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Сформовано множину Парето на основі вагових значень факторів компози-
ційного оформлення видання. Впроваджено та оцінено альтернативні варіанти 
реалізації аналізованого процесу. Побудовано матриці попарних порівнянь фак-
торів множини Парето з використанням шкали відносної важливості об’єктів. 
Знайдено корисності альтернативних варіантів кожного фактора множини Па-
рето. Визначено багатокритеріальні оцінки корисності трьох альтернативних 
варіантів композиційного оформлення видання. Встановлено оптимальний аль-
тернативний варіант реалізації композиційного оформлення видання.
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Постановка проблеми. На усіх етапах життєвого циклу редакційно-видавничих 
процедур здійснюється зіставлення альтернатив на основі послідовності кроків, 
які можуть бути відтворені та перевірені іншими. При відсутності кількісних по каз-
ників співставлення альтернативних варіантів композиційного оформлення ви дан ня 
ускладнюється визначення оптимальних шляхів реалізації аналізованого проце су 
та методів управління ним.

Генерування множини альтернатив уможливлює подальший вибір опти-
мальної альтернативи із цієї множини. Сформована множина альтернатив відо-
бражає можливі способи досягнення поставлених цілей, а вибір оптимальної 
альтернативи сприяє прийняттю ефективних управлінських рішень та отриман-
ню прогнозованого результату реалізації процесу композиційного оформлення 
видання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Останні дослідження присвячені 
створенню теоретичних основ забезпечення якості видавничо-поліграфічних про-
цесів [1]; проектуванню та розрахунку альтернативних варіантів реалізації техно-
логічних процесів [2]; багатофакторному вибору альтернативних варіантів проек-
ту вання видання на основі лінійного згортання критеріїв та на основі нечіткого 
відношення переваги [3, 4]; розрахунку альтернативних варіантів випуску видання 
[5]; системному аналізу та оптимізації параметрів книжкових видань [6]; вибору 
альтернативного варіанту друкування накладу [7]. Водночас недостатньо уваги 
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приділено проблематиці, орієнтованій на вибір альтернативних варіантів реалізації 
процесу композиційного оформлення видання.

Мета статті — визначення оптимального альтернативного варіанту реалізації 
процесу композиційного оформлення видання на основі методу лінійного згортання 
критеріїв, що сприяє отриманню прогнозованого результату реалізації процесу 
композиційного оформлення видання та, відповідно, отриманню високоякісної дру-
кованої продукції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розв’яжемо необхідні задачі ме-
то ду лінійного згортання критеріїв [2, 3] для процесу композиційного оформ лен ня 
видання:

1. Формування множини Парето.
У процесі композиційного оформлення видання домінуючими є такі фактори: 

  — формат видання;  — вид видання;  — верстання сторінок;       — обсяг 
видання [8]. 

2. Впровадження та оцінювання альтернативних варіантів.
Задамо три альтернативні варіанти процесу композиційного оформлення ви-

дання. Позначимо їх            .
Виразимо у відсотках міру важливості кожного аналізованого фактора для за-

даних альтернативних варіантів. 
У подальших розрахунках використаємо ваги факторів композиційного оформ-

лення видання отримані у результаті оптимізації [8]: ; ; ; 
  . 

Значення ваг факторів та оціночні дані альтернативних варіантів наведемо у 
табл. 1. 

Таблиця 1
Оцінювання альтернатив за факторами множини Парето

Назви факторів Ваги
факторів

Оцінювання альтернатив
за факторами

А В С
Формат видання       197 30 50 20

Вид видання 125 30 30 40
Верстання сторінок 66,5 20 40 40

Обсяг видання 50,5 40 20 40

3. Побудова матриці попарних порівнянь факторів множини Парето з вико ри-
станням шкали відносної важливості об’єктів [3].

Вихідними даними для побудови матриці попарних порівнянь факторів компо-
зиційного оформлення видання множини Парето є ваги факторів подані у другій 
колонці таблиці 1.

Задовільні значення критеріїв нормалізації , та  свідчать про до ста т-
ню вірогідність результатів обчислень [8]. 

3K 1K 4K 2K

, ,A B C

3 197w = 1 125w = 4 66,5w =
2 50,5w =

3( )K
1( )K

4( )K
2( )K

maxλ IU SU
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Таблиця 2
Матриця попарних порівнянь факторів множини Парето

1 3 4 5
1/3 1 3 4
1/4 1/3 1 3
1/5 1/4 1/3 1

У результаті нормалізації головного власного вектора матриці отримаємо нас-
тупні вагові значення: 

Критерії нормалізації знаходяться в межах норми, що підтверджує адекват-
ність розв’язку задачі, достатній рівень збіжності процесу та належну узгодженість 
експертних суджень:

4. Визначення корисності альтернативних варіантів стосовно кожного фактора 
множини Парето.

А В С
А 1 1/4 3
В 4 1 5
С 1/3 1/5 1

Критерії нормалізації:  
Корисність альтернатив за фактором     :

А В С
А 1 1 1/3
В 1 1 1/3
С 3 3 1

Критерії нормалізації:  
Корисність альтернатив за фактором     : 

А В С
А 1 1/4 1/4
В 4 1 1
С 4 1 1

Критерії нормалізації: 
Корисність альтернатив за фактором      :

3K 1K 4K 2K

3K
1K

4K

2K

1 2 3 40,53; 0,27; 0,13; 0,07.w w w w= = = =

max 4,176; 0,059; 0,066.IU KUλ = = =

3K

3K
11 12 130,226; 0,681; 0,1.u u u= = =

1K

max 3,082; 0,041; 0,07.IU KUλ = = =

max 3; 0; 0.IU KUλ = = =
1K

21 22 230,21; 0,2; 0,6.u u u= = =

4K

max 3; 0; 0.IU KUλ = = =
4K

31 32 330,111; 0,444; 0,444.u u u= = =
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А В С
А 1 4 1
В 1/4 1 1/4
С 1 4 1

Критерії нормалізації: max 3; 0; 0.IU KUλ = = =
Корисність альтернатив за фактором      :

5. Визначення багатокритеріальних оцінок корисності альтернативних варіан-
тів            .

Визначимо кінцеві багатофакторні оцінки корисності альтернативних варіантів 
            :

У результаті обчислень максимальне значення отримала оцінка корисності 
 альтернативи . Це свідчить, що альтернатива є оптимальною для компо-
зи ційного оформлення видання. Відповідно, у таблиці 1 бачимо, що визначальними 
при композиційному оформленні видання є формат видання та верстання сторінок.

Висновки. У результаті дослідження визначено оптимальний альтернативний 
варіант реалізації процесу композиційного оформлення видання, що сприяє прий-
няттю ефективних управлінських рішень та отриманню прогнозованого резуль-
тату реалізації даного процесу.
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The Pareto set has been formed on the basis of weight values of the factors of the 
composite edition design. The alternative variants of the implementation of the analyzed 
process have been introduced and evaluated. Matrices of pairwise comparisons of 
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factors of the Pareto set have been constructed using the scale of the relative importance 
of objects. The usefulness of alternative variants of each factor of Pareto set has been 
found. The multicriteria evaluations of usefulness of three alternative variants of 
composite edition design have been determined. The optimal alternative variant of the 
realization of composite edition design has been established.

Keywords: editorial and publishing process, composite edition design, linear coagu-
lation of criteria, alternative variant, factor, Pareto set.
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