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ВСТУП 
 
Будь-яка цілеспрямована діяльність людини є безперервною послі-

довністю прийняття і реалізації рішень. Інтенсивне впровадження 
засобів автоматизації в різні сфери виробництва і військову справу 
при використанні сучасної обчислювальної техніки постійно коригує 
погляди на роль людини-оператора в процесах прийняття рішень, 
зокрема в складних технічних та соціально-економічних системах [2, 
10, 16, 19, 20, 23, 35]. Змінюється співвідношення між функціями, що 
виконуються оператором, і технічними засобами при підготовці і при-
йнятті рішень.  

Підвищення якості і скорочення часу прийняття рішень при управ-
лінні промисловими комплексами і складними технічними системами 
різного призначення в наш час неможливо без розробки ефективних 
програмних і апаратних засобів, що забезпечують (підтримують) дія-
льність ОПР (особи, що приймає рішення). Особливо гостро стоїть ця 
проблема при прийнятті рішень в автоматизованих системах управ-
ління (АСУ) реального часу (при управлінні повітряним рухом, кора-
блями, енергетичними об’єктами, в т.ч. атомними електростанціями, 
АСУ військового призначення), де обмеженість часу відчувається 
особливо гостро, а наслідки несвоєчасно або неправильно прийнятого 
рішення можуть бути катастрофічними [7, 11, 12, 31].  

В сучасних АСУ реального часу в типових ситуаціях управління 
може відбуватись в автоматичному режимі, без участі людини-
оператора. Оператор здійснює неперервний контроль за процесами в 
автоматизованих системах і активно включається в процес управління 
тільки при виникненні проблемних або конфліктних ситуацій. 

Конфліктна ситуація – це ситуація, що виникає в процесі управ-
ління [7] складною технічною системою при розугодженні між факти-
чним і бажаним станами системи і пов’язана з необхідністю вибору 
ОПР конкретної альтернативи управління при наявності: інформації 
про стан об’єкта і системи управління, критеріїв, розв’язуючих пра-
вил, власної системи переваг. 

Конфліктні ситуації виникають в умовах, що є специфічними для 
операторської діяльності і пов’язані з високим рівнем відповідальнос-
ті за результати прийнятого рішення, нестереотипністю ситуацій та 
гострим дефіцитом часу на підготовку та прийняття рішень. Причини, 
що породжують конфліктні ситуації, діляться на такі основні групи 
[7]: 
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• низька надійність елементів системи; 
• недосконалість самого процесу управління, яка обумовлена 

неповнотою і неточністю інформації про об’єкт управління, 
недосконалістю методів і алгоритмів управління, недоліками і 
помилками оперативного персоналу та ін.; 

• обмеженість можливостей системи управління, обмеженість на 
енергетичні та інформаційні ресурси та ін.; 

• необхідність подолання багатозначності, що виникає в процесі 
управління;  

• неспроможність системи управління до розв’язку задач, що 
виникають у процесі управління в реальних умовах функціону-
вання. 

У зв’язку з високим рівнем відповідальності за результати прийня-
тих рішень та необхідністю підвищення швидкодії і ефективності 
процесів прийняття рішень з’явився новий науковий напрямок – інте-
лектуальні системи підтримки прийняття рішень (СППР). Основною 
задачею цього напрямку є розробка програмно-алгоритмічних та про-
грамно-апаратних засобів СППР на основі знань, накопичених спеціа-
лістами-експертами, і сучасних обчислювальних засобів для обробки 
інформації в реальному часі. Успішність вищезазначених розробок 
дозволяє допомагати спеціалістам (ОПР) при підготовці та виборі 
раціональних рішень у складних та екстремальних ситуаціях, що ви-
никають при функціонуванні реальних об’єктів та систем управління. 
Задача вчасного прийняття ефективних рішень суттєво ускладнюєть-
ся в умовах невизначеності, при відсутності точних математичних 
моделей відповідних процесів і систем, у випадках слабоформалізова-
них задач розвитку підприємств, при наявності суттєвих, часто випад-
кових впливів (збурень) зовнішнього середовища на процеси управ-
ління та прийняття рішень, при плануванні інвестиційних капіталовк-
ладень в умовах нестабільних ринкових відносин тощо [1, 2, 16, 23, 
24, 25, 28].  

В АСУ реального часу проявляються всі джерела невизначеності: 
невідомість, неповнота, недосконалість, випадковість, неточність та 
багатозначність [7]. У процесі функціонування автоматизованих сис-
тем ці невизначеності долаються оперативним персоналом на основі: 

• підвищення рівня знань про об’єкт та систему управління; 
• постійного аналізу, прогнозування та передбачення характеру 

протікання процесу управління; 
• досвіду, інтуїції та високої професійної підготовки. 



5 Оптимізація процесів прийняття рішень в умовах невизначеності 

Класифікацію сучасних СППР здійснюють за наступними харак-
терними ознаками: 

• за призначенням; 
• за здатністю приймати рішення в реальному часі; 
• за використанням методів математичної формалізації процесів 

прийняття рішень; 
• за ступенем автоматизації процесів прийняття рішень в люди-

но-машинних системах; 
• за видами програмно-апаратної реалізації. 
Цікавою є також класифікація підходів або постановок задач при-

йняття рішень [16], до яких відносяться: 
– економіко-математичний підхід, що грунтується на: раціональ-

ному виборі; наукових основах теорії корисності; суб’єктивно очіку-
ваній корисності; багатокритеріальній теорії корисності; теорії про-
спектів (на основі трьох поведінкових ефектів: ефекту визначеності, 
коли перевага надається детермінованим наслідкам, ефекту відобра-
ження зі зміною коефіцієнтів переваг при переході від виграшів до 
втрат та ефекту ізоляції, що є тенденцією спрощення вибору шляхом 
виключення спільних компонентів варіантів рішень); конструктивіст-
ському підході на основі аналізу коефіцієнтів важливості критеріїв, 
зокрема з застосуванням сімейства методів ELECTRE; евристичних 
методах; теоретичному аналізі рішень, які повторюються; 

– інженерно-економічний підхід, що грунтується на: методах до-
слідження операцій; аналізі факторів “ціна-прибуток” та “ціна-
ефективність”; дослідженні множин Парето; системному аналізі; кла-
сифікації проблем, що вивчаються, за їх природними ознаками (а – 
добре структуризовані або кількісно сформульовані проблеми, в яких 
суттєві залежності відомі настільки добре, що можуть однозначно 
визначатись кількісними оцінками; б – неструктуризовані або якісно 
виражені проблеми, що містять тільки опис найважливіших ресурсів, 
ознак і характеристик, кількісні залежності між якими є невідомими; 
в – слабкоструктуризовані або змішані проблеми, які містять як якіс-
ні, так і кількісні компоненти, при тому, що якісні (маловідомі, неви-
значені) фактори мають домінуючу тенденцію; методах “м’якого”  
системного аналізу з застосуванням зворотного зв’язку при вивченні 
проблеми; аналізі політики (policy analisys), що являє собою сучасний 
варіант аналітичного підходу до слабкоструктурованих проблем; кон-
сервативному підході, що є аналогом методів прийняття рішень в ор-
ганізаціях на основі послідовності рішень, що призводять до незнач-
них змін;  
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– комп’ютерний підхід, що базується на наступних трьох напрям-
ках досліджень: а) системи підтримки прийняття рішень (людино-
машинні системи), концептуальні моделі яких містять: інтерфейс 
“користувач – система”, блок аналізу проблем, блок прийняття рі-
шень, базу даних, базу моделей та базу знань; б) експертні системи, 
до складу яких входять наступні типові компоненти: база знань, що 
містить знання одного чи групи експертів, блок взаємодії з користува-
чем та експертом, через який здійснюється постановка задачі корис-
тувачем і знання експерта поступають до комп’ютера з метою подаль-
шої їх обробки для поповнення бази знань, база даних, що містить 
дані про предметну область, структуру проблеми, відомі причинно-
наслідкові зв’язки тощо, блок логічного виводу, що забезпечує авто-
матизований пошук знань відповідно до поставленої експертом-
користувачем задачі, та блок пояснень, що дозволяє користувачу 
отримати пояснення і зрозуміти логіку міркувань експерта; в) багато-
критеріальні задачі прийняття рішень, розв’язок яких здійснюється в 
інтерактивних режимах взаємодії ОПР та ЕОМ або в режимі людино-
машинного діалогу. Людино-машинна процедура містить декілька 
фаз оптимізації та аналізу, що можуть здійснюватись почергово за 
декілька кроків (ітерацій). В фазі оптимізації ЕОМ, використовуючи 
отриману від ОПР на попередньому кроці інформацію, формує нову 
область припустимих рішень, розраховує відповідно новим даним 
рішення, формує допоміжну інформацію. В фазі аналізу ОПР оцінює 
запропоноване рішення або декілька альтернативних рішень, аналізує 
допоміжну інформацію, повідомляє додаткову інформацію для розра-
хунків нового рішення, визначає прийнятність та остаточність того чи 
іншого рішення; 

– когнітивно-психологічний підхід, що базується на вивченні 
механізмів переробки інформації людиною з врахуванням особливо-
стей людського мозку, системи сприйняття, пам’яті. Згідно з триком-
понентною моделлю пам’яті Р.Антиксона та Р.Шифрина  [16] існує 
сенсорна пам’ять (інформація зберігається приблизно 1/3 с), коротко-
часна пам’ять (інформація зберігається до 30 с, а потім або стираться, 
або передається в довгострострокову пам’ять) і довгострокова па-
м’ять, де інформація може зберігатись без часових обмежень. Люди-
на, згідно з дослідженнями і публікаціями Дж.Міллера  [16], одночас-
но може сприймати 7±2 чанків (chunk) інформації (“відрізків інфор-
мації”, змістовних образів тощо), що визначає, зокрема, об’єм корот-
кочасної пам’яті; 

– нейрофізіологічний підхід, що базується на вивченні властиво-
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стей нейронних взаємозв’язків та гіппокампу – частини людського 
мозку, що забезпечує функціонування механізму короткочасної 
пам’яті людини. 

Розробка високоефективних засобів інтелектуалізації процесів 
прийняття рішень та СППР є однією з найбільш важливих і практич-
но необхідних задач в галузі сучасних інформаційних технологій. 
Удосконалення та широке впровадження сучасних засобів мікропро-
цесорної техніки створює можливості для проектування найсучасні-
ших СППР, що реалізують ідею сімбіоза людини і комп’ютера  [16]. 

За оцінками вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, створення 
інтелектуальних СППР в найближчі роки стане основним напрямком 
розвитку проблемно-орієнтованих програмних засобів, що забезпе-
чать ефективне використання обчислювальної техніки в різних сфе-
рах людської діяльності, які пов’язані з процесами прийняття рішень 
в реальному часі. Тому в вищих навчальних закладах введено спеціа-
льність “Інтелектуальні системи прийняття рішень”, що дозволить 
здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів з проекту-
вання та експлуатації сучасних СППР. 

Дисципліна “Теорія прийняття рішень в задачах контролю і управ-
ління” базується на методології прийняття рішень, що ґрунтується на  
теорії корисності, аксіомах теорії прийняття рішень, виборі стратегій 
прийняття рішень, застосуванні нечіткої логіки тощо. 

При вивченні дисципліни розглядаються основні поняття теорії 
прийняття рішень (ТПР), класифікація систем підтримки прийняття 
рішень, математичні методи, критерії та алгоритмічне забезпечення 
СППР, основні принципи побудови СППР. 

Виконання курсової роботи тісно пов’язане з методологією викла-
дання курсу, згідно з якою формулюються цілі і завдання дисципліни 
та курсової роботи, наводиться огляд літературних джерел, аналізу-
ється історія розвитку теорії прийняття рішень, застосовуються осно-
ви теорії корисності для припущень, що існує непуста множина варіа-
нтів рішень, стратегій або способів поведінки, розглядаються спеціа-
льні структури альтернатив та методологічні основи ТПР, виділяють-
ся етапи визначення альтернативних способів дій, опису ймовірнос-
тей можливих рішень та ранжування переваг альтернативних рішень 
за їх корисністю, наводиться класифікація методів багатокритеріаль-
ної оцінки альтернатив. 

Для успішного виконання курсової роботи студенти мають засто-
совувати вміння й навички з розв’язку задач ТПР з використанням 
сучасних програмних пакетів та комп’ютерних технологій. Студентам 
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доцільно використовувати ЕОМ для розрахунків СППР та їх компоне-
нтів із застосуванням алгоритмічних мов Pascal, Delphi, С++, Visual 
Basic та обчислювальних середовищ MatLab, СИАМ, MathCAD, 
Aсtive-HDL [13, 17, 27].   

Навчальний посібник складається з дев’яти розділів, що містять 
зразок завдання на виконання курсової роботи, теоретичні відомості, 
послідовність етапів курсової роботи, приклади виконання розрахун-
ків та графічної частини згідно з вимогами до відповідних розділів 
курсової роботи, 50 варіантів початкових даних до курсової роботи, 
список рекомендованих джерел літератури. 


