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Метою статті є розробка методичного підходу до вибору конкурентної стратегії підприємства. Проаналізовано наявні методи вирішення
багатокритеріальних завдань, серед яких: методи теорії нечітких множин,
методи теорії корисності, методи векторної стратифікації і метод аналізу
ієрархій Сааті. Обґрунтовано необхідність використання методу аналізу
ієрархій, який полягає у виборі єдиного компромісного рішення шляхом
попарних порівнянь за допомогою відповідної шкали та з урахуванням
різних критеріїв задля вибору конкурентної стратегії на основі переваг
цього методу, до яких було віднесено можливість урахування "людського
фактора" в процесі підготовки прийняття рішення. Особливістю методу
аналізу ієрархій є наявність вбудованого критерію якості роботи експерта –
індексу узгодженості, який вказує на ступінь порушення транзитивної та
чисельної узгодженості експертних думок. Наведено послідовність етапів
використання даного методу: 1) постановка завдання та визначення
цілей дослідження; 2) побудова ієрархічної структури; 3) побудова множини матриць попарних порівнянь для кожного елементу кожного рівня;
4) розрахунок оцінки компонент матриць та нормалізація результату для
отримання оцінки вектора пріоритетів; 5) визначення узгодженості матриці парних порівнянь; 6) визначення узгодженості всієї ієрархічної структури.
На основі теоретичного узагальнення наукової літератури та проведеного
аналізу стратегічного потенціалу визначено критерії вибору конкурентної
стратегії, які об'єднано в групи факторів впливу на стратегічний вибір:
фінансові, виробничі, маркетингові, кадрові, науково-технічні та інноваційноінвестиційні, організаційно-управлінські. Вибір конкурентної стратегії
в рамках методу аналізу ієрархій можна подати у вигляді структури, що
складається з чотирьох ієрархічних рівнів: перший (верхній) рівень ієрархії
відповідає меті поставленого завдання, а саме вибору переважної конкурентної стратегії; другий рівень відображає ключові фактори впливу на
вибір конкурентної стратегії; третій рівень представлений критеріями
оцінювання, за допомогою яких здійснюється вибір; на четвертому (нижньому)
рівні розміщуються альтернативи, тобто варіанти запропонованих конкурентних стратегій, які піддаються порівнянню. Застосування даного
інструментарію дозволяє провести достатньо якісну процедуру знаход-

ження вагових коефіцієнтів факторів, що впливають на вибір конкурентної стратегії.
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