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У зв'язку з активним впровадженням сучасних технологій та 

розвитком інтелектуальних систем підтримки управлінських рішень в усі 

галузі життя все більшої актуальності набувають задачі багатокритеріальні 

оптимізації (БКО). Зазначимо, що практично будь-яка задача оптимального 

проектування складних технічних систем, складання мережевих графіків 

та планування і управління виробничою і комерційною діяльністю 

вимагає, щоб шуканий розв’язок знаходився з урахуванням багатьох 

критеріїв [1, 2]. На відміну від завдань оптимізації з одним критерієм БКО 

притаманна невизначеність цілей. Дійсно, існування рішення, яке 

максимізує (мінімізує) одночасно кілька цільових функцій, є рідкісним 

винятком, тому з математичної точки зору завдання БКО є невизначеним і 

фактично представляє собою пошук деякого компромісного рішення. У 

зв'язку з цим питання розв’язання багатокритеріальних задач оптимізації, а 

також розробка математичних алгоритмів, які дозволяють приймати 

науково обґрунтоване управлінське рішення, та відповідна програмна 

реалізація є на даний момент досить актуальними задачами. 

Одним з поширених методів розв’язання задач БКО є метод зведення 

багатокритеріальної задачі до однокритеріальної шляхом згортання 

векторного критерію в суперкритерій. Суть даного методу полягає в тому, 

що всі частинні критерії jf  ( nj ,1  ) певним чином об’єднують в один 

інтегральний критерій  Xf , а потім знаходять максимум (мінімум) 

побудованого критерію. В залежності від того, яким чином частинні 

критерії jf  ( nj ,1  ) об’єднують в узагальнений критерій розрізняють 

адитивний, мультиплікативний та мінімаксний (максимінний) 

критерії  [2, 3]. Нехай частинні критерії нормовані і визначений вектор 

вагових коефіцієнтів критеріїв  K ,...,, 21 , що характеризує 

важливість відповідного критерію та задовольняє умові 1
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Це означає, що ji   , якщо критерій if  має пріоритет над критерієм jf . 

Для застосування обраного адитивного методу побудуємо нову цільову 
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  та перейдемо до розв’язання задачі оптимізації 

отриманого скалярного критерію   max Xfz за умови DX  . 

Програмна реалізація на C# розв’язання задачі вибору транспортного 

засобу за умови визначення показників досконалості конструкції та 

вагових коефіцієнтів критеріїв (рис. 1) дозволяє отримати найбільш 

оптимальний варіант засобу з контролем отриманих результатів [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Програмна реалізація розв’язання задачі вибору 
 

Зазначимо, що до переваг даної програмною реалізації розв’язання 

запропонованої задачі слід віднести можливість контролю правильності 

вхідних даних (вектору вагових коефіцієнтів критеріїв  K ,...,, 21 ) та 

можливість гнучкої зміни (оперативного включення додаткових критеріїв) 

умов задачі. У перспективі планується створення бібліотеки атрибутів для 

розширення мобільності даного програмного продукту та включення 

додаткової перевірки вхідних даних для виключення можливих помилок 

користувача. 
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