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РОЗДІЛ 1. 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
 

1.1. Прийняття рішень і СППР 
 

Система підтримки прийняття рішень (СППР) (англ. Decision 

Support System – DSS) – інтерактивна комп’ютерна автоматизована 

система (програмний комплекс), що призначена для допомоги та 

підтримки різних видів діяльності людини при прийнятті рішень  

стосовно розв’язання структурованих або неструктурованих проблем. 

Застосування СППР забезпечує виконання ґрунтовного та об’єктивного 

аналізу предметної області при прийнятті рішень в складних умовах. 

Задачі прийняття рішень постійно виникають і розв’язуються в 

природі, у світі що нас оточує – в біологічних, екологічних, соціальних 

і економічних системах, різноманітних процесах та явищах, наприклад, 

у процесах функціонування живих організмів та їх колоній, проявах 

споживчих уподобань, природних катаклізмах тощо. 

Рішенням вважається обґрунтований набір дій з боку особи, що 

приймає рішення (ОПР), спрямованих на об’єкт чи систему управління, 

який надає можливість привести даний об’єкт чи систему до бажаного 

стану або досягнути поставленої мети [34, 65]. Рішення є одним із видів 

розумової діяльності і проявом волі людини. Характерними ознаками 

рішення є: 

– можливість вибору з набору альтернативних варіантів: за відсутності 

альтернатив, відсутній і вибір, отже, відсутнє й рішення; 

– наявність мети: безцільний вибір не розглядається як рішення; 

– необхідність вольового акту ОПР при виборі рішення, тому що 

вона формує рішення при боротьбі мотивів і думок. 

Необхідно зазначити, що важливою постає класифікація самих рішень. 

За існуючими розробками можна виконати класифікацію рішень, яка 

наведена у табл. 1.1 [25]. 

Прийняття рішення – це процес вибору найбільш преференційного 

рішення з множини допустимих рішень або упорядкування множини 

рішень [34]. Прийняття рішень можливе на підставі знань про об’єкт 

управління, процеси, що в ньому відбуваються і можуть відбутися з 

перебігом часу, а також за наявності множини показників, що  

характеризують ефективність та якість прийнятого рішення. Тобто 

необхідні адекватна модель об’єкту і модель прийняття та оцінювання 
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прийнятого рішення. Під моделлю прийняття рішень мається на увазі 

формальне подання поставленої задачі та процесу прийняття рішень. 

Питання про формальну основу вибору, зокрема, про походження 

критерію оптимальності складає одну з фундаментальних проблем  

теорії прийняття рішень (ТПР), що зародилася ще у XVIII ст. [34]. В 

ТПР були поставлені та досліджені задачі опису і аналізу типів вибору 

та таких теоретичних конструкцій, як «корисність», «перевага» та ін. 

Наукові засади ТПР були закладені в період другої світової війни. Її 

родоначальниками вважаються Дж. Фон Нейман і О.Моргенштерн, які 

у 1944р. опублікували книгу з теорії ігор [34]. К середині XX ст. 

оптимізаційний вибір за одним чи декількома критеріями був представ-

лений за бінарними відношеннями переваг [34, 65]. В основі сучасних 

моделей покладені припущення стосовно того, яким чином здійснює 

вибір варіантів індивідуум, і яким чином здійснюється вибір колекти-

вом [19, 34].  

 

Таблиця 1.1 

Класифікація видів рішень 
 

Ознака Вид рішення 

Ступінь 

структуризації 

проблеми 

Гарно 

структуроване 

Погано 

структуроване 

Не 

структуроване 

Кількість етапів 

реалізації рішення 
Статичне (один етап) Динамічне  

Рівень 

інформованості про 

стан проблеми 

Умови 

визначеності 

Умови 

ризику 

Умови 

невизначеності 

Кількість ОПР Одна особа Багато осіб 

Зміст рішення Стратегічне Тактичне 

 

Будь-який процес прийняття рішення здійснюється в декілька 

основних етапів [34, 25]. 

Етап постановки задачі. Складається з фаз аналізу та діагностики 

проблеми і визначення цілей рішення. На цьому етапі відбувається 

виявлення та опис проблемної ситуації, збір релевантної інформації і 

даних; визначаються цілі рішення, яке має бути прийняте, що дозволяє 

задати напрям пошуку рішень і видалити ті, котрі не відповідають 

цілям. 
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Етап формування рішень. Складається з фаз формулювання 

обмежень і критеріїв прийняття рішень та визначення альтернатив 

рішення. На даному етапі відбувається визначення обмежень, що 

дозволяють відокремити прийнятні варіанти від неприйнятних, та 

критеріїв, які сприяють вибору кращих з придатних варіантів 

рішення. Потім здійснюється формування множини допустимих альтер-

натив, яке полягає у пошуку та розробці альтернативних варіантів 

рішення. 

Етап вибору рішення. Складається з фаз оцінки альтернатив та 

остаточного вибору рішення. На даному заключному етапі відбувається 

оцінка варіантів з множини допустимих альтернатив за обраними 

критеріями та подальший остаточний вибір рішення. Цінність альтер-

нативних варіантів звичайно не однакова, але за умов неявної переваги 

одного варіанту перед іншим можуть виникати певні складності. 

Процес прийняття рішення складається з таких кроків: 

– визначення цілей, критеріїв оптимальності, критеріїв добору  

«кандидатів» на отримання ресурсів; 

– формування множини допустимих альтернатив; 

– вибір методів розв’язання задачі; 

– порівняння та упорядкування множини альтернатив за обраними 

критеріями; 

– добір кращих варіантів за критерієм оптимальності та вибір 

рішення. 

Часто в процесі прийняття рішень ОПР припускаються помилок. До 

найбільш поширених належать такі [19, 40, 47]: 

– прийняте так зване однобічне рішення; 

– відсутній системний підхід при прийнятті рішення; 

– під час вибору варіантів перевага надана «звичній» альтернативі; 

– розглядались лише позитивні варіанти, можливий ризик не було 

враховано; 

– прийняте рішення було зумовлене емоціями; 

– рішення прийнято імпульсивно; 

– при прийнятті рішення припустились поспішності; 

– при прийнятті рішення керувалися припущеннями, прихованими 

бажаннями і хибними передумовами, а не достовірною суб’єктивною 

інформацією; 

– невірно витлумачені наявні факти; 

– неактуальність рішення: рішення було невірно або невчасно 

реалізоване (на жаль, нерідка ситуація в українській економіці) [47]. 
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Ефективність рішення 

Необхідно зазначити, що будь-яке рішення, має сенс лише тоді, 

коли воно ефективне. Виділяють два основних фактори, що впливають 

на ефективність рішень: фактор якості рішення Q  та фактор прийняття 

рішення людиною A . Ефективність рішення E  може бути виражена 

формулою: AQE  . 

За умов, що один із зазначених факторів прямує до мінімуму, 

ефективність рішення падає. Фактор якості рішення Q  пов’язаний із 

вибором кращої альтернативи з тих, що зумовлює проблемна ситуація з 

урахуванням умов прийняття рішень та можливостей виконавців 

рішення. 

Підвищення ефективності рішення головним чином слід спрямовувати 

на покращення фактору якості, а саме на вірний добір обмежень і 

критеріїв рішення, правильне формування множини допустимих 

альтернатив та на коректний вибір найкращого для умов задачі 

варіанту. 

Так, ефективність розв’язання задачі розподілу ресурсів характеризує 

ступінь співвимірності досягнутих цілей із витратами ресурсів на їх 

досягнення та визначається фактором якості рішення Q , який 

обумовлюється доброякісністю і глибиною виконання етапу постановки 

задачі та вибором методів і моделей для розв’язання задачі. 

 

Умови прийняття рішень 

Суттєвий вплив на розв’язок задач прийняття рішень спричиняють 

умови та середовище, в яких відбувається прийняття рішень. В  

сучасній ТПР класифікують такі умови прийняття рішень [34, 44, 45]: 

 Визначеність  

Рішення приймається в умовах визначеності, коли точно відомий 

результат кожного з альтернативних варіантів вибору. Відносно 

небагато рішень при управлінні бізнес-процесами приймаються в умовах 

визначеності. Такі ситуації зустрічаються у випадку прийняття рішень, 

подібних тим, що зустрічались у минулому.  

 Ризик  

До рішень, що приймаються в умовах ризику, відносяться такі, при 

формуванні яких результати альтернативних варіантів не є визна-

ченими, але відомі їх імовірності. Сума імовірностей всіх результатів 

певної альтернативи повинна бути рівною одиниці. Зазначимо, що в 

умовах визначеності існує лише один результат кожного варіанту. 
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Найбільш бажаний спосіб визначення імовірності – об’єктивність. 

Імовірність є об’єктивною, коли її можна визначити математичними 

методами або шляхом статистичного аналізу накопиченого досвіду. 

Також імовірність буде визначена об’єктивно, якщо надійде достатньо 

інформації для того, щоб прогноз виявився статистично достовірним. 

 Невизначеність  

Рішення приймається в умовах невизначеності, коли неможливо 

оцінити імовірність потенційних результатів. Така ситуація зазвичай 

має місце, коли фактори, що необхідно врахувати, є складними, і 

стосовно їх неможливо отримати достатньо інформації. Тому імовір-

ність певного наслідку неможливо прогнозувати з достатнім ступенем 

достовірності. Невизначеність є характерною для багатьох рішень, які 

приймаються у швидко мінливих обставинах. 

Середовище, в якому відбувається прийняття рішення, також є 

важливим фактором, що впливає на процес прийняття і результат 

прийняття рішення. Хід часу зумовлює ситуаційні зміни. Якщо зміни 

значні, то ситуація може змінитися настільки, що обмеження і критерії 

прийняття рішення стануть недійсними. Тому рішення належить 

розробляти, приймати і втілювати в умовах, коли інформація та 

припущення, на яких ґрунтується рішення, залишаються дійсними і 

актуальними. 

 

Більшість рішень в сучасних складних задачах приймаються людиною 

одноособово або колегіально в умовах наявності невизначеностей 

різної природи та типів. 

Невизначеність припускає наявність факторів, при яких результати 

дій не є детермінованими, а ступінь можливого впливу цих факторів на 

результати невідома. 

Аналіз умов наявності невизначеностей може виконуватись на 

абстрактному теоретичному рівні або з точки зору конкретної ситуації, 

наприклад, з точки зору виявлення можливості побудови математичної 

моделі чи з точки зору теорії інформації, де невизначеність виступає як 

характеристика ситуації вибору. Категорія невизначеності характеризу-

ється деякими змінними параметрами, які описують різні види 

невизначеностей: глобальну невизначеність, ситуативну, політичну, 

соціальну і т. д . При розв’язанні задач прийняття рішень в умовах 

наявності невизначеностей необхідно встановити рівень аналізу і типи 

невизначеностей, що розглядаються. 
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Необхідно зазначити, що часто невизначеність ототожнюють лише 

з відсутністю повної інформації про той чи інший об’єкт. Насправді 

недостатні знання станів об’єкту – це не єдина невизначеність. Поряд з 

цим іноді можна розглядати невизначеність цілей та невизначеність 

критеріїв вибору рішень. У багатьох реальних задачах складність 

прийняття рішення визначається насамперед кількістю альтернативних 

варіантів та кількістю і різнорідністю критеріїв оцінювання цих 

варіантів. 

При розв’язанні задач системного аналізу, прийняття рішень та 

дослідження операцій виділяють такі основні типи невизначеностей 

[22].  

Невизначеність цілей – невизначеність вибору цілей в багатокри-

теріальних задачах. 

Ситуаційна невизначеність – невизначеність впливу неконтрольо-

ваних факторів, що позначаються на процесах практичної діяльності; 

– невизначеність природи – відсутність достатніх знань про 

оточення та зовнішні фактори; 

– ненадійність очікувань – невизначеність розвитку певних 

подій у майбутньому; 

Стратегічна невизначеність – невизначеність цілей і дій активного 

або пасивного партнера чи противника, так звана невизначеність 

конфліктів; 

Інформаційна невизначеність – нечіткість та розпливчастість процесів 

і явищ та інформації про досліджувану систему, відсутність відомостей 

про достовірність інформації. 

Додатково виділяють такі види невизначеностей: 

Структурна невизначеність – невизначеність структури моделі 

досліджуваної системи. 

Параметрична невизначеність – це апріорна невизначеність пара-

метрів моделі системи, складність оцінювання і аналізу якості параметрів 

моделі. 

Статистична невизначеність – невизначеність статистичних даних, 

що переважно випливає з об’єму даних, наявності пропусків, імпульсних 

викидів і т. д. Сюди можна віднести, також, невизначеності, зумовлені 

наявністю збурюючих впливів та похибок (шуму) вимірів.  

Методична невизначеність – невизначеність (неоднозначність), 

притаманна методу обробки даних чи методу розв’язання задачі. 
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Комбінаторна невизначеність – неможливість знання всіх можливих 

варіантів. Комбінаторна невизначеність пов’язана із усіма іншими 

типами невизначеностей і найчастіше випливає з них. 

Необхідно зазначити, що в реальних практичних задачах прийняття 

рішень і системного аналізу часто наявні різноманітні види невизначе-

ностей, які разом складають деякий комплекс невизначеностей, так 

звану системну невизначеність [22]. 

Проте необхідно зазначити, що процес прийняття рішень людиною 

має певні обмеження стосовно можливості аналізу, обробки даних, 

одержання рішень прогнозованої якості та швидкості прийняття 

обґрунтованих рішень. Робота ОПР обмежена як відносинами між 

окремими особами, так і внутрішніми психологічними і фізіологічними 

причинами [22, 41]. Людина має можливість одночасно оперувати 

лише обмеженим числом операндів і понять, щонайбільше 27   [22, 

41]. Крім того, при аналізі і розв’язанні багатокритеріальних задач ОПР 

досить часто проявляють мінливість, невпевненість, нелогічність , 

намагання суттєво спростити задачу. У таких випадках можливості 

обчислювальних машин значно перевищують можливості людини, що 

призвело до розробки напряму розробки систем та методологій, які 

мають можливість об’єднати переваги людини і комп’ютера та компен-

сувати їх недоліки – це людино-машинні системи [17, 44]. 

 

Системи підтримки прийняття рішень 

Серед сучасних напрямів розробки людино-машинних систем – 

системи автоматичного керування, експертні системи та системи 

підтримки прийняття рішень. Найбільш придатними для розв’язання 

багатьох задач, зокрема задачі розподілу ресурсів, виявляються СППР 

[3, 15, 35]. Саме за допомогою СППР ОПР має можливість безпо-

середньо за допомогою обчислювальних засобі проектувати, порівнювати 

та обирати альтернативні варіанти рішень у самі різноманітні способи. 

Так, в сучасних умовах застосування нових альтернативних підходів 

до формування і прийняття високоякісних рішень немислиме без 

використання електронних інформаційних систем [3, 24, 43]. Причинами 

повсюдного впровадження інформаційних технологій є зростаюча роль 

цих технологій практично в кожній галузі діяльності суспільства та 

зростаюча міць цих технологій. Застосування сучасних підходів на 

основі інформаційних технологій надає можливість використовувати 

обчислювальні потужності комп’ютерів для виконання розрахунків, 

обробки, аналізу і прогнозування даних в режимі реального часу, для 
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допомоги у прийнятті рішень. При цьому відбувається автоматизація не 

стільки ручної праці, скільки інтелектуальної, більше того, в ряді задач 

вони виявляються ефективнішими. Зрозуміло, що в таких випадках 

доцільно використовувати системи підтримки прийняття рішень, які 

дозволяють приймати важливі рішення, керуючись подіями, які ще не 

здійснилися, надають можливість розробляти декілька можливих сценаріїв 

типу «що було б, якби», визначати оптимальні дії тощо.  

СППР інтегрують в собі такі якості, які роблять їх не тільки дуже 

корисними для системних задач управління і прийняття рішень, але й 

по суті незамінними інструментами аналізу даних в сучасних умовах 

економічного розвитку [35, 40, 43]. 

Системи підтримки прийняття рішень створюються для підтримки 

прийняття рішень ОПР в складних та слабоструктурованих ситуаціях. 

Оскільки історично виник ряд різних напрямків діяльності стосовно 

прийняття рішень, то розрізняють декілька видів СППР, що відображають 

основні аспекти процесу прийняття рішень: аналіз рішень (Decision 

Analysis); обчислення (визначення) рішень (Decision Calculus); дослід-

ження рішень (Decision Research) та процес впровадження (Implementation 

Process). Кожний із зазначених напрямів постає самостійною перспек-

тивою розвитку СППР, проте в «чистому вигляді» вони практично не 

зустрічаються [35]. 

Необхідно зазначити, що для процесу прийняття рішень, який 

здійснює ОПР без допоміжних засобів, суттєве значення мають такі 

важливі чинники, які повинні бути досліджені і враховані при розробці 

структури СППР і реалізації системи [35, 54]. 

Робоча пам’ять. ОПР здійснює обробку інформації в робочій 

пам’яті – проміжна між короткостроковими і довгостроковими зона 

запам’ятовування. Робоча пам’ять може одночасно містити до восьми 

понять, які без відновлення утримуються 7-13 секунд. 

Джерела інформації. ОПР має можливість отримувати інформацію 

від органів чуття та із довгострокової пам’яті. Проте інформація з 

довгострокової пам’яті вважається менш надійною. По-перше, з часом 

вона може стиратись, а по-друге, людина схильна застосовувати ту 

інформацію, яка повторюється, та яка є семантично ближчою до 

інформації, що міститься в робочій пам’яті. 

Обробка числових даних. Прийняття рішень часто вимагає 

виконання обробки великих масивів числових даних та здійснення 

різноманітних обчислень. ОПР намагається уникати методологій із 

значними числовими обчисленнями, а за основу алгоритмів прийняття 
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рішень вибирає операції, що ґрунтуються на якісних та евристичних 

механізмах мислення. 

Виконання операцій. Реалізація складних процесів мислення і 

обробки інформаційних елементів може вимагати значного часу ОПР, 

що відіграє важливу роль для систем, які функціонують у масштабі 

реального часу. ОПР не завжди здатна сформувати прийнятне рішення 

за короткий проміжок часу. 

Зазначені аспекти прийняття рішень постають певними загальними 

обмеженнями при прийнятті рішень ОПР без допоміжних засобів 

таких, як СППР. Саме такі обмеження сприяли появі і розвитку 

напряму створення людино-машинних систем. 

За сучасним станом розвитку систем ідеальна СППР має такі 

характеристики [32, 54]: 

– використовує слабостуктуровані та нечіткі дані; 

– оперує зі слабостуктурованими рішеннями; 

– підтримує як взаємозалежні, так і послідовні рішення; 

– може застосовувати знання; 

– підтримує моделювання та прогнозування; 

– може бути легко побудована, якщо може бути сформульована 

логіка конструкції СППР; 

– проста у застосуванні та модифікації; 

– підтримує три фази процесу прийняття рішень: інтелектуальну 

частину, проектування та вибір; 

– призначена для ОПР різного рівня; 

– може бути адаптована до індивідуального та групового застосу-

вання; 

– підтримує різні стилі та методи рішень, що можуть бути  

корисними при застосуванні групою ОПР; 

– проявляє гнучкість і адаптується до змін в організації та в її 

оточенні; 

– дозволяє людині керувати процесом прийняття рішення за допо-

могою комп’ютера, а не навпаки; 

– підтримує еволюційне застосування та легко адаптується до 

мінливих вимог; 

– підвищує ефективність процесу прийняття рішень. 

Інтерес до СППР, як перспективної галузі використання обчислю-

вальної техніки та інструментарію підвищення ефективності праці у 

сфері управління економікою, постійно зростає. У багатьох країнах 

розробка та реалізація СППР перетворилася на дільницю бізнесу, що 
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швидко розвивається. СППР набуває широкого застосування в економіках 

передових країн світу, при цьому їхня кількість постійно збільшується. 

На рівні стратегічного керування використовується ряд СППР, окремо 

для довго-, середнє- і короткострокового, а також для фінансового 

планування, включаючи систему для розподілу капіталовкладень та 

ресурсів. Орієнтовані на операційне керування СППР застосовуються в 

галузях маркетингу (прогнозування й аналіз збуту, дослідження ринку і 

цін), науково-дослідних і конструкторських робіт, у керуванні кадрами. 

Операційно-інформаційне застосування пов’язане з виробництвом, 

придбанням і обліком товарно-матеріальних запасів, їхнім фізичним 

розподілом і бухгалтерським обліком. 

Крім того, у країнах з розвиненою ринковою економікою велику 

увагу приділяють розвитку систем підтримки інвестиційної діяльності 

[35, 43], а також розподілу інвестиційних і фінансових ресурсів. 

Прикладом такої СППР може бути розроблена у США ще на початку 

1980х років система ISDS (Investment Strategy Decision System – 

система для підтримки рішень рішень з інвестиційних стратегій) [35], 

яка призначена для формування портфеля замовлень. Ця система 

забезпечує виконання таких операцій:  

– попередній добір пропозицій;  

– порівняльна оцінка нових пропозицій між собою, а також із вже 

розпочатими роботами; 

– об’єднання відібраних пропозицій і виконуваних робіт в інвестиційні 

групи, кожна з яких формується згідно з програмними цілями, 

політикою й бюджетними обмеженнями; 

– порівняльний аналіз розподілу довгострокових капіталовкладень; 

– подання підсумкових даних з різних трендів зміни капітало-

вкладень; 

– видача статистичної інформації, необхідної для звітності. 

Крім цього, у зазначеній СППР передбачено накопичення досвіду 

практичного використання системи, що допомагає враховувати колишні 

результати при формуванні варіантів планів довгострокових капітальних 

вкладень. Це дозволяє перевіряти правильність рішень в історичній 

перспективі, порівнюючи їх з аналогічними ситуаціями у минулому. 

Застосування СППР в інвестиційних процесах для розв’язання 

задач розподілу інвестиційних ресурсів надає можливість враховувати 

вплив значної кількості різноманітних факторів, достатньо швидко 

отримувати результат та дозволяє виконувати імітаційне моделювання 

інвестиційних рішень при різних значеннях параметрів та для різних 
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умов задачі. Всі ці операції дуже складно та найчастіше неможливо 

виконувати без застосування спеціальних засобів, таких як СППР. Роль 

СППР в інвестиційній діяльності не в тому, щоб замінити ОПР, а в 

тому щоб значно підвищити їх ефективність. 

Аналіз практичних аспектів реалізації СППР свідчить, що останнім 

часом актуальною постає розробка інтелектуальних засобів підтримки 

прийняття рішень, що полягає у створенні СППР на базі методів 

математичного моделювання і сучасних методів штучного інтелекту 

спільно із апаратом експертних систем.  

СППР, дружні людині, надають можливість вести рівноправний 

діалог із ЕОМ за допомогою звичайних мов спілкування. Системи 

можна будовувати під стиль мислення користувача, його знань і 

фахової підготовки, а також під засоби роботи.  

Для сучасних СППР характерною є наявність таких характеристик.  

1. СППР дає керівнику допомогу у процесі прийняття рішень і 

забезпечує підтримку у всьому діапазоні контекстів задач. Думка 

людини та інформація, що генерується ЕОМ, представляють собою 

єдине ціле для прийняття рішень  

2. СППР підтримує і посилює (але не змінює і не відміняє) 

міркування та оцінку керівника. Контроль залишається за людиною. 

Користувач «почуває себе комфортно» і «як удома» у системі.  

3. СППР підвищує ефективність прийняття рішень. На відміну від 

адміністративних систем, де робиться акцент на аналітичному процесі, 

у випадку СППР самою важливою характеристикою є ефективність 

процесу прийняття рішень.  

4. СППР виконує інтеграцію моделей і аналітичних методів із 

стандартним доступом до даних і вибіркою з них. Для надання 

допомоги при прийнятті рішень активується одна або декілька моделей. 

Вміст БД охоплює історію поточних і попередніх операцій, а також 

інформацію зовнішнього характеру та інформацію про середовище.  

5. СППР проста в роботі для осіб, що мають досвід роботи з ЕОМ. 

Системи дружні для користувачів і не потребують глибоких знань про 

обчислювальну техніку, вони забезпечують просте пересування по 

системі.  

6. СППР побудовані за принципом інтерактивного розв’язання 

задач. Користувач має можливість підтримувати діалог із СППР у 

безперервному режимі.  

7. СППР орієнтована на гнучкість і адаптивність для присто-

сування їх до змін середовища або модифікації підходів до розв’язання 
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задач, які обирає користувач. Керівник повинен пристосовуватися до 

змінюваних умов сам і відповідно підготувати систему.  

8. СППР не повинна нав’язувати користувачу визначеного процесу 

прийняття рішень.  

 

Класифікація СППР 

На сьогодні не існує єдиної загальної класифікації СППР. Відзначимо, 

що чудова для свого часу класифікація Альтера [48], яка розбивала всі 

СППР на 7 класів, на даний час дещо застаріла. Розглянемо деякі 

основні поділи СППР на види за різними характеристиками. 

 

На рівні користувача виділяють такі види СППР: 

– активна – може зробити пропозицію, яке рішення варто вибрати; 

– пасивна – допомагає у процесі ухвалення рішення, але не може 

внести пропозицію, яке рішення прийняти; 

– кооперативні – дозволяє ЛПР змінювати, поповнювати або 

поліпшувати рішення, пропоновані системою, посилаючи потім ці 

зміни в систему для перевірки. 

 

На технічному рівні розрізняють такі СППР [35, 63]: 

– СППР рівня підприємства – підключена до великих сховищ даних 

і обслуговує багатьох менеджерів підприємства; 

– персональна настільна СППР – мала система, що обслуговує лише 

один комп’ютер користувача. 

 

На концептуальному рівні відрізняють такі типи СППР [63]: 

– керована повідомленнями (Communication-Driven DSS) – підтримує 

групу користувачів, що працюють над виконанням загальної задачі; 

– керована даними (Data-Driven DSS, Data-oriented DSS) – в 

основному орієнтується на доступ і маніпуляції з даними; 

– керована документами (Document-Driven DSS) – здійснює пошук і 

маніпулювання неструктурованою інформацією, заданої в різних фор-

матах; 

– керована знаннями (Knowledge-Driven DSS) – забезпечує рішення 

задач у виді фактів, правил, процедур; 

– керована моделями (Model-Driven DSS) – забезпечує доступ і 

маніпуляції з математичними моделями (статистичними, фінансовими, 

оптимізаційними, імітаційними).  

 



Бідюк П. І., Гожий О. П., Коршевнюк Л. О. 

 

24 

Відзначимо, що деякі OLAP-системи, які дозволяють здійснювати 

складний аналіз даних, можуть бути віднесені до так званих гібридних 

СППР, що забезпечують моделювання, пошук і обробку даних та 

відповідають властивостям декількох видів СППР. 

В залежності від типів даних, з якими ці системи працюють, СППР 

умовно можна розділити на: 

– оперативні;  

– стратегічні.  

Оперативні СППР призначені для негайного реагування на зміни 

поточної ситуації в керуванні фінансово-господарськими процесами 

компанії, об’єднання, галузі чи держави.  

Такі СППР називають Виконавчі Інформаційні Системи (Executive 

Information Systems). За суттю, вони представляють собою кінцеві 

множини звітів, побудовані на підставі даних із транзакційної інфор-

маційної системи оперативного обліку підприємства. Вони забезпечують 

адекватне відображення в режимі реального часу основних аспектів 

виробничої і фінансової діяльності підприємства. Для таких СППР 

характерні такі риси: 

– звіти ґрунтуються на стандартних для організації запитах, кількість 

яких відносно невелика; 

– СППР представляє звіти в максимально зручному виді, що  

включає поряд з таблицями, ділову графіку, мультимедійні можливості 

і т. п.; 

– СППР зазвичай орієнтовані на конкретну сферу, наприклад, 

фінанси, маркетинг, керування ресурсами. 

 

Стратегічні СППР орієнтовані на аналіз значних обсягів різно-

рідної інформації, що збираються з різних джерел. Найважливішою 

метою цих СППР є пошук найбільш раціональних варіантів розвитку 

бізнесу компанії із урахуванням впливу різних факторів, таких як 

кон’юнктура цільових для компанії ринків, зміни фінансових ринків і 

ринків капіталів, зміни у законодавстві і т. ін.  

Такі СППР припускають достатньо глибоке перетворення даних, 

спеціально перетворених таким чином, щоб їх було зручно використо-

вувати у процесі прийняття рішень. Невід’ємним компонентом СППР 

цього виду є правила прийняття рішень, які на основі агрегованих 

даних дають можливість менеджерам компанії обґрунтовувати свої 

рішення, використовувати фактори стійкого росту бізнесу компанії і 
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знижувати ризики. Стратегічні СППР будуються на принципах багато-

вимірного представлення та аналізу даних (OLAP).  

 

1.2. Історія виникнення та розвиток СППР 
 

З самого початку розвитку обчислювальної техніки утворилися два 

основні напрями її використання. Перший напрям – застосування 

обчислювальної техніки для виконання чисельних розрахунків, що 

занадто довго або взагалі неможливо робити вручну. Становлення 

цього напряму сприяло інтенсифікації методів чисельного розв’язання 

складних математичних задач, розвиткові класу мов програмування, 

орієнтованих на зручний запис чисельних алгоритмів, становленню 

зворотного зв’язку із розробниками нових архітектур ЕОМ.  

Другий напрям – це використання засобів обчислювальної техніки в 

автоматичній або автоматизованій інформаційній системах (ІС). У 

самому широкому змісті інформаційна система представляє собою 

програмний комплекс, функції якого полягають у підтримці надійного 

збереження інформації в пам’яті комп’ютера, виконанні специфічних 

для даного додатка перетворень інформації та/або обчислень, наданні 

користувачам зручного і легкого інтерфейсу. Зазвичай обсяги інфор-

мації в таких системах досить великі, а сама інформація має досить 

складну структуру. Класичними прикладами інформаційних систем є 

банківські системи, системи резервування авіаційних або залізничних 

квитків, місць у готелях і т. д.  

Необхідно зазначити, що другий напрям виник пізніше, ніж перший. 

Це зв’язано з тим, що у початковому періоді розвитку обчислювальної 

техніки комп’ютери мали обмежені можливості стосовно пам’яті. 

Зрозуміло, що можна говорити про надійне і довгострокове збереження 

даних тільки при наявності запам’ятовуючих пристроїв, що зберігають 

дані після вимикання електричного живлення. Оперативна пам’ять 

цією властивістю зазвичай не володіє. На початку використовувалися 

два види пристроїв зовнішньої пам’яті: магнітні стрічки і барабани. 

При цьому ємність магнітних стрічок була досить великою, але за 

своєю фізичною природою вони забезпечували послідовний доступ до 

даних. Магнітні ж барабани (вони більше всього схожі на сучасні 

магнітні диски з фіксованими голівками) давали можливість довільного 

доступу до даних, але були обмеженого розміру.  

Очевидно, що зазначені обмеження не дуже істотні для чисто 

чисельних розрахунків. Навіть якщо програма повинна обробити (або 
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створити) великий обсяг даних, під час програмування можна про-

думати розташування цієї інформації в зовнішній пам’яті таким чином, 

щоб програма працювала якнайшвидше.  

З іншого боку, для інформаційних систем, у яких необхідність в 

оперативних даних визначається користувачем, наявність тільки 

магнітних стрічок і барабанів незадовільна. Однією із природних вимог 

до таких систем є середня швидкість виконання операцій.  

Як здається, саме вимоги до обчислювальної техніки з боку при-

кладних задач викликали появу з’ємних магнітних дисків з рухливими 

голівками, що виявилося революцією в історії обчислювальної техніки. 

Ці пристрої зовнішньої пам’яті мали істотно більшу ємність ніж 

магнітні барабани, забезпечували задовільну швидкість доступу до 

даних у режимі довільної вибірки, а можливість зміни дискового пакета 

на пристрої дозволяла мати практично необмежений архів даних.  

З появою магнітних дисків розпочалася історія систем керування 

даними в зовнішній пам’яті. До цього кожна прикладна програма, якій 

було потрібно зберігати дані в зовнішній пам’яті, сама визначала 

розташування кожної порції даних на магнітній стрічці або барабані і 

виконувала обміни між оперативною і зовнішньою пам’яттю за 

допомогою програмно-апаратних засобів низького рівня (машинних 

команд або викликів відповідних програм операційної системи). Такий 

режим роботи не дозволяє або дуже утрудняє підтримку на одному 

зовнішньому носії декількох архівів довгочасно збереженої інформації. 

Крім того, кожній прикладній програмі приходилося вирішувати 

проблеми іменування частин даних і структуризації даних у зовнішній 

пам’яті.  

Історичним кроком з’явився перехід до використання централі-

зованих систем керування файлами. З погляду прикладної програми 

файл – це іменована область зовнішньої пам’яті, у яку можна 

записувати і з якої можна зчитувати дані. Система керування файлами 

бере на себе розподіл зовнішньої пам’яті, відображення імен файлів у 

відповідні адреси в зовнішній пам’яті і забезпечення доступу до даних. 

Перша розвинена файлова система OS/360 була розроблена фірмою 

IBM для її серії 360.  

Варто відзначити, що інформаційні системи головним чином  

орієнтовані на збереження, вибір і модифікацію постійно існуючої 

інформації. Структура інформації найчастіше дуже складна і хоча  

структури даних різні в різних інформаційних системах, між ними 

часто буває багато загального. На початковому етапі використання 
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обчислювальної техніки для керування інформацією проблеми структу-

ризації даних вирішувалися індивідуально в кожній інформаційній 

системі. Вироблялися необхідні надбудови над файловими системами 

(бібліотеки програм) подібно тому, як це робиться в компіляторах, 

редакторах і т. д.  

Але оскільки інформаційні системи вимагають складних структур 

даних, ці додаткові індивідуальні засоби керування даними були  

істотною частиною інформаційних систем і практично повторювалися 

від однієї системи до іншої. Прагнення виділити й узагальнити 

загальну частину інформаційних систем, відповідальну за керування 

складно структурованими даними, з’явилося першою спонукаючою 

причиною для створення систем управління базами даних СУБД. Дуже 

скоро стало зрозуміло, що неможливо обійтися загальною бібліотекою 

програм, що реалізує над стандартною базовою файловою системою 

більш складні методи збереження даних.  

Поява СУБД привела до виникнення і розвитку великих інфор-

маційних систем. А поява великих інформаційних систем та стрімкий 

розвиток обчислювальних можливостей комп’ютерів, значний розвиток 

теорії прийняття рішень після Другої світової війни та нові практичні 

задачі щодо прийняття рішень в складних умовах спричинили появу 

нових систем – систем підтримки прийняття рішень 

До середини 60-х років XX століття створення інформаційних 

систем було надзвичайно дорогим, тому перші ІС менеджменту (так 

звані Management Information Systems – MIS) були створені в ці роки 

лише в досить великих компаніях. MIS призначалися для підготовки 

періодичних структурованих звітів для менеджерів. 

Наприкінці 60-х років з’являється новий тип ІС – модельно-

орієнтовані СППР (Model-oriented Decision Support Systems – DSS) або 

системи управлінських рішень (Management Decision Systems – MDS). 

На думку першовідкривачів СППР Кіна та Скота Мортона [63] 

(1978), концепція підтримки рішень була розвинена на основі «теоре-

тичних досліджень в області прийняття рішень…і технічних робіт із 

створення інтерактивних комп’ютерних систем». 

У 1971 р. опублікована книга Скота Мортона [64], у якій були 

уперше описані результати впровадження СППР, основаної на викорис-

танні математичних моделей. 

1974 р. – дано означення ІС менеджменту – MIS (Management 

Information System): «MIS – це інтегрована людино-машинна система 

забезпечення інформацією, що підтримує функції операцій, менедж-
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менту і прийняття рішень в організації. Системи використовують 

комп’ютерну техніку і програмне забезпечення, моделі керування і 

прийняття рішень, а також базу даних» [63]. 

1975 р. – Літтл у роботі [59] запропонував критерії проектування 

СППР у менеджменті. 

1978 р. – опубліковано підручник з СППР [55], у якому вичерпно 

описано аспекти створення СППР: аналіз, проектування, впровадження, 

оцінювання характеристик і розробка. 

1980 р. – опублікована дисертація Альтера (S. Alter) [48], у якій він 

дав основи класифікації СППР. 

1981 р. – Бонзек, Холсеппл та Уінстон у книзі [50] створили 

теоретичні основи проектування СППР. Вони виділили 4 необхідних 

компоненти, властивих усім СППР:  

1. Мовна система (Language System – LS) – СППР може 

приймати всі повідомлення.  

2. Система представлення (Presentation System (PS)) (СППР може 

видавати свої повідомлення).  

3. Система знань (Knowledge System – KS) – усі знання СППР 

зберігає.  

4. Система розв’язання задач (Problem-Processing System (PPS)) – 

програмний «механізм», що намагається розпізнати і розв’язати задачу 

під час функціонування СППР. 

1981 р. – У книзі [66] Спраг та Карлсон описали, яким чином на 

практиці можна побудувати СППР. Тоді ж була розроблена інфор-

маційна система керівника (Executive Information System (EIS)) – 

комп’ютерна система, призначена для забезпечення поточною адекватною 

інформацією менеджера з метою підтримки прийняття управлінських 

рішень. 

Починаючи з 1990-х, розробляються так називані Data Warehouses – 

сховища даних. 

У 1993 р. Е. Кодд запропонував термін – OLAP (On-Line Analytical 

Processing) – оперативний аналіз даних, аналітична обробка даних в 

реальному часі для систем підтримки прийняття важливих рішень. 

Вихідні дані для аналізу представлені у виді багатомірного куба, за 

яким можна одержувати потрібні розрізи – звіти. Виконання операцій 

над даними здійснюється OLAP-машиною. За способом збереження 

даних розрізняють MOLAP, ROLAP і HOLAP. За місцем розміщення 

OLAP-машини розрізняються OLAP-клієнти і OLAP-сервери. OLAP-

клієнт робить побудову багатомірного куба й обчислення на 
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клієнтському ПК, а OLAP-сервер одержує запит, обчислює і зберігає 

агрегатні дані на сервері, видаючи тільки результати. 

На початку XXI сторіччя була створена СППР на основі Web-

технологій. 

Аналіз еволюції систем СППР дає можливість виділити 2 покоління 

СППР:  

– перше покоління розроблялося в період із 1970 до 1980 р.;  

– друге покоління – з початку 1980 р. і дотепер.  

СППР першого покоління майже цілком повторювало функції 

звичайних управлінських систем у відношенні комп’ютеризованої допо-

моги у прийнятті рішень. Основні компоненти СППР мали такі ознаки:  

– керування даними – велика кількість інформації, внутрішні і 

зовнішні банки даних, обробка та оцінювання даних;  

– керування обчисленням і моделюванням – моделі, розроблені 

спеціалістами в галузі інформатики для спеціальних проблем;  

– інтерфейси користувача (мова спілкування) – мови програму-

вання, розроблені для великих ЕОМ, що використовуються винятково 

програмістами.  

СППР другого покоління вже мають принципово нові ознаки:  

– керування даними – необхідна і достатня кількість інформації про 

факти згідно з прийняттям рішень, що охоплюють приховані припу-

щення, інтереси і якісні оцінки;  

– керування обчисленням і моделюванням – гнучкі моделі, що 

відображають засіб мислення особи, приймаючої рішення, у процесі 

прийняття рішень;  

– інтерфейс користувача – програмні засоби, дружні користувачу; 

звична мова, безпосередня робота кінцевого користувача із системою.  

Цілі та призначення СППР другого покоління можна визначити 

таким чином: 

– допомога у розумінні розв’язуваної проблеми: структуризація 

проблеми, генерування постановок задач, визначення переваг, форму-

вання критеріїв; 

– допомога у розв’язанні задач: генерування і вибір моделей і 

методів, збір і підготовка даних, виконання обчислень, оформлення і 

видача результатів;  

– допомога у проведенні аналізу типу «що, якщо» і т. ін., пояснення 

ходу рішення; пошук і видача аналогічних рішень у минулому і їхні 

результати.  
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Контрольні задачі і запитання 
 

1. Дайте означення поняттю: система підтримки прийняття рішень 

(СППР).  

2. Опишіть процес прийняття рішень та розкрийте поетапну проце-

дуру його здійснення. 

3. Наведіть основні класифікації видів рішень. 

4. Поясніть особливості прийняття рішень в умовах невизначеностей. 

5. Які існують причини виникнення невизначеностей?  

6. Охарактеризуйте важливі аспекти прийняття рішень людиною без 

допоміжних засобів. 

7. Сформулюйте основні цілі створення та застосування СППР. 

8. Охарактеризуйте ідеальну СППР за сучасним станом розвитку. 

9. Наведіть основні актуальні класифікації СППР. 

10. Сформулюйте та поясніть основні причини зародження та виник-

нення СППР.  

11. Які види підтримки може надавати СППР користувачу?  

12. Опишіть, які покоління стосовно створення та використання СППР 

виділяють та розглядають на практиці. 


