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8. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ 
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

 
Рішення приймаються для розв’язання проблеми. 
Проблемою зветься незадоволеність існуючим станом, що виникає 

в особи, яка приймає рішення (ОПР) внаслідок: відставання порівняно 
з конкурентною новою сучасною технологією [28]; виникнення нових 
ідей щодо організації виробництва; невисокого прибутку; неефективності 
виробництва; технічного чи морального старіння обладнання; аварії 
або загрози банкрутства. 

Мета – бажаний результат, яким особа, що приймає рішення (ОПР), 
намагається виправити існуюче незадовільне становище в майбутньому. 
ОПР визначає проблему та мету (у вигляді потрібного майбутнього 

результату), приймає рішення для її досягнення й керується своїм 
досвідом, знаннями, інтуїцією. 
Цілі, які ставить перед собою ОПР, можуть складатись з трьох 

генеральних видів сукупностей стратегій: 
1. Альтернативних рішень (взаємно несумісних) [28-37]. Наприклад, 

ОПР ставить перед собою задачу побудувати і очолити або ліцей, або 
вищий навчальний заклад (ВНЗ). 

2. Сумісних паралельних рішень в умовах обмежених ресурсів. 
Цей напрям розробив Мещанінов О.П. [36]. Наприклад, ОПР очолює 
вищий навчальний заклад (ВНЗ), ставить перед собою задачу сталого 
розвитку ВНЗ і бачить це у вигляді сукупності кількох паралельних 
субрішень: насичення ВНЗ комп’ютерами; збільшення навчальної площі; 
збільшення кількості студентів та викладачів. Внаслідок обмеження 
ресурсів із сукупності субрішень обирається головне (або кілька головних), 
і після виконання цієї субзадачі, розв’язуються й інші проблеми. 

3. Сукупності альтернативних та сумісних напрямів. Задача 
прийняття рішень може розглядатись як множина {Ц, А, К, О, ПО, Х}, 
де Ц – множина цілей, А – множина альтернативних рішень, К – 
множина критеріїв оптимізації та вимог, О – множина обмежень, ПО – 
принцип оптимальності (еквівалент якості прийнятого рішення); Х – 
шукане рішення [38]. 
Процес прийняття рішень звичайно слабо формалізований, і окремі 

його етапи будуть завжди розв’язуватись особою, яка приймає рішення 
(ОПР). Широке розповсюдження отримало обрання рішення з ряду 
ранжованих альтернатив та визначення математичного оптимуму 
функціональної залежності в заданих умовах. 
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Процес рішення складається з формування ряду альтернатив з наступним 
визначенням найліпшої альтернативи. Залежно від наявних умов, що 
впливають на рішення, задачі прийняття рішень (ЗПР) поділяються на: 

1. ЗПР в умовах визначеності (детермінованості): відомі всі варіанти 
рішень (альтернативи) та їх наслідки. 

2. ЗПР в умовах ризику (стохастичні): відомі всі варіанти рішень 
(альтернативи), їх наслідки та ймовірності появи. 

3. ЗПР в умовах невизначеності: відомі всі варіанти рішень 
(альтернативи) та їх наслідки, але не відомі ймовірності появи. 
Теорії і методи ДО є складовою частиною теорії прийняття 

рішень, яка пов’язана з економічними, соціальними, фінансовими, 
технічними, математичними, інформаційними, організаційними, 
політичними, психологічними, моральними, юридичними чинниками в 
обґрунтуванні прийняття рішень [29-55]. 
Для визначення найліпшої цілі за результатами економічно-соціального 

аналізу елементів декомпозиції і розпаралелювання досліджуваних 
процесів виконується ранжування альтернатив (упорядкування за 
виграшем, витратами, ризиком, часом, техніко-економічними показниками, 
привабливістю для ОПР, ефективністю, результатами моделювання 
або розрахунків). За результатами ранжування обирається найліпша ціль. 

Центральним питанням у проблемі прийняття рішень є ризик. 
Прийняті рішення можуть викликати непередбачувані і навіть катастрофічні 
наслідки. Треба виходити з факту, що завжди існує ризик невиконання 
наміченого плану в досягненні цілі. Тому потрібно мати матеріальні і 
фінансові резерви на усунення можливих ризиків та стратегію виходу з 
кризи. Цілковите усунення ризику неможливе, більш того, ризик є 
корисним і вводиться свідомо, бо прийняття рішення без ризику (з 
гранично песимістичної позиції), як правило, є економічно невигідним. 
Але підприємство повинне розробити міри щодо виходу з ризикованих 
ситуацій. Звичайно ураховуються ймовірності кількох видів ризиків: 
рР – ймовірність виникнення розрахованої втрати (робота цілком 
відповідає плану); рП – ймовірність виникнення припустимої втрати 
(повна втрата прибутку); рКР – ймовірність виникнення критичної втрати 
(повна втрата виручки); рКАТ – ймовірність виникнення катастрофічної 
втрати (повна втрата всього майна). 
Щоб зменшити ризик, ОПР потребує наукового кількісного під-

твердження наслідків прийнятих рішень. Математичну, програмну, 
інтелектуальну, організаційну та інформаційну підтримку з урахуванням 
усіх техніко-економіко-соціальних показників повинна надати АСУП 
чи система підтримки прийнятя рішень (СППР). 
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СППР одержує компромісне багатокритеріальне рішення проблеми 
на основі діалогової взаємодії з користувачем і потім допомагає 
йому у впровадженні рішення в життя. СППР нагадує експертні 
системи, але відрізняється від них тим, що: рішення стосуються майбутнього; 
у процесі діалогу обирається суб’єктивний шлях розв’язання проблеми, 
який залежить від знань, евристичного озброєння та інтуїції менеджера; 
рішення буває лише одне (статистичні методи розв’язання проблем не 
розглядаються); СППР надає користувачеві не шлях до розв’язання 
проблеми за заданим алгоритмом, а сукупність методів, серед яких 
користувач обирає власний індивідуальний шлях, власний сценарій 
виконання дій. 
Відомо, що в СППР-знання не повинні бути просто фактами, вони 

повинні «створювати ситуацію» і щодо отриманої ситуації викликати 
потрібні знання та команди. 
У СППР можуть використовуватись різні методи розв’язання проблеми. 

При цьому виявилось, що математична теорія прийняття рішень 
(ТПР), яка має витоки з дослідження операцій, характеризується низькою 
адекватністю реальним процесам. Дещо виправити становище вдалося 
завдяки уведенню в модель конкуруючих висновків; математичної теорії 
оптимальних рішень; нечітких алгоритмів прийняття рішень; виявлення 
трендів та ін. З іншого боку, організаційний напрям («школа прийняття 
рішень», «поведінкова ТПР») дає відповідь на питання «Як приймається 
рішення?» і «Чому саме так, а не інакше?», але не дає відповіді на 
питання «Яким має бути рішення у кількісному відношенні?». Тому стали 
використовувати функції корисності як результат взаємодії математичного 
й організаційного підходів до прийняття рішень. Але основним напрямом 
ТПР є об’єднання усього кращого, що втілює в собі кожний з методів 
аналізу і розв’язання ситуацій, у тому числі із задач дослідження 
операцій. 
У розробці СППР беруть участь економісти, програмісти, математики, 

організатори виробництва, психологи. СППР забезпечує всебічну підтримку 
ОПР: діалогову, моделюючу, інформаційну, інтелектуальну, сервісну. 

Рішення обирається із сукупності кількох ранжованих альтернатив 
і є основою управління: цим визначається загальний план дій для 
усунення проблеми. Розробляється сценарій впровадження рішення у 
виробництво. СППР повинна давати рішення-поради: з маркетингу, з 
планування робіт, з прогнозування, з підготовки виробництва, щодо 
виходу з аварії, щодо розв’ язання екологічної задачі, з виконання 
бухгалтерських розрахунків та звітів. 

Поточний контроль виконання рішення є необхідним. Невикористання 
контролю нагадує ситуацію, коли водій автомобіля прийняв рішення 
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їхати з м. Миколаєва в м. Одесу: він спрямував кермо автомобіля, що 
рухається, до мети (у напрямку м. Одеси), відпустив руль і ліг спати; у 
цьому разі автомобіль обов’язково потрапить в аварію. Тобто для 
виконання рішення потрібно безперервно контролювати ефективність 
його впровадження в життя. 

Оцінка фактичної ефективності результатів виконання рішення. 
Людина, яка приймає рішення (ОПР), несе повну відповідальність за 
успішність запланованої операції. 


