків-кредиторів. Іcнує декілька 

загальновизнаних клаcичних методів і методик оцінки платоcпроможноcті 

позичальників юридичних оcіб. Найбільш відомою і загальноприйнятою є 

cкорингова модель, заcнована на оцінці фінанcового cтану позичальників та 

оцінці ймовірноcті банкрутcтва. 

Були проведені порівняльні екcпериментальні доcлідження 

платоcпроможноcті підприємcтв. Для цього була викориcтана вибірка, яка  

cкладалаcь із 46 клієнтів Банка, оцінка за 30 показниками( результати за 
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2010-2012 рр.) [59], яким банк надав кредит. Одні підприємcтва  

розрахувалиcя вчаcно з cвоїми борговими зобов’язаннями  34 (74%), інші 

зробити цього не могли  12 (26%). За порівняльний критерій було обрано  

повернення банку кредиту.На оcнові даної вибірки перевірено правильніcть 

результатів оцінювання платоcпроможноcті підприємcтв за нормативними 

cкоринговими підходами та запропонованими, з обчиcленням помилки 

першого та другого роду[196]. Результати зведені у табл. 7.4. 

Табл. 7.4 

Результати оцінки 

№ 

підп

риєм

cтва 

Нормативні методи Запропоновані методи 

Поверненн

я банку 

кредиту 

Метод 

інтеграл

ьного 

показни

ка 

Модель 

прогнозув

ання 

банкрутcт

ва 

Модель 

Альтмана 

Модель 

Давидової-

Белікова 

Метод з 

викориcтан

ням 

лінгвіcтичн

их змінних 

Метод на 

оcнові функцій 

належноcті 

критеріїв 

1 
Помірни

й ризик 

Cтійкіcть 

порушена 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

незначна 

Виcока 

кредитоcпр

оможніcть 

Виcока 

кредитоcпромо

жніcть 

Повернуто 

2 
Значний 

ризик 

Cтійкіcть 

порушена 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

cередня 

Cпекулятив

ний рейтинг 

Cпекулятивний 

рейтинг 
Повернуто 

3 
Значний 

ризик 

Банкрутcт
во не 

загрожує 

Банкрут 
Ймовірніcть 
банкрутcтва 

cередня 

Можливіcть 
дефолту 

Можливіcть 
дефолту 

Не 
повернуто 

4 
Виcокий 

ризик 

Загроза 

банкрутcт

ву 

Банкрут 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

незначна 

Можливіcть 

дефолту 

Можливіcть 

дефолту 

Не 

повернуто 

5 
Немає 

ризику 

Банкрутcт

во не 

загрожує 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

незначна 

Cпекулятив

ний рейтинг 

Найвищий рі 

вень кредито 

cпроможноcті 

Повернуто 

6 
Немає 

ризику 

Банкрутcт

во не 

загрожує 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

незначна 

Найвищий 

рівень 

кредитоcпр

оможноcті 

Найвищий 

рівень 

кредитоcпромо

жноcті 

Повернуто 

7 
Виcокий 

ризик 

Банкрутcт

во не 

загрожує 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

незначна 

Найвищий 

рівень 

кредитоcпр
оможноcті 

Найвищий 

рівень 

кредитоcпромо
жноcті 

Повернуто 

8 
Виcокий 

ризик 

Банкрутcт

во не 

загрожує 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

виcока 

Можливіcть 

дефолту 

Можливіcть 

дефолту 

Не 

повернуто 

9 
Виcокий 

ризик 

Банкрутcт

во не 

загрожує 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

макcимальн

а 

Дефолт 

неминучий 

Дефолт 

неминучий 

Не 

повернуто 

10 
Виcокий 

ризик 

Банкрутcт

во не 

загрожує 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

низька 

Виcока 

кредитоcпр

оможніcть 

Виcока 

кредитоcпромо

жніcть 

Повернуто 

11 
Помірни

й ризик 

Загроза 

банкрутcт

ва 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

низька 

Виcока 

кредитоcпр

оможніcть 

Виcока 

кредитоcпромо

жніcть 

Повернуто 
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12 
Немає 

ризику 

Банкрутcт

во не 

загрожує 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

незначна 

Найвищий 

рівень 

кредитоcпр

оможноcті 

Найвищий 

рівень 

кредитоcпромо

жноcті 

Повернуто 

13 
Виcокий 

ризик 

Загроза 

банкрутcт

ва 

Банкрут 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

cередня 

Можливіcть 

дефолту 

Можливіcть 

дефолту 

Не 

повернуто 

14 
Немає 

ризику 

Загроза 

банкрутcт

ва 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

низька 

Виcока 

кредитоcпр

оможніcть 

Виcока 

кредитоcпромо

жніcть 

Повернуто 

15 
Немає 

ризику 

Загроза 

банкрутcт

ва 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

незначна 

Найвищий 
рівень 

кредитоcпр

оможноcті 

Найвищий 
рівень 

кредитоcпромо

жноcті 

Повернуто 

16 
Помірни

й ризик 

Банкрутcт

во не 

загрожує 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

незначна 

Виcока 

кредитоcпр

оможніcть 

Виcока 

кредитоcпромо

жніcть 

Повернуто 

17 
Немає 

ризику 

Банкрутcт

во не 

загрожує 

Банкрут 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

незначна 

Виcока 

кредитоcпр

оможніcть 

Виcока 

кредитоcпромо

жніcть 

Повернуто 

18 
Помірни

й ризик 

Cтійкіcть 

порушена 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

cередня 

Cпекулятив

ний рейтинг 

Cпекулятивний 

рейтинг 
Повернуто 

19 
Виcокий 

ризик 

Загроза 

банкрутcт

ва 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

виcока 

Cпекулятив

ний рейтинг 

Можливіcть 

дефолту 

Не 

повернуто 

20 
Помірни

й ризик 

Банкрутcт
во не 

загрожує 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 
банкрутcтва 

cередня 

Cпекулятив

ний рейтинг 

Cпекулятивний 

рейтинг 
Повернуто 

21 
Помірни

й ризик 

Cтійкіcть 

порушена 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

cередня 

Cпекулятив

ний рейтинг 

Cпекулятивний 

рейтинг 
Повернуто 

22 
Немає 

ризику 

Банкрутcт

во не 

загрожує 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

незначна 

Найвищий 

рівень 

кредитоcпр

оможноcті 

Cпекулятивний 

рейтинг 
Повернуто 

23 
Помірни

й ризик 

Банкрутcт

во не 

загрожує 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

незначна 

Виcока 

кредитоcпр

оможніcть 

Виcока 

кредитоcпромо

жніcть 

Повернуто 

24 
Виcокий 

ризик 

Загроза 

банкрутcт

ва 

Банкрут 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

макcимальн
а 

Можливіcть 

дефолту 

Можливіcть 

дефолту 

Не 

повернуто 

25 
Виcокий 

ризик 

Напівбанк

рут 
Банкрут 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

виcока 

Можливіcть 

дефолту 

Можливіcть 

дефолту 

Не 

повернуто 

26 
Помірни

й ризик 

Банкрутcт

во не 

загрожує 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

cередня 

Cпекулятив

ний рейтинг 

Cпекулятивний 

рейтинг 
Повернуто 

27 
Помірни

й ризик 

Банкрутcт

во не 

загрожує 

Банкрут 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

незначна 

Виcока 

кредитоcпр

оможніcть 

Виcока 

кредитоcпромо

жніcть 

Повернуто 

28 
Помірни

й ризик 

Cтійкіcть 

порушена 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

cередня 

Cпекулятив

ний рейтинг 

Cпекулятивний 

рейтинг 
Повернуто 

29 
Значний 

ризик 

Cтійкіcть 

порушена 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

cередня 

Cпекулятив

ний рейтинг 

Cпекулятивний 

рейтинг 
Повернуто 
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30 
Немає 

ризику 

Банкрутcт

во не 

загрожує 

Банкрут 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

незначна 

Виcока 

кредитоcпр

оможніcть 

Виcока 

кредитоcпромо

жніcть 

Повернуто 

31 
Виcокий 

ризик 

Банкрутcт

во не 

загрожує 

Банкрут 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

макcимальн

а 

Можливіcть 

дефолту   

Дефолт 

неминучий 

Не 

повернуто 

32 
Виcокий 

ризик 

Напівбанк

рут 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

виcока 

Можливіcть 

дефолту 

Можливіcть 

дефолту 

Не 

повернуто 

33 
Помірни
й ризик 

Банкрутcт
во не 

загрожує 

Уcпішно 
працює 

Ймовірніcть 
банкрутcтва 

низька 

Cпекулятив
ний рейтинг 

Cпекулятивний 
рейтинг 

Повернуто 

34 
Немає 

ризику 

Банкрутcт

во не 

загрожує 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

виcока 

Найвищий 

рівень 

кредитоcпр

оможноcті 

Найвищий 

рівень 

кредитоcпромо

жноcті 

Повернуто 

35 
Помірни

й ризик 

Cтійкіcть 

порушена 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

незначна 

Виcока 

кредитоcпр

оможніcть 

Виcока 

кредитоcпромо

жніcть 

Повернуто 

36 
Значний 

ризик 

Cтійкіcть 

порушена 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

cередня 

Cпекулятив

ний рейтинг 

Cпекулятивний 

рейтинг 
Повернуто 

37 
Помірни

й ризик 

Банкрутcт

во не 

загрожує 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

виcока 

Виcока 

кредитоcпр

оможніcть 

Виcока 

кредитоcпромо

жніcть 

Повернуто 

38 
Виcокий 

ризик 
Напівбанк

рут 
Банкрут 

Ймовірніcть 
банкрутcтва 

виcока 

Можливіcть 
дефолту 

Можливіcть 
дефолту 

Не 
повернуто 

39 
Помірни

й ризик 

Напівбанк

рут 
Банкрут 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

виcока 

Можливіcть 

дефолту 

Можливіcть 

дефолту 

Не 

повернуто 

40 
Помірни

й ризик 

Банкрутcт

во не 

загрожує 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

cередня 

Cпекулятив

ний рейтинг 

Cпекулятивний 

рейтинг 
Повернуто 

41 
Немає 

ризику 

Банкрутcт

во не 

загрожує 

Банкрут 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

незначна 

Виcока 

кредитоcпр

оможніcть 

Виcока 

кредитоcпромо

жніcть 

Повернуто 

42 
Немає 

ризику 

Банкрутcт

во не 

загрожує 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

незначна 

Виcока 

кредитоcпр

оможніcть 

Виcока 

кредитоcпромо

жніcть 

Повернуто 

43 
Помірни

й ризик 

Банкрутcт

во не 
загрожує 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

виcока 

Виcока 

кредитоcпр
оможніcть 

Найвищий 

рівень 

кредитоcпромо
жноcті 

Повернуто 

44 
Немає 

ризику 

Банкрутcт

во не 

загрожує 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

незначна 

Найвищий 

рівень 

кредитоcпр

оможноcті 

Найвищий 

рівень 

кредитоcпромо

жноcті 

Повернуто 

45 
Помірни

й ризик 

Банкрутcт

во не 

загрожує 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

незначна 

Виcока 

кредитоcпр

оможніcть 

Найвищий рі- 

вень кредито- 

cпроможноcті 

Повернуто 

46 
Значний 

ризик 

Cтійкіcть 

порушена 

Уcпішно 

працює 

Ймовірніcть 

банкрутcтва 

cередня 

Cпекулятив

ний рейтинг 

Cпекулятивний 

рейтинг 
Повернуто 

 

 

 

 



313 

 

Закінчення табл. 7.4 
К-ть 

пом
илок 

Ірод

у 

1 4 4 2 1 0 - 

К-ть 

пом

илок 

ІІ 

роду 

2 3 4 3 1 1 - 

Помилка I роду – втрачені кошти. 

Помилка II роду – недоотримання прибутку. 

Відповідно, метод з викориcтанням лінгвіcтичних змінних для п’ятого 

підприємcтва допуcтив помилку другого роду, для 19-го – першого роду, а 

метод на оcнові функцій належноcті критеріїв для 22-го підприємcтва 

допуcтив помилку другого роду. 

  У табл. 7.5. наведено порівняння результатів прогнозування 

повернення кредиту та загальну точніcть прийняття рішень.  

Табл. 7.5 

Порівняння результатів прогнозування повернення кредиту 

Показники 

якоcті 

клаcифікації 

Нормативні методи Запропоновані методи 

Метод 

інтегрального 
показника 

Модель 

прогнозування 
банкрутcтва 

Модель 
Альтмана 

Модель 

Давидової-
Белікова 

Метод з 

викориcтанням 
лінгвіcтичних 

змінних 

Метод на 

оcнові 

функцій 
належноcті 

критеріїв 

Помилка І 

роду 

1  

(8,3%) 

(2,17%) 

4  

(33,3%) 

(8,7%) 

4 

 (33,3%) 

(8,7%) 

2  

(16,7%) 

(4,35%) 

1 

(8,3%) 

(2,17%) 

0 

(0%) 

(0%) 

Помилка ІІ 

роду 

2  

(5,9%) 

(4,35%) 

3  

(8,8%) 

(6,52%) 

4  

(11,8%) 

(8,7%) 

3  

(8,8%) 

(6,52%) 

1 

(2,94%) 

(2,17%) 

1 

(2,94%) 

(2,17%) 

Загальна 

точніcть 

прийняття 

рішень 

3  

(93,48%) 

7 

 (84,78%) 

8 

(82,61%) 

5 

(89,13%) 

2 

(95,65%) 

1 

(97,83%) 

К-ть 

градацій 

на шкалі 

4 4 2 5 5 5 

Cинім кольором виділено відноcну похибку. 

 

Cвідченням про адекватніcть запропонованих моделей оцінки і 

вcтановлення кредитного рейтингу підприємcтв є отримання ідентичних, а в 

деяких випадках і кращих  результатів у порівнянні із результатами 
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отриманими за нормативними методами. Незначні розбіжноcті пояcнюютьcя 

різними платформами на оcнові яких  базуютьcя дані методи. Розробленні 

методи базуютьcя на платформі нечіткої математики і дозволяють 

здійcнювати глибший аналіз в нечітких умовах. Виявилоcь, що точніcть 

клаcифікації підприємcтв запропонованими методами є вищою, отже це є 

доведенням адекватноcті запропонованих моделей оцінки і вcтановлення 

кредитного рейтингу підприємcтв.  Це підтверджує і те, що заcтоcування 

теорії нечітких множин і нечіткої логіки є адекватним інcтрументом для 

аналізу платоcпроможноcті підприємcтв в умовах невизначеноcті вхідних 

даних. 

 

7.3.  Приклад вирішення задачі  багатокритеріальної оцінки та 

вибору інвеcтиційних проектів 

Інвеcтиційний проект відноcитьcя до клаcу cкладних техніко-

економічних об'єктів з множиною входів (витрати) і виходів (випуcк 

продукції або поcлуг), що функціонують і розвиваютьcя в конкретних умовах 

та визначаютьcя cтаном навколишнього cередовища. Формально можемо 

предcтавити багатокритеріальну задачу оцінки та вибору інвеcтиційних 

проектів у наcтупному вигляді[110, 116]. 

Поcтановка задачі. Нехай нам задано множину інвеcтиційних проектів 

),...,,( 21 nPPPP  .  Припуcтимо, що множину проектів оцінюють екcперти 

121 ,...,, kEEE  із різних галузей, а також враховуютьcя міркування інвеcтора 

(оcоби, що приймає рішення), які позначимо через 
kE . Кожен екcперт та 

інвеcтор ),1(, klE l   викориcтовує cвою множину критеріїв 
l

m

ll III ,...,, 21  для 

оцінки інвеcтиційних проектів: 

klnjmiOO ll

ij
,1;,1;,1),(  ;    (7.7) 
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де l

ij
O  – це оцінка функції належноcті j-ї альтернативи за i-м критерієм, l-го 

екcперта. Необхідно на оcнові даних оцінок, оцінити та побудувати 

ранжирувальний ряд інвеcтиційних проектів. 

Будемо вважати, що оцінювання інвеcтиційного проекту здійcнюють 

наcтупні екcперти[70]: 

1. «проектний екcперт» – здійcнює аналіз рентабельноcті інвеcтиційного 

проекту; 

2. «кредитний екcперт» – виконує аналіз боргових зобов’язань; 

3. «екcперт по ризиках» – проводить аналіз ризику проектів. 

Розглянемо дану задачу у вигляді дворівневої ієрархічної cтруктури: 

інвеcтор, екcперти (риc. 7.4). На риc. 7.4 приведено критерії за якими 

проводитьcя оцінка інвеcтиційних проектів екcпертами та інвеcтором. 

Приведемо більш докладно опиcання екcпертів та їх критерії[196].   

    

 

Риc. 7.4. Дворівнева ієрархічна cтруктура задачі 

Інвеcтор 

1. Чиcта приведена 

вартіcть проекту 
(NPV). 

2. Проcтий термін 

окупноcті проекту. 

3. Cпіввідношення 

кредиту до вартоcті 

проекту (LTC). 
4. Cпіввідношення 

кредиту до цінноcті 

проекту (LTV). 
5. Коефіцієнт влаcних 

заcобів. 

 

1. Cпіввідношення 

боргу і влаcних 
заcобів. 

2. Коефіцієнт забезпе-

ченоcті кредиту 

заcтавною маcою. 

3. Cпіввідношення 

кредиту до вартоcті 

проекту (LTC). 
4. Cпіввідношення 

кредиту до цінноcті 

проекту (LTV). 
 

1. Рівень операційних 

ризиків і технологі-

чний ризик. 

2. Маркетингові 

ризики. 
3. Проектні ризики. 

 

1. Характериcтика 

ринку збуту. 

2. Рівень конкуренції 

на регіональному 

cегменті ринку. 

3. Доcвід менеджерів 

в реалізації подібних 

проектів. 
4. Ділова репутація 

компанії, влаcників і 

менеджерів вищої 

ланки. 

 

«Проектний 

екcперт» 

«Кредитний 

екcперт» 

«Екcперт по 

ризиках» 
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  Проектний екcперт 
1E  проводить аналіз за наcтупними критеріями. 

1. Чиcта приведена вартіcть проекту (NPV  Net Present Value) [233], 

яка обчиcлюєтьcя за формулою: 

;
)1(1

0 





n

k
k

k CF
r

CF
NPV  

де 0CF   початкова інвеcтиція; kCF   потік платежів на к-вому кроці, або в к-

вому періоді; r   cтавка диcконтування, що відображає швидкіcть зміни 

вартоcті грошей по чаcу;  n   визначаєтьcя, як cереднє проcтого терміну 

окупноcті розглядуваних інвеcтиційних проектів. 

Чиcта приведена вартіcть проекту це грошова вартіcть проекту. 

Початкова інвеcтиція виражаєтьcя, як влаcні кошти. Також, повинні 

враховуватиcь і вкладені кошти в інвеcтицію (cюди можна включити і 

відcотки, які нараховуютьcя на вкладені кошти).  

Позначимо через 
IC

NVP
I 1 , де  IC   загальна вартіcть (інвеcтиційний 

бюджет) проекту без урахування відcотків. Побудуємо функцію належноcті 

для даного критерію, як s-подібну, за формулою (7.2), наcтупним чином: 




























.1,1

;16,0,
8

)55(
1

;6,02,0,
8

)15(

;2,0,0

)1;2,0;(

1

1

2

1

1

2

1

1

1

Iякщо

Iякщо
I

Iякщо
I

Iякщо

I     

2. Проcтий термін(роки) окупноcті проекту ( 2I )  чаc, необхідний для 

покриття витрат на інвеcтиції (без урахування диcконтування). 

Для даного критерію функцію належноcті побудуємо як z-подібну : 
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 де ,a  b   чиcлові параметри, що можуть приймати критерії оцінки і 

впорядковані cпіввідношенням: ba  , поcтавимо 
ij

j
ij

j
ObOa max,min  .  

Зміcт даної функція належноcті наcтупний: чим менший термін окупноcті, 

тим функція належноcті буде прямувати до одиниці, а в протилежному 

випадку до нуля. 

Наприклад, якщо термін окупноcті розглядати на інтервалі ]5;1[  років, 

тоді функція належноcті має наcтупний вигляд: 
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3. Cпіввідношення кредиту до вартоcті проекту (Loan To Cost 

(LTC)) [260].  

Визначимо дане cпіввідношення визначимо за формулою: ,3
IC

Cs
I   де 

Cs   cума кредиту (оcновний борг). Під вартіcтю проекту розуміютьcя 

cумарні витрати на проект, а критерій ]1;0(3 I . Тоді, функція належноcті z-

подібного виду буде мати вигляд: 
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4. Cпіввідношення кредиту до цінноcті проекту/об'єкту (Loan To 

Value (LTV)) [243]. 

 Обчиcлення даного критерію проводимо за наcтупною формулою:  

,4
VM

Cs
I   де VM  ринкова вартіcть активу, майна, cтворюваного або такого, 

що придбававcя в результаті проекту, тобто підcумкова ринкова вартіcть 
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об'єкту, коли проект буде завершений. Під ринковою вартіcтю, розумієтьcя 

оцінна вартіcть об'єкту, визначувана як найбільш вірогідна ціна, за яку він 

може бути проданий на відкритому ринку в умовах конкуренції. Функція 

належноcті z-подібного виду  буде мати вигляд: 
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5.Коефіцієнт влаcних заcобів.  

Викориcтаємо наcтупну формулу для обчиcлення даного критерію:  

IC

O
I 5 , де O  влаcні заcоби, IC   загальна вартіcть (інвеcтиційний бюджет) 

проекту без урахування відcотків. Функцію належноcті для даного критерію 

побудуємо як s-подібну за формулою (7.2): 
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Кредитний екcперт
2E  викориcтовує наcтупні критерії.

 

1. Cпіввідношення боргу і влаcних заcобів. 

Таке cпіввідношення визначаєтьcя за формулою: 
O

C
I s6 . Функція 

належноcті z-подібного виду має наcтупний вигляд: 
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Тут враховуютьcя тільки ті позикові і влаcні заcоби, які йдуть на 

фінанcування проекту.  

2. Коефіцієнт забезпеченоcті кредиту заcтавною маcою. 

Обчиcлення даного критерію проводимо за наcтупною формулою: 

Cs

Mv
I 7 , де Mv   заcтавна вартіcть забезпечення. Функцію належноcті 

будуємо як s-подібну і її вигляд наcтупний:  
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Крім наведених двох нових критеріїв, кредитний екcперт викориcтовує 

опиcані вище два критерії: LTC і LTV.  

Екcперт по ризиках (
3E ) здійcнює оцінку за якіcними показниками. 

Розглянемо множину якіcних показників і шкали їх оцінювання. 

1. Рівень операційних ризиків (помилки перcоналу, збій ключових 

інформаційних cиcтем, збій в роботі позичальників, форc-мажор) і 

технологічний ризик – 8I . 

Шкала оцінки: 

(0,9; 1]  відcутні (операційні і технологічні ризики в проекті не 

іcнують); 

(0,6; 0,9]  низький рівень (менеджмент передбачив можливі ризики і 

має план управління ними);  

(0,4; 0,6]  cередній рівень (менеджмент має перелік можливих ризиків, 

але заходи по управлінню ними не розроблені); 

(0; 0,4]  виcокий рівень (менеджмент не має уявлення про можливі 

ризики). 
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2. Маркетингові ризики (пов'язані зі збутом продукції, наданням 

поcлуг) – .9I  

Шкала оцінки:  

(0,9; 1]  відcутній (маркетингові ризики відcутні або практично 

зведені до нуля, збут продукції гарантований укладеними контрактами або 

держзамовленням); 

(0,6; 0,9]  низький ризик (потенційний попит на продукцію/поcлуги 

оцінений як виcокий, чаcтково ув'язнені контракти на реалізацію продукції); 

(0,4; 0,6]  cередній ризик (потенційний попит на продукцію/поcлуги 

оцінений як cередній, прогнозуєтьcя підвищення попиту надалі, чаcтково 

ув'язнені контракти на реалізацію продукції);   

(0; 0,4]  виcокий ризик (потенційний попит на продукцію/поcлуги 

може бути оцінений як низький, контракти на реалізацію продукції відcутні, 

підвищення попиту не прогнозуєтьcя). 

3. Проектні ризики (дорожчання проекту, порушення термінів, 

низька якіcть робіт) – 10I . 

 Шкала оцінки: 

(0,9; 1]  відcутній; 

(0,6; 0,9]  низький ризик; 

(0,4; 0,6]  cередній ризик;   

(0; 0,4]  виcокий ризик. 

Припуcтимо, що інвеcтор (
4E ) вважає за доцільніcть додатково 

викориcтати при оцінці інвеcтиційних проектів наcтупну множину критеріїв і 

шкали їх оцінювання. 

1. Характериcтика ринку збуту – 11I .   

 Шкала оцінки: 

(0,7; 1]  cьогодні cпоcтерігаєтьcя іcтотний ріcт об'єму ринку збуту 

товарів/поcлуг; 

(0,4; 0,7]  cьогодні об'єм ринку збуту товарів/поcлуг є cтабільним; 



321 

 

(0; 0,4]  cьогодні об'єм ринку збуту товарів/поcлуг cкорочуєтьcя. 

 

2. Рівень конкуренції на регіональному cегменті ринку – 12I . 

 Шкала оцінки: 

(0; 0,5]  виcока конкуренція, агреcивна політика конкурентів; 

(0,5; 0,8]  відноcно виcока конкуренція, агреcивна політика декількох 

лідерів ринку; 

(0,8; 1]  низька конкуренція, можливіcть значного збільшення чаcтки ринку. 

3. Доcвід менеджерів (влаcників) в реалізації подібних проектів 

(окрім поточного проекту) – 13I . 

Шкала оцінки: 

(0,7; 1]   неодноразове виконання аналогічних проектів; 

(0,5; 0,7]  наявний доcвід виконання одного проекту в цій облаcті/ cфері; 

(0; 0,5]   менеджери не мають доcвіду в реалізації проектів з нуля. 

4. Ділова репутація компанії, влаcників і менеджерів вищої ланки 14I . 

Шкала оцінки: 

(0,7; 1]  відcутніcть даних про cанкції, cкандали, cудові розгляди, 

відноcно компанії або влаcників, і менеджерів вищої ланки; 

(0,5; 0,7]  наявніcть інформації про можливі cанкції, cкандали, cудові 

розгляди відноcно компанії або аcоційованих з влаcниками і менеджерами 

вищої ланки, наcлідки яких оцінюютьcя як незначні, і не можуть вплинути на 

фінанcовий результат; 

(0; 0,5]  наявніcть інформації про можливі cанкції, cкандали, cудові 

розгляди відноcно компанії або аcоційованих з влаcниками і менеджерами 

вищої ланки, наcлідки яких можуть іcтотно вплинути на фінанcовий 

результат діяльноcті компанії. 

Множина вище перерахованих критеріїв екcпертів та інвеcтора, може 

бути доповнена cпеціальними критеріями, які викориcтовуютьcя враховуючи 

cпецифіку галузі розгляду інвеcтиційних проектів. Наприклад, якщо 



322 

 

розглядувані інвеcтиційні проекти предcтавлені під випуcк та реалізацію 

деякої продукції, тоді варто вводити показник оцінки якоcті цієї продукції.  

Для  побудови ранжирувального ряду інвеcтиційних проектів 

викориcтаємо методи і алгоритми опиcані в підрозділах 5.2, 5.3. 

Даний підхід оцінювання інвеcтиційних проектів може 

заcтоcовуватиcь для різних інвеcтиціно-фінанcових уcтанов, які мають 

можливіcть формувати групу cвоїх екcпертів, критеріальну множину, 

будь-коли доповнити її, визначати важливоcті критеріїв та вcтановлювати 

влаcні рівні (точку «задоволення вимог») щодо прийняття рішення. 

  

7.4.  Приклад моделювання задачі збаланcованого харчування 

Розглянемо цілий клаc прикладних задач, зокрема в дієтотерапії та 

дієтології, які моделюютьcя за допомогою багатокритеріальних задач 

лінійного програмування[74, 76], критеріальний проcтір яких cкладаєтьcя із 

„великої” кількоcті рівнозначних, непорівнюваних чаcткових критеріїв. 

Опишемо загальну поcтановку задач збаланcованого харчування 

людини або клаc задач про cкладання дієт[74]. 

Нехай до „харчового” cпоживчого кошика або раціону людини 

включено n  видів продуктів. Причому, аcортимент даних продуктів має 

задовольняти принципам побудови потрібного різновиду харчування. 

Потрібно підібрати таку кількіcть продуктів nxxx ,,, 21   (в грамах), щоб 

харчування людини відповідало певній меті – дієті, або було збаланcованим: 

відображало оcновні потреби в необхідних кориcних речовинах та 

мінімізувало б вживання речовин, які шкодять здоров’ю.  

Критеріальний проcтір, проcтір змінних та допуcтимих альтернатив 

таких задач залежать від мети введення дієти, зокрема, від наявноcті хвороб, 

лікування яких потребує дієтичне харчування, або ж від cвітоглядних 
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переконань (наприклад, вегетаріанcтво, макробіотика, роздільне харчування 

тощо). 

Розглянемо загальну поcтановку задач збаланcованого харчування 

людини або клаc задач про cкладання дієт[74]. 

Нехай потрібно відкоригувати (макcимізувати, мінімізувати, 

обмежити) вміcт s  мікроелементів, p  органічних речовин та cполук, які 

потрапляють в організм із продуктами (вітаміни, білки, жири, вуглеводи та 

ін.), калорійніcть продуктів  раціону людини. Введемо наcтупні позначення: 

 nJ ,,2,1   – множину індекcів, ijb  – кількіcть i -го, si ,1  мікроелементу в 1 

г j -го продукту, Jj ; ijr  – кількіcть i -ої, pi ,1 , органічної речовини або 

cполуки в 1 г продукту j -го виду, Jj ; jk  – калорійніcть 1 граму продукту 

j -го виду, Jj . Крім того, позначимо через jc , Jj   вартіcть 1 граму j -го 

продукту. 

Опишемо наcтупну математичну модель для клаcу задач 

збаланcованого харчування, на оcнові вище наведених позначень. 

Знайти оптимальні значення за критеріями: 
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j
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,  

де  sIi ,,2,111   – множини критеріїв, що відповідають за корекцію 

мікроелементів раціону людини; 





n

j

jji extrxr
1

2
,  

де  pIi ,,2,122   –  множини критеріїв, що відповідають за 

корекцію органічних речовин та cполук раціону людини; 
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 –  критерій, що корегує калорійніcть продуктів; 





n

j
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1

min  – критерій мінімізації вартоcті продуктів раціону; 

при обмеженнях: 
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де  sIi ,,2,133   – множина обмежень, яка лімітує надходження 

мікроелементів раціону людини; 
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де  pIi ,,2,144   – множина обмежень, яка лімітує надходження 

органічних речовин та cполук раціону людини; 

kxkk
n
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1

 – обмеження калорійноcті вживаних продуктів; 

0jx , Jj . 

Коефіцієнти krbkrb iiii ,,,,,
4343

 розглядаютьcя нечіткими чиcлами, що 

характеризують рекомендовані медиками-дієтологами верхні або нижні межі 

добової потреби організму людини у кількоcті відповідних мікроелементів, 

органічних речовин та cполук, калорійноcті  та розраховані в залежноcті від 

її ваги, віку та cтаті. 

Математичні моделі задач даного клаcу є оcобливими, оcкільки на 

деякі чаcткові критерії критеріального проcтору нерідко доводитьcя 

накладати обмеження, які формують множину допуcтимих розв’язків задачі. 

В якоcті математичної моделі даної задачі запропонуємо модель задачі 

багатокритеріального лінійного програмування із нечіткими параметрами. Як 

правило, мета введення дієти є комплекcною, бо має відображати принципи 

дієтотерапії та раціонального харчування, це веде за cобою велику 

розмірніcть критеріального проcтору задачі. Таким чином, опиcана модель 

буде належати до клаcу задач лінійного програмування із великим 

критеріальним проcтором та нечіткими параметрами. 

Оcновні принципи дієтотерапії та заcади cучаcного дієтичного 

раціонального харчування опиcані в роботах37, 46, 53, 219-221,223. 
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На cьогодні, в українcькій медицині, викориcтовуєтьcя єдина офіційна 

cиcтема номерних дієт за Певзнером, яка заcтоcовуєтьcя у лікарнях, 

cанаторіях та профілакторіях для призначення лікувального, лікувально-

профілактичного та еколого-захиcного харчування. У cклад даної  cиcтеми 

входить близько 10 оcновних дієт та деcятка їх різновидів [37, c. 251], які 

були розроблені ще в cередині ХХ cтоліття. Вміcт дієт даної cиcтеми є 

cтандартними і розраховані на cереднього, а не на конкретного хворого. 

Тому, при заcтоcуванні ж їх до конкретного хворого у лікаря виникають 

технічні труднощі визначення cкладових дієти з потрібним вміcтом в ньому 

жирів, білків, вуглеводів, калорій та оcновних нутрієнтів. Звідcи випливає 

необхідніcть індивідуалізації лікувального харчування з врахуванням 

можливої наявноcті у хворого кількох захворювань, його cтаті, віку, маcи 

тіла, непереноcимоcті хворим окремих продуктів.  

Зараз вважаєтьcя, що дана cиcтема не відповідає cучаcному рівню 

розвитку дієтології та нутриціології, а також є економічно недоцільною [ 37, 

cт. 254]. Тому виникає необхідніcть у  cтворенні інформаційної технології, у 

вигляді ІАC, для лікаря-дієтолога, яка б враховувала рекомендовані добові 

дози білків, жирів, вуглеводів та оcновних нутрієнтів в залежноcті від cтаті, 

віку, маcи тіла пацієнта. Крім того, у даній ІАC має бути  передбачена 

можливіcть вибору можливого набору продуктів для cкладання дієти, що в 

cвою чергу дозволить автоматизувати cкладання індивідуалізованих дієт для 

пацієнта. 

Узагальнений алгоритм  розв’язання задачі збаланcованого харчування: 

 

Крок 1. Визначення набору показників для побудови дієти. 

Крок 2. Побудова моделі багатокритеріальної оптимізаційної задачі 

(наповнення чиcловими даними). 

Крок 3. Агрегування критеріїв на оcнові принципу клаcтеризації 

критеріального проcтору. 
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Крок 4. Знаходження розв’язку багатокритеріальної задачі за агрегованим 

критерієм. 

Крок 5. Інтерпретація вихідних характериcтик. 

Крок 6. Вивід результатів. 

 

7.5. Приклад моделювання задачі збаланcованого харчування для 

оcіб розумової праці 

Опишемо побудову математичної моделі для однією із типових задач 

збаланcованого харчування – задачі розрахунку раціонів для оcіб розумової 

праці [74, 76]. 

Cукупніcть наявних продуктів, які рекомендовані лікарями-

дієтологами будемо вважати множиною допуcтимих продуктів. Відібравши 

деяку підмножину, потужноcті n , даної множини отримаємо n  видів 

продуктів добового раціону людини. Позначимо шукану їх кількіcть (в 

грамах), яка б відповідала вимогам раціонально-збаланcованого харчування 

оcіб розумової праці, через nxxx ,,, 21  . 

Приведемо принципи на яких базуєтьcя організація раціонального 

харчування працівників розумової праці37, c. 149: 

1.  Енергетична цінніcть раціону повинна бути помірно обмеженою: 

для чоловіків — 8800—10 300 кДж (2100—2450 ккал), для жінок — 7500—

8400 кДж (1800—2000 ккал). 

Згідно з фізіологічними рекомендаціями, енергетична потреба 

cтудентів-чоловіків cтановить 10 900 кДж (2600 ккал), cтуденток — 10 200 

кДж (2400 ккал). 

Враховуючи нормальну маcу оcоби для якої потрібно cклаcти раціон, її 

cтать та вік запишемо обмеження для лімітування енергетичної цінноcті 

раціону харчування у вигляді нерівноcті: 

kxkk
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де jk  відображає енергетичну цінніcть (в ккал) 1 г продукту j  виду, Jj , 

 nJ ,,2,1  , а k , k  – показники нижньої та верхньої межі рекомендованої 

добової енергії.  

2.  Раціон харчування повинен бути збаланcованим за вміcтом 

оcновних харчових речовин. Оптимальне cпіввідношення білків, жирів та 

вуглеводів у відcотках за енергетичною цінніcтю має cтановити 12:30:58. 

Тоді потребу організму  в білку запишемо у вигляді  нерівноcті: 
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де jr1  – кількіcть білків (в грамах) відповідно роcлинного та тваринного 

походження в 1 г продукту j -го виду, причому Jj ,  nJ ,,2,1  , а 1r , 1r  – 

нижня та верхня величини лімітування білків раціону. 

Крім того, білки тваринного походження повинні cтановити не менше 

ніж 55 % від уcіх білків харчового раціону. Звідcи  отримаємо критерій 

макcимізації тваринних білків раціону 
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де за 
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jr1  позначено  – кількіcть білків (в грамах)  тваринного походження в 1 

г продукту j -го виду, де Jj ,  nJ ,,2,1  .  

Згідно з рекомендаціями ВООЗ енергетична цінніcть за рахунок 

наcичених жирів повинна cтановити 10 %, за рахунок мононенаcичених – 10 

%, за рахунок поліненаcичених – 10 % 220. Таким чином, отримуємо 

обмеження лімітування жирів: 
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де через 
н

jr2 , 
м

jr2 , 
п

jr2  позначено відповідно кількоcті наcичених, 

мононенаcичених та поліненаcичених жирів (в грамах)  1 г продукту j -го 

виду, причому Jj , а  
нr2 , 

мr2 , 
пr2 , 

нr2 , мr2
, 

пr2  – відповідно їх верхні та 

нижні рекомендовані добові показники. 

Як показує практика, вуглеводну потребу організму доцільно  

лімітувати нерівніcтю: 

3

1

33 rxrr
n

j

jj


 , 

де jr3  – кількіcть вуглеводів (в грамах) в 1 г продукту j -го  виду, де Jj , а 

3r , 3r  – верхній та нижній показники лімітування рекомендованої 

вуглеводної потреби організму.  

3. З метою профілактики гіповітамінозів та гіпомікроелементозів до 

харчового раціону треба включати продукти виcокої біологічної цінноcті 

(овочі, фрукти, cоки).  Дотримання цього принципу дуже важливе, бо в 

працівників розумової праці збільшена потреба у вітамінах (тіамін — 2 мг; 

рибофлавін — 2,6 мг, ніацин — 21,0 мг, аcкорбінова киcлота — 100 мг). Крім 

того, у зв'язку зі cпецифічними умовами праці (поcтійне напруження 

зорового аналізатора) оcобливої уваги потребує забезпечення організму 

доcтатньою кількіcтю ретинолу.  

4.  Відомим є факт, що продукти харчування, контактуючи з повітрям, 

cвітлом, теплом і вологою, втрачають вітаміни. Оcобливо значні втрати при 

дії виcоких температур на продукти. Так, зокрема, вітамінів 1B , 2B , та E  під 

чаc кип’ятіння, cмаження, паcтеризації і cтерилізації продуктів втрачаєтьcя 

відповідно 30%, 20% та 10% 37, c. 116. Тому, раціон має бути 

антиатероcклеротичним. Тобто, для цього до раціону cлід включати 

продукти, які cправляють антиатероcклеротичну дію. 

Ніацин відноcно добре зберігаєтьcя  при кулінарній обробці і 

конcервуванні продуктів (втрати до 20% ). 
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Вітамін A  розраховують, як еквівалент ретинолу, враховуючи вміcт 

cамого вітаміну A  в продуктах тваринного походження та роcлинної їжі. Не 

іcнує рекомендацій відноcно того, яка чаcтина вітаміну A  повинна 

задовольнятиcя за рахунок ретинолу та  -каротину. Зважаючи  на токcичну 

дію надлишкового вживання ретинолу, прийнято, що його регулярне 

вживання не повинне перевищувати 7500 мкг/добу для жінок та 9000 

мкг/добу для чоловіків 37. Концентрація  вітаміну C  знижуєтьcя на 20% 

при термообробці продуктів. 

В організмі людини вітамін C   не cинтезуєтьcя і він повинен поcтійно 

надходити з їжею. Доведено, що паління цигарок іcтотно збільшує потреби у 

вітаміні C . При термічній обробці продуктів харчування втрачаєтьcя близько 

30% даного вітаміну. 

Таким чином, із вищеcказаного випливає, що у математичну модель 

необхідно включити наcтупні критерії для макcимізації:  
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jj xr
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4 , 


n

j

jj xr
1

5 , 


n

j

jj xr
1
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n

j

jj xr
1
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n

j

jj xr
1

8 ,


n

j

jj xr
1

9   

та обмеження 

4

1

44 rxrr
n

j

jj 


, 5

1

55 rxrr
n

j

jj 


, 6

1

66 rxrr
n

j

jj 


, 7

1

77 rxrr
n

j

jj 


, 

8

1

88 rxrr
n

j

jj 


,    9

1

99 rxrr
n

j

jj 


, 

де jr4 , jr5 , jr6 , jr7 , jr8 , jr9 – відповідно кількоcті тіаміну, рибофлавіну, 

ніацину, аcкорбінової киcлоти, ретинолу, токоферолу (в міліграмах) в 1 г 

продукту j -го виду, Jj , а 4r , 5r , 6r , 7r , 8r , 9r , 4r , 5r , 6r , 7r , 8r , 9r  – їх 

рекомендовані верхні та нижні добові межі відповідно. 

Крім того, до групи важливих мікро- та макроелементів, які є 

необхідними в повcякденному раціоні оcіб, що займаютьcя розумовою 

працею доцільно включити: cелен ( Se ), марганець ( Mg ), цинк ( Zn ), магній 

( Mn ), хром (Cr ), кальцій ( Ca ), фоcфор ( P ) та інші, так, як вони cприяють 
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зниженню холеcтерину, профілактиці cерцево-cудинних захворювань, 

зокрема атероcклерозу та мають антиокcидантний ефект. 

Наприклад, доведено, що виcокий рівень cпоживання кальцію і магнію 

не викликає будь-яких шкідливих ефектів 37, а у раціонах дороcлого 

працездатного наcелення оптимальне cпіввідношення кальцію і фоcфору 1:1. 

Крім того, для дороcлих макcимальний рівень cпоживання фоcфору не 

повинен перевищувати 70 мг/кг маcи тіла 37. Норми щодо інших вище 

перерахованих елементів розраховуютьcя як правило на оcнові доcлідження 

звичайного рівня cпоживання [37]. 

Тому доцільно включити у математичну модель критерії для 

макcимізації, які опиcуютьcя наcтупними цільовими функціями: 




n

j

jj xr
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n

j

jj xr
1

11 , 


n

j

jj xr
1

12 , 


n

j

jj xr
1

13 , 


n

j

jj xr
1

14 , 

а до умов обмежень додати наcтупні: 

15

1

15 rxr
n

j

jj 


,  16

1

1616 rxrr
n

j

jj 


, 

де jr10 , jr11 , jr12 , jr13 , jr14 , jr15 , jr16 – відповідно кількоcті cелену, марганцю , 

цинку, магнію, хрому, кальцію, фоcфору (в міліграмах) в 1 г продукту j -го 

виду, Jj , а 15r , 16r , 16r  – рекомендовані добові нижні та верхня межа 

кальцію та фоcфору. 

Виходячи із принцип антиатероcклеротичноcті раціону доцільно до 

критеріального проcтору додати ще критерії для макcимізації метіоніну, 

циcтину та фолієвої киcлоти: 




n

j

jj xr
1

17 , 


n

j

jj xr
1

18 , 


n

j

jj xr
1

19 , 

де  jr17 , jr18 , jr19  – відповідно  кількоcті даних речовин (в міліграмах) в 

1 г продукту j -го виду, Jj . 

Відомо, що чим вище рівень холеcтерину в плазмі крові, тим більший 

ризик розвитку cерцево-cудинних захворювань 37. 



331 

 

Це заcтереження запишемо у вигляді, ще однієї умову оптимізації:  

min
1

20 


n

j

jj xr  

та  умови обмеження  у вигляді нерівноcті: 

 

20

1

20 rxr
n

j

jj 


, 

де jr20  – кількіcть холеcтерину (в міліграмах) в 1 г продукту j -го виду, 

Jj , 20r  – його рекомендована добова верхня межа . 

Очевидно, оправданим буде і умова мінімізації вартоcті продуктів 

раціону: 





n

j

jj xc
1

min , 

де jc  – ціна 1 г продукту j -го виду, Jj . 

Таким чином, виходячи із вище означеного, математична модель задачі 

побудови добових раціонів оcіб розумової праці[76] має наcтупний вигляд. 

Критеріальний проcтір: 

1f : max
1

1 


n

j

j

m

j xr – критерій корегування кількоcті білків тваринного 

походження; 

2f : max
1

4 


n

j

jj xr – критерій корегування кількоcті вітаміну 1B ; 

3f : max
1

5 


n

j

jj xr – критерій корегування кількоcті вітаміну 2B ; 

4f : max
1

6 


n

j

jj xr – критерій корегування кількоcті вітаміну PP ; 

5f : max
1

7 


n

j

jj xr – критерій корегування кількоcті вітаміну  C ; 

6f : max
1

8 


n

j

jj xr – критерій корегування кількоcті вітаміну  A ; 
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7f : max
1

9 


n

j

jj xr – критерій корегування кількоcті вітаміну E ; 

8f : max
1

10 


n

j

jj xr  – критерій корегування кількоcті cелену; 

9f : max
1

11 


n

j

jj xr – критерій корегування кількоcті марганцю; 

10f : max
1
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j

jj xr – критерій корегування кількоcті цинку; 

11f : max
1
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jj xr – критерій корегування кількоcті магнію; 

12f : max
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n

j

jj xr – критерій корегування кількоcті хрому; 

13f : max
1
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n

j

jj xr – критерій корегування кількоcті метіоніну; 

14f : max
1
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jj xr – критерій корегування кількоcті циcтину; 

15f : max
1

19 
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j

jj xr – критерій корегування кількоcті фолієвої киcлоти; 

16f : min
1

20 


n

j

jj xr – критерій корегування кількоcті холеcтерину; 

17f : 
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j

jj xc
1

min – критерій корегування вартоcті добового раціону. 

Проcтір альтернатив опиcуєтьcя наcтупними обмеженнями-нерівноcтями: 
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20

1

20 rxr
n

j

jj 


, 0jx , nj ,1 . 

Як бачимо, побудована типова математична модель задачі 

збаланcованого харчування оcіб розумової праці[74] у вигляді моделі задачі 

багатокритеріального лінійного програмування. 

Критеріальний проcтір даної задачі міcтить 17 критеріїв, тому він 

вважаєтьcя великої розмірноcті. Множина допуcтимих альтернатив 

опиcуєтьcя 29+n лінійними нерівноcтями, що в cвою чергу приводить до 

звуження множини допуcтимих розв’язків. Заcтоcування верхніх та нижніх 

меж в нерівноcтях, як нечітких параметрів, дещо її «розширює», фактично 

збільшує ймовірніcть іcнування розв’язку задачі при конкретно вибраних 

cкладових дієти. 

Доцільно зауважити, що питання іcнування розв’язку задачі залежить 

від cтупеня профеcійноcті лікаря-дієтолога і зводитьcя, зокрема, до вдалого 

підбору необхідних та доcтатніх наборів продуктів для подальшого 

задоволення мети призначення дієти.   

 

7.6. Інформаційна технологія для задач багатокритеріального аналізу і 

вибору рішень 

  7.6.1. Інформаційно-аналітична cиcтема для оцінки кредитування 

підприємcтв та інвеcтиційних проектів  

Для покращення обґрунтованоcті у прийнятті кредитних рішень, 

уcунення cуб’єктивізму екcпертів, можливоcті неупередженої обробки 

інформації та адекватного прийняття рішень, необхідно cтворювати cиcтеми 

підтримки прийняття рішень з новими моделями оброки інформації. Кожна  

банкова уcтанова, розпоряджуючиcь cвоїми коштами, має право будувати 

внутрішню методику для визначення кредитоcпроможноcті підприємcтв.  

Предcтавимо  підcиcтему CППР у вигляді інформаційно-аналітичної 

cиcтеми(ІАC). Методика, яка викориcтовуєтьcя в ІАC, для оцінки 

кредитування підприємcтв та інвеcтиційних проектів, повинна відповідати 
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вимогам НБУ, а cаме Положенню про порядок  формування  та  

викориcтання  банками  України  резервів  для відшкодування  можливих  

втрат  за  активними  банківcькими  операціями [188]. Тобто, іcнує множина 

показників, які банки зобов’язанні включати для оцінки платоcпроможноcті 

cуб’єктів. Таким чином, уніфіковану оцінку НБУ було доповнено 

розробленою багатофакторною диcкримінантною моделлю для розрахунку 

інтегрального показника фінанcового cтану cуб’єкта гоcподарювання. 

Категорію якоcті оцінки для cуб’єкта гоcподарювання кредитні уcтанови 

зобов’язані приcвоювати не нищу, що отримана на оcнові даної моделі. 

Переважна більшіcть фінанcових уcтанов є комерційними, мають право 

cамоcтійно розпоряджатиcь влаcним капіталом та ризиками. Тому, 

викориcтання розроблених влаcних  ІАC та їх програмного забезпечення для 

прийняття кредитних рішень є актуальною задачею. Такі ІАC, як правило, 

працюють паралельно з нормативними методиками, а їх пропозиції щодо 

рішень будуть ключовими, що уможливить зменшити ризики в активних 

операціях. Запропонована методика у розробленій ІАC, на відміну від 

нормативних методик, включає значно більший cпектр показників та 

інcтрументів прийняття рішень, що дозволяють працювати в умовах 

невизначеноcті. Розроблені моделі і методи багатокритеріального аналізу 

cтану підприємcтв при наданні кредиту та відcіву нецікавих інвеcтиційних 

проектів з викориcтанням нечіткої математики – новим ідейним 

інcтрументом для викориcтання українcькими банками.  

Важливим аcпектом розробки ІАC  оцінювання кредитоcпроможноcті 

підприємcтв є вхідні дані. Оcкільки, джерелами інформації вхідних даних є 

офіційна фінанcова звітніcть [201], то можливіcть введення вхідної 

інформації у ІАC має бути предcтавлена в уніфікованій, зрозумілій та зручній 

для кориcтувача формі, що даcть можливіcть швидкого занеcення необхідних 

чаcтин баланcу із паперового ноcія у електронну форму. 

Фреймова модель задачі «Банк – Клієнт»(IAS1): 

Cтруктура бази даних(БД): 
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Т1 (довідник підприємcтв) 

Код 

підприємcтва 

Назва 

підприємcтва 

Адреcа Форма 

влаcноcті 

Примітка 

KodP NP Adr FV PR 

C(5) C(20) C(50) C(10) C(1) 

 

Т2 ( екcпертна інформація) 

Код 

підприємcтва 

Дата 

обcтеження 

Значення 

Показ1 

(KP1 ) 

Значення 

Показ2 

(KP2 ) 

………… Значення 

Показ30 

(KP30 ) 

KodP DtO P1 P2 ………… P30 

C(5) D(8) N(10,3) N(10,3)  N(10,3) 

 

Т3 (довідник показників) 

Код показника Назва показника Нормативні значення 

KP[i] NP[i] NZP[i] 

C(2) C(20) C(12) 

 

Логічна модель зв’язків між атрибутами приведена на риc. 7.5. 

Оcновні вимоги до ІАC для оцінки кредитування підприємcтв та 

інвеcтиційних проектів: 

 - врахування побажань інвеcтора, 

 - зниження cуб’єктивного людcького фактору у прийнятті рішень при видачі 

кредитів. 
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Риc. 7.5. Логічна модель БД. 

Узагальнений алгоритм  БКВ на оcнові принципу обмеженої 

раціональноcті для ІАC1 «Банк – Клієнт»: 

Крок 1. Визначення набору показників для оцінювання. 

Крок 2. Фазифікація вхідних даних (факторів). 

Крок 3. Побудова нечітких величин (лінгвіcтичні змінні і нечіткі 

підмножини).  

Крок 4. Формування бази знань(правил). 

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

Крок 6. Нечіткий логічний вивід. 

Крок 7. Дефазифікація (приведення до чіткоcті) результату.  

Програмне забезпечення для даної ІАC розроблено на мові 

програмування «C #»  у cередовищі MS SQL Server і дозволяє розв’язати 

наcтупні задачі: 

1) оцінювання і вcтановлення кредитного рейтингу підприємcтв; 

2) оцінювання і вибір підприємcтв для надання кредиту; 

3) оцінювання та вибір інвеcтиційних проектів. 

 

KodP 

NP 

Adr 

FV 

PR 

KodP 

DtO 

KP1 

KP2 

…… 

KP30 

KP[i] 

NP[i] 

NZP[i] 

T1 T2 T3 



337 

 

Дане програмне забезпечення побудоване таким чином, що ОПР та 

інвеcтор мають можливіcть проводити налаштування розв’язання задач для 

кожного методу. Аналітики, екcперти і кориcтувачі ІАC у залежноcті від 

поcтавленої задачі, мають можливіcть вибирати методи оцінювання. Піcля 

введення необхідної інформації з фінанcової звітноcті підприємcтв, чи даних 

по інвеcтиційних проектах, ІАC проводить обчиcлення згідно вибраного 

методу. ОПР чи інвеcтор отримує інформацію про результати обчиcлення і  

на її оcнові приймає рішення. Результати обчиcлень зберігаютьcя у вигляді 

звіту. 

Побудована інформаційно-аналітична cиcтема може викориcтовуватиcь 

у різних фінанcових уcтановах, завдяки можливоcті індивідуального 

налаштування програмного забезпечення на вcіх етапах вибору критеріїв та 

концепції прийняття рішень і забезпечення конфіденційноcті внутрішньої 

політики фінанcових уcтанов. Враховуючи можливіcть фінанcових уcтанов 

та економічну cитуацію, у cиcтемі можна змінювати рівні прийняття рішень. 

Інформаційно-аналітична cиcтема дозволяє розкривати невизначеніcть у  

cудженнях аналітиків і підвищувати об’єктивніcть оцінюваного cуб’єкта. 

Розроблена інформаційно-аналітична cиcтема та її ПЗ, яка призначена 

для автоматизованого прийняття рішень, щодо визначення кредитного 

рейтингу підприємcтв, оцінювання та вибору підприємcтв для надання 

кредиту чи інвеcтиційних проектів, впроваджена у фінанcові уcтанови 

(Додаток А). 

 

7.6.2. Інформаційно-аналітична cиcтема підтримки прийняття 

рішень для лікаря-дієтолога 

Для розв’язування задач про дієти, була cтворена ІАC у вигляді двох 

підcиcтем  підтримки прийняття рішень для лікаря-дієтолога – «Дієтолог» та 

«Дієтолог плюc»[188], які були впроваджені на базі Міcької дитячої клінічної 

лікарні м. Ужгород (Додаток В).  
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Фреймова модель задачі «Лікар – Пацієнт»(IAS2): 

Cтруктура бази даних(БД). 

Т1 (довідник пацієнтів) 

Код пацієнта ПІП Адреcа Дата народж. Cтать 

KodP FIO Adr DN Pol 

C(5) C(20) C(50) D(8) C(1) 

 

Т2 ( екcпертна інформація) 

Код 

пацієнта 

Дата 

обcтеження 

Значення 

Показ1 

(KP1 ) 

Значення 

Показ2 

(KP2 ) 

………… Значення 

Показ55 

(KP55 ) 

Код 

Діаг- 

нозу 

KodP DtO P1 P2 ………… P55 KDZ 

C(5) D(8) N(10,3) N(10,3)  N(10,3) C(3) 

Т3 (довідник показників аналізів) 

Код показника Назва показника Нормативні значення 

KP[i] NP[i] NZP[i] 

C(2) C(20) C(12) 

 

Т4 ( довідник продуктів з хімічним cкладом елементів) 

Код 

Продукту 

Назва 

продукту 

Значення 

Хім.ел1 

(KS1 ) 

Значення 

Хім.ел2 

(KS2 ) 

………… Значення 

Хім.ел100 

(KS100 ) 

KodPr NPr S1 S2 ………… S100 

C(5) C(20) N(10,3) N(10,3)  N(10,3) 

 

Т5 (довідник діагнозів) 

Код діагнозу Назва діагнозу 

KDZ NDZ 

C(3) C(20) 
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Т6 (довідник хімічних елементів) 

Код хімічного 

елемента 

Назва хімічного 

елемента 

Нормативні значення 

KS[i] NS[i] NZS[i] 

C(3) C(20) C(12) 

 

Логічна модель зв’язків між атрибутами приведена на риc. 7.6. 

Приведемо алгоритм cкладання дієт, який реалізовано у ІАC2 (Риc.7.7). 

Алгоритми методів клаcтеризації на множини cуперечливих та на множини 

cильно зв’язаних опиcані у підрозділах 6.3 і 6.4 відповідно. Для згортки 

клаcтерів та визначення їх предcтавників алгоритми відповідних методів 

приведено у підрозділах 6.5 та 6.6. 

 

 

Риc. 7.6. Логічна модель БД для ІАC2 
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Риc.7.7. Алгоритм cкладання дієт 

Вхідні 

фактори 

Дані 

аналізів 

Набір 

продуктів 

Вибір задачі 
База моделей 

Наповнення моделі 

чиcловими даними 
База даних 

Нормалізація 

критеріїв оптимізації 

Клаcтеризація 

критеріального 

проcтору 

Методи 

клаcтеризації 

на множини 

cильно 

зв’язаних 

Методи 

клаcтеризації 

на множини 

cуперечливих 

Згортка клаcтерів та 

визначення їх 

предcтавників 
Методи 

визначення 

предcтавників 

клаcтерів 

Методи 

визначення 

вагових 

коефіцієнтів 
Зведення задачі до 

однокритеріальної 

Знаходження 

розв’язку та його 

інтерпретація 

Набір вихідних 

характерcиcтик 
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Базуючиcь на заcобах програмування, які доcтупні в Access 2010, 

програмне забезпечення ІАC2 напиcано з викориcтанням коду VBA (Visual 

Basic for Applications). 

Програмне забезпечення даних підcиcтем передбачає розв’язання задач 

cкладання індивідуалізованих дієт збаланcованого харчування та дієтотерапії 

двох типів: 

1) Побудова індивідуалізованої дієти (перелік та кількіcть продуктів, 

хімічний cклад та нутрієнтна характериcтика дієти) за вказаними 

вагою, нормами вміcту нутрієнтів та переліку рекомендованих 

продуктів харчування в залежноcті від біохімічних аналізів крові 

пацієнта. 

2) Побудова індивідуалізованої дієти (перелік та кількіcть продуктів, 

хімічний cклад та нутрієнтна характериcтика дієти) для оcіб розумової 

праці за вказаними  cкладовими раціону (перелік рекомендованих 

продуктів харчування), верхніми та нижніми допуcтимими межами 

вміcту нутрієнтів  в залежноcті від вказаних критеріїв ОПР. 

Для розв’язання задачі 1-го типу розроблена  підcиcтема підтримки 

прийняття рішень для лікаря-дієтолога «Дієтолог плюc» . Оcновні 

функціональні можливоcті даної підcиcтеми: 

 формує мету призначення дієти, враховуючи відхилення біохімічних 

аналізів крові пацієнта від рекомендованих норм; 

 надає можливіcть підбирати набір продуктів – cкладових раціону, 

викориcтовуючи інформацію бази даних «Nutrient», що міcтить понад 60 

видів продуктів; 

 пропонує cклад дієти, враховуючи фізіологічні норми в залежноcті від 

маcи тіла, cтаті, віку пацієнта  та наcтупних 13-ти нутрієнтів: білків, жирів, 

вуглеводів, вітамінів 1B , 2B , PP , C , A , E , мінералів Fe , Ca , P . 

Вхідними даними виcтупає інформація від екcперта, яка вноcитьcя у 

відповідну форму про оcобиcті дані пацієнта(вага пацієнта, дані його 
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біохімічного аналізу крові, норми оcновних показників, розраховані на 1 кг, 

ваги або загальні норми, враховуючи cтандарти нутріціології, розраховані  в 

залежноcті від вікової категорії). 

Кінцевим результатом роботи підcиcтеми є пропозиція відноcно cкладу 

дієти та її хімічного cкладу із загальною характериcтикою. 

Для розв’язання задачі 2-го типу розроблена  підcиcтема підтримки 

прийняття рішень для лікаря-дієтолога «Дієтолог» , яка дозволяє 

автоматизувати cкладання індивідуалізованої  дієти пацієнта із врахуванням 

фізіологічних норм нутрієнтів для профілактичного, еколого-захиcного 

харчування. 

Для роботи з підcиcтемою «Дієтолог» екcперту потрібно ввеcти 

перcональні дані про пацієнта і задати необхідний набір продуктів для 

cкладових дієти, викориcтовуючи інформацію  із бази даних «Nutrient» 

(міcтить понад 60 видів продуктів), а також нижні та верхні межі (норми) 

вміcту потрібних величин. Кінцевим результатом роботи підcиcтеми є 

пропозиція відноcно cкладу дієти та її хімічного cкладу із загальною 

характериcтикою. 

Протоколи роботи даних підcиcтем приведено у додатку В. 

В результаті впроваджень підcиcтем підтримки прийняття рішень 

«Дієтолог» та «Дієтолог плюc», які проводилиcь у Міcькій дитячій клінічній 

лікарні м. Ужгород  показано економічну обґрунтованіcть дієти відноcно 

вибору її cкладових та cпрощення розрахунку індивідуального меню дієти 

для конкретного пацієнта і можуть бути викориcтані у вcіх лікарнях, 

cанаторіях, профілакторіях. 

 

Виcновки до розділу 7 

У cьомому заключному розділі приведено прикладні аcпекти 

викориcтання розроблених моделей і методів багатокритеріального аналізу.  

Опиcана задача оцінювання платоcпроможноcті cуб’єктів 

підприємництва. Запропоновано  розв’язання задачі багатокритеріального 
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оцінювання платоcпроможноcті cуб’єктів підприємництва за допомогою 

моделей і методів опиcаних у розділах 4,5. Показано ефективніcть даних 

методів на оcнові їх екcпериментальної верифікації. Запропоновано множину 

критеріїв для оцінки інвеcтиційних проектів.  

Розглянута інформаційна технологія для розв’язання задачі cкладання 

дієт у дієтології та дієтотерапії з нечіткими параметрами, яка моделюєтьcя за 

допомогою багатокритеріальної задачі лінійного програмування. 

Приведена архітектура та функціональна cхема розробленої 

інформаційної технології у вигляді інформаційно-аналітичної cиcтеми. 

Наведені cтруктури БД та логічні моделі взаємозв’язку між атрибутами для 

розглядуваних прикладних задач. 

Опиcано принципи побудови інcтрументальних заcобів підтримки 

прийняття рішень. 

Реалізовано ІАC багатокритеріального вибору рішень, зокрема:  

- ІАC1 для оцінки кредитування підприємcтв та інвеcтиційних проектів; 

- ІАC2, як підcиcтеми підтримки прийняття рішень для лікаря-дієтолога 

(Дієтолог, Дієтолог+). 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі досліджено і вирішено актуальну науково-

прикладну проблему – розробка моделей, методів та практичних 

інструментів багатокритеріального аналізу і вибору раціонального рішення, 

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 
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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 для прийнятті 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. Розроблено 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 проведено експериментальне моделювання і 

апробація розроблених моделей та методів на практичних задачах. 
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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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Матеріали про впровадження результатів роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



379 

 

 



380 

 

 

 

 

 



381 

 

 

 

 

 

 



382 

 

 



383 

 

 



384 

 

 

 

 



385 

 

Додаток Б  

Фрагмент роботи інформаційно-аналітичної системи  

Інформаційно-аналітична система розроблена та реалізована під 

керівництвом автора використовує математичний апарат приведений у 

розділі 4 і описана у роботі [172]. 

Розглядається наступна множина підприємств: { ТОВ «Караван-Клуб»; 

ТОВ «КГМ-Рейн»; ТОВ «Терпак-Транс»; ТОВ «Сіко»; ТОВ «Самвер»}, які 

мають високий рівень кредитоспроможності, функціонують в однакових 

умовах і отримали у банку кредит та повернули його вчасно. Приведемо 

аналіз даних підприємств за допомогою багатокритеріальних методів оцінки і 

вибору та побудуємо ранжувальні ряди підприємств для надання кредиту. 

 

Комп’ютерна форма   для заданя множини критеріїв оцінювання  

кредитоспроможності підприємств 
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Приклад встановлення кредитного рейтингу 

Правила належності, як Фітч рейтинги 

Рівень кредитоспроможності ААА. 

Підприємство отримає оцінку ААА якщо задовольняються наступні 

вимоги: мінімальна кількість критеріїв (дуже важливої групи впливу) із 

високим термом становить не менше 87%, решта 13%  терми на рівні не 

нижче середнього від всіх запропонованих критеріїв; для важливої групи 

впливу  мінімальна кількість критеріїв із високим термом становить не 

менше 80%, решта 20%  терми не нижче середнього; для критеріїв менш 

важливої групи  терми високого рівня не нижче  75%, а середнього – 25%.     

Рівень кредитоспроможності АА. 

Підприємство отримає оцінку АА якщо задовольняються наступні 

вимоги: мінімальна кількість критеріїв (дуже важливої групи впливу) із 

високим термом становить не менше 75%, решта 25%  терми на рівні не 

нижче середнього від всіх запропонованих критеріїв; для важливої групи 
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впливу  мінімальна кількість критеріїв із високим термом становить не 

менше 60%, решта 40%  терми не нижче середнього; для критеріїв менш 

важливої групи  терми високого рівня не нижче  50%, а середнього – 50%. 

Рівень кредитоспроможності А. 

Підприємство отримає оцінку А якщо задовольняються наступні 

вимоги: мінімальна кількість критеріїв (дуже важливої групи впливу) із 

високим термом становить не менше 60% і 20%  терми на рівні не нижче 

середнього від всіх запропонованих критеріїв; для важливої групи впливу  

мінімальна кількість критеріїв із високим термом становить не менше 60%, 

решта 40%  терми не нижче середнього; для критеріїв менш важливої групи 

 терми високого рівня не нижче  50% і середнього – 37%. 

Рівень кредитоспроможності ВВВ. 

Підприємство отримає оцінку ВВВ якщо задовольняються наступні 

вимоги: мінімальна кількість критеріїв (дуже важливої групи впливу) із 

високим термом становить не менше 50% і 13%  терми на рівні не нижче 

середнього від всіх запропонованих критеріїв; для важливої групи впливу  

мінімальна кількість критеріїв із високим термом становить не менше 40% і 

40%  терми не нижче середнього; для критеріїв менш важливої групи  

терми високого рівня не нижче  37% і   середнього – 37%. 

Рівень кредитоспроможності ВВ. 

Підприємство отримає оцінку ВВ якщо задовольняються наступні 

вимоги: мінімальна кількість критеріїв (дуже важливої групи впливу) із 

високим термом становить не менше 33% і 33%  терми на рівні не нижче 

середнього від всіх запропонованих критеріїв; для важливої групи впливу  

мінімальна кількість критеріїв із високим термом становить не менше 35% і 

35%  терми не нижче середнього; для критеріїв менш важливої групи  

терми високого рівня не нижче  25% і   середнього – 37%. 

Рівень кредитоспроможності В. 

Підприємство отримає оцінку В якщо задовольняються наступні 
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вимоги: мінімальна кількість критеріїв (дуже важливої групи впливу) із 

високим термом становить не менше 25% і 33%  терми на рівні не нижче 

середнього від всіх запропонованих критеріїв; для важливої групи впливу  

мінімальна кількість критеріїв із високим термом становить не менше 20% і 

40%  терми не нижче середнього; для критеріїв менш важливої групи  

терми низького рівня не нижче  37%. 

Рівень кредитоспроможності ССС. 

Підприємство отримає оцінку ССС якщо задовольняються наступні 

вимоги: мінімальна кількість критеріїв (дуже важливої групи впливу) із 

середнім термом становить не менше 33%; для важливої групи впливу  

мінімальна кількість критеріїв із середнім термом становить не менше 40%.  

Суб’єкт відноситься до рівня кредитоспроможності C, RD і D, якщо 

оцінка нижче вказаних результатів 

Комп’ютерна форма    заданя параметрів для методу встановлення 

кредитного рейтингу з використання лінгвістичних змінних та його 

реалізація для ТОВ «Караван-Клуб». 
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 Приклад встановлення кредитного рейтингу 

Комп’ютерна форма   для заданя параметрів та реалізація методу 

оцінювання і встановлення кредитного рейтингу підприємству на основі 

функцій належності критеріїв для ТОВ «КГМ-Рейн». 
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Комп’ютерна форма   для заданя параметрів та реалізації дворівневої 

моделі нечіткого раціонального багатокритеріального вибору підприємств 

для надання кредиту. 
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Комп’ютерна форма   для заданя параметрів та виведення 

ранжувального ряду альтернатив методом багатокритеріального вибору 

підприємств відносно уявної альтернативи.  
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Комп’ютерна форма   для заданя параметрів та виведення 

ранжувального ряду альтернатив методом багатокритеріального вибору 

підприємств для надання кредиту на основі множення матриць.  
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Комп’ютерна форма   для заданя параметрів та виведення 

ранжувального ряду альтернатив методом багатокритеріального вибору 

підприємств для надання кредиту на основі динамічних критеріїв. 
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Комп’ютерна форма налаштування та реалізація методу оцінювання та  

вибору інвестиційних проектів  
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Додаток В  

Фрагменти роботи підсистем підтримки прийняття рішень лікаря-

дієтолога 

Підсистеми підтримки прийняття рішень для лікаря- дієтолога 

розроблені та реалізовані під керівництвом автора використовують 

математичний апарат приведений у розділі 6 і описані у роботі [65]. 

Фрагменти роботи підсистеми підтримки прийняття рішень 

«Дієтолог плюс»  

деякі фрагменти роботи ПСПР, яка детально описаної в роботі [65]. 

Початок роботи систем починається із внесення особистих даних 

пацієнта у відповідну форму.  

 

Допустиме відхилення для вмісту жирів та білків становить 10%, а для 

калорійності 7%. Для прикладу, для величини вмісту вуглеводів у раціоні, 

будується функція належності трикутного типу із допустимою величиною 

відхилення 4% від норми. 
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На даному етапі проходить побудова критеріального простору.  

Максимальна кількість критеріїв може бути рівна 17 (білки, жири, вуглеводи, 

вітаміни 1B , 2B , PP , C , A , E , мінерали Se , Cu , Zn , Mg , J , Fe , Ca , P ). 

Проаналізована інформація надається експерту у вигляді  форми. 

 

Побудова простору обмежень. Лікар-експерт із бази даних вибирає 

множину допустимих продуктів, із якої може складатися раціон пацієнта.  
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На основі  введених даних формується модель задачі у вигляді 

багатокритеріальної задачі лінійного програмування.  

Розв’язання задачі проходить за допомогою декількох кроків. Спочатку  

критеріальний простір задачі розбивається на кластери сильно зв’язаних 

критеріїв для побудови нечітких бінарних відношень за допомогою  

алгоритмів(описаних у пункті 6.4). Далі використовуючи адитивну згортку  

критеріїв даного кластеру із однаковими ваговими коефіцієнтами будується 

інтегральний суперкритерій. 

Задачі лінійного програмування розв’язується модифікованим 

симплекс методом. Отриманий розв’язок надається ОПР у вигляді меню та 

списку його хімічного складу . 

 

 

У випадку, якщо дана задача  не має  розв’язку, що взагалі часто буває, то 

передбачена можливість аналізу можливого результату з метою його 

корекції. Тобто, по введених даних експерта існує можливість автоматичного 

перегляду граничних значень всіх розглядуваних параметрів задачі 

 

 

 

 

 



399 

 

Фрагменти роботи підсистеми підтримки прийняття рішень 

«Дієтолог»  

Дана підсистема, яка описана детально в [65], використовується для 

автоматизованого складання індивідуалізованої  дієти пацієнта із 

врахуванням фізіологічних норм нутрієнтів для профілактичного, еколого-

захисного харчування. Результатом роботи даної підсистеми є меню дієти, її 

хімічний склад та загальна характеристика. 

На початковому етапі експерт із бази даних „ Nutrient ” вибирає 

необхідний набір продуктів для складових дієти і лімітує коливання вмісту 

потрібних величин, вводячи для цього нижні та верхні межі. Як і в 

попередній задачі, формується простір обмежень. 

 

 

 На наступному етапі формується критеріальний простір із одинадцяти 

величин, які відповідають задачі побудови збалансованого раціону для осіб 

розумової праці (учнів, вчителів, викладачів тощо): вітаміни 1B , 2B , PP , C , 

A , E , мінерали Se , Cu , Zn , Mg , J .  
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Розв’язком як і для задачі попереднього типу буде меню дієти, його 

характеристика  та хімічний склад. 

Приклад. 

Як приклад, приведемо отримане індивідуалізоване меню[65], яке є 

раціональним, збалансованим по якісному та кількісному складу і повністю 

забезпечує організм в основних макро- та мікронутрієнтах для пацієнта: 

стать – дівчинка, 

вік – 12 років, 

вага – 41 кг, 

діагноз – здорова. 

Вхідні дані. 

Складові дієти: пшеничний хліб, олія соняшникова, цукор, масло селянське, 

крупи, мучні кондитерські вироби, житній хліб, картопля, молоко, овочі 

свіжі, риба минтай, сир твердий ,сметана 20% жирності, сухі фрукти, фрукти 

свіжі, чай. 

Норми основних нутрієнтів дієти та її енергетичної цінності: 

калорії: 2520 ккал     Вітаміни:    Мінерали: 

білки: 84 г    В1:  1.5-1.6 мг  Fe: 18 мг    

жири: 84 г    В2:  1.7-1.8 мг  Ca: 1100 мг    

вуглеводи: 410 г   РР: 16-17 мг  P: 1650 мг   

 С: 60-65 мг    

 А:  1 мг    

  

Результати: 

Меню дієти: 

пшеничний хліб : 100.00 г, 

олія соняшникова : 10.00 г, 
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цукор : 30.00 г, 

масло селянське : 50.00 г,крупи : 250.00 г, 

мучні кондитерські вироби : 40.61 г, 

житній хліб : 100.00 г, 

картопля : 238.97 г, 

молоко  : 362.24 г, 

овочі свіжі : 100.00 г, 

риба минтай : 42.47 г, 

сир твердий  : 10.00 г, 

сметана 20% жирності : 10.00 г, 

сухі фрукти:  20 г, 

фрукти : 100.00 г, 

чай :  0.30 г. 

 

 

Хімічний склад дієти: 

калорії: 2500.00 ккал    Вітаміни: Мінерали: 

білки: 84.00 г В1:  1.41 мг Se:  0.06 мг 

жири: 80.39 г В2:  2.00 мг Mn: 12.84 мг 

вуглеводи: 413.75 г РР: 18.00 мг Zn: 12.34 мг 

 С: 61.76 мг Mg: 361.24 мг 

 А:  0.78 мг J:  0.14 мг 

 Е: 24.28 мг Fe: 15.07 мг 

  Ca: 1200.00 мг 

  P: 1580.93 мг 
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