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Анотація: розглянуто результати розробки модульної структури інформаційної 

системи оцінки пріоритетів альтернатив управлінських рішень, яка базується на методі 
аналізу ієрархій. Наведено алгоритм роботи інформаційної системи у загальному вигляді, 
зазначено основні програмні модулі, їх зміст та призначення. 
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Аннотация: рассмотрены результаты разработки модульной структуры 

информационной системы оценки приоритетов альтернатив управленческих решений, 
основанной на методе анализа иерархий. Приведен алгоритм работы информационной 
системы в общем виде, указаны основные программные модули, их содержание и 
назначение. 

Ключевые слова: теория принятия решений, метод анализа иерархий 
Summary: the results of development of modular structure of information system of 

estimation of priorities of alternatives of administrative decisions which is based on a method of the 
analysis of hierarchies are considered. The algorithm of the information system in general form is 
given, the main software modules, their content and purpose are indicated. 
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Всесвітня інформатизація створює потребу в нових способах структурування та 

обробки великих обсягів інформації[1-3]. Обмеженість людських ресурсів і постійне бажання 

скоротити витрати привели до створення систем, які можуть враховувати різні аспекти, які 

впливають на вибір того чи іншого варіанту в процесі прийняття рішення, а також 

розрахувати найбільш привабливі з них [4-6]. 

Метод аналізу ієрархій на даний момент використовується багатьма великими і 

середніми підприємствами, що дає можливість підвищити економічну ситуацію, пов'язану 

виробничим та організаційним процесами [7]. Однак в сфері надання різних послуг, ще не 

скрізь використовуються методи прийняття рішень для підвищення ефективності 
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виконуваних робіт, особливо це стосується середніх і дрібних фірм, значно конкуруючих між 

собою на світовому ринку [8-10].  Це говорить про те,  що дана проблема актуальна на 

сьогоднішній день.Мета роботи полягає у розробці проекту інформаційної системи (ІС) 

оцінки пріоритетів альтернатив управлінських рішень на базі методу аналізу ієрархій. 

Етапи реалізації методу аналізу ієрархії в рамках ІС наступні: 

1. Побудова якісної моделі проблеми у вигляді ієрархії, що включає мету, 

альтернативні варіанти досягнення мети і критерії для оцінки якості альтернатив. 

2. Визначення пріоритетів всіх елементів ієрархії з використанням методу парних 

порівнянь. 

3. Синтез глобальних пріоритетів альтернатив шляхом лінійної згортки пріоритетів 

елементів на ієрархії. 

4. Перевірка суджень на узгодженість. 

5. Ухвалення рішення на основі отриманих результатів. 

Реалізація ІС базується на розробці та організації зв’язків між основними формами 

системи згідно алгоритму (рис.1).  Спочатку виконується завантаження головної форми 

системі,  далі користувач вводить кількість елементів 2-го та 3-го рівнів для побудови 

відповідних матриць. На базі цього динамічним чином генеруються відповідні компоненти 

інтерфейсу користувача та здійснюється створення ієрархії та матриць для кожного рівня 

альтернатив.  

Наступним кроком є введення користувачем даних до матриць альтернатив, якщо 

введені дані надано у коректній формі, то виконується розрахунок підсумкової матриці 

альтернатив.Далі, якщо користувач обирає побудову графічної візуалізації результатів 

розрахунку, то відбувається генерація відповідних графіків у круговій та стовбовій формах. 
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Рисунок 1 – Алгоритм роботи ІС 
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Наступним кроком є можливість збереження отриманих результатів до окремого 

файлу, з якого при необхідності можна знов завантажити дані до системи. 

Модульний склад ІСмістить: 

1. Головну форму – відображає відповідні компоненти для обирання кількості 

елементів 2-го та 3-го рівнів, подальшого їх іменування та визначення в рамках системи. 

Також ця форма містить кнопки для створення матриць та ієрархій. 

2.  Форма створення матриці – дозволяє за допомоги таблиці здійснити введення 

даних до комірок для розрахунку вектору пріоритетів та відповідних значень. На базі 

отриманих розрахунків стає можливим побудова відповідних ієрархій альтернатив. 

3. Опції матриці – дозволяє здійснювати зміну кольору налаштувань, максимальний 

пріоритет, м’якість зміни пріоритету на діаграмі чи у розрахунках. 

4.  Опції ієрархії –  дозволяє вмикати можливість називати елементи ієрархії в 

автоматичному режимі, виділяти рівні ієрархій окремо та активувати режим збереження 

ресурсів системи для оптимізації використання розрахункових етапів 

Висновки. Пропонована інформаційна система є цілісним програмним продуктом, що 

може бути використана у різних прикладних сферах завдяки гнучкій модульній структурі та 

кроссплатформеності. 
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