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РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 174 с., 19 табл., 53 рис., 4 дод., 164 джерел.
ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН,
ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ РЕСУРСІВ, СЛАБКО СТРУКТУРОВАНА
ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ, ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ.
Об’єкт дослідження – процес підтримки прийняття рішень при
побудові довготермінових планів в слабко структурованих предметних
областях.
Мета роботи – розробка сучасної експертної технології побудови
стратегічних планів в слабко структурованих предметних областях.
Методи дослідження – системного аналізу, штучного інтелекту,
математичного моделювання, експертного оцінювання, підтримки прийняття
рішень, теорії графів, теорії ймовірностей та математичної статистики.
У ході дослідження визначені особливості предметних областей, для
яких створюються стратегічні плани, в першу чергу таких, як військова
сфера, безпека держави та інших. Показано, що ці особливості пов’язані зі
слабкою структурованістю областей, а саме: унікальність рішень, що
приймаються, відсутність еталонів, а також неточність, помилковість,
неповнота, неоднозначність та суперечливість опису об’єктів у таких
областях.
Виходячи із проведених теоретичних досліджень про структуру знань
слабко структурованих предметних областей, для яких створюються
стратегічні плани, в першу чергу таких, як військова сфера, безпека держави
та інших, зроблено висновок щодо необхідності застосування експертних
технологій підтримки прийняття рішень у ході стратегічного планування,
щодо актуальності проблеми отримання експертних знань без спотворень та
теоретично обґрунтовано доцільність застосування цільового підходу при
стратегічному плануванні.
Запропоновано нову модель отримання експертної інформації та на
основі даної моделі розроблено технологію експертного оцінювання із
застосуванням шкал різного рівня інформативності, яка дозволяє уникнути
спотворення інформації, отриманої від експерта. Завдяки послідовному
підвищенню інформативності остаточне оцінювання проводиться в шкалі,
яка найбільш відповідає інформованості експерта в питанні, що
розглядається. Також при цьому запропоновано метод приведення
експертних оцінок, заданих у різних за інформативністю шкалах, до єдиної,
найбільш інформативної шкали.
На основі запропонованого арсеналу експертних методів розроблено
технологію побудови стратегічних планів в умовах обмеженості ресурсів, яка
передбачає оптимальний розподіл ресурсів для виконання заходів, відбір
заходів для фінансування, вибір оптимальної множини заходів у розрізі
досягнення (головної) стратегічної цілі, а також оцінювання ефективності
виконання такого плану на заданий момент часу.
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