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"Метод розв'язання задачі розподілу інвестицій
в умовах багатокритеріальності з урахуванням інтервальних
невизначеностей вихідних даних"
Прийняття рішень – це важлива функція управління, яка є вмінням,
потрібним кожній людині, що працює як у бізнесі, так і в науці. Прийняття
неоптимальних рішень у життєвих і виробничих ситуаціях зменшує значну
частку можливостей і ресурсів. І чим складніша ситуація, тим більші
втрати. Тому проблемі прийняття рішень приділяється особлива увага.
Однією з найбільш важливих проблем, що виникають у різних
галузях людської діяльності (технічній, економічній, організаційній тощо),
є проблема вдосконалення управління. У багатьох випадках ефективне
управління полягає в оптимальному використанні ресурсів.
Екстремальні завдання розподілу ресурсів виникають у зв'язку з
тим, що обсяги ресурсів є обмеженими, що призводить до конфліктних
ситуацій. Ще одна особливість завдань розподілу ресурсів полягає в
тому, що в багатьох випадках їх доводиться вирішувати в умовах
неповноти вихідної інформації (невизначеності) й багатокритеріальності
цільових функцій. Неврахування цих особливостей призводить до
некоректних рішень, які не мають практичної цінності.
Ця стаття орієнтована на синтез математично коректних моделей
визначення оптимальних інвестиційних рішень в умовах багатокритеріальності й інтервальної невизначеності параметрів цільової функції.
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