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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день ефективність діяль�

ності підприємств, визначється не так зовніш�
німи факторами і станом зовнішнього середо�
вища, як вмінням ефективно організувати ке�
руючі процеси всередині самого підприємства.
При цьому основними джерелами проблем
підприємств являються недостатня формалізо�
ваність цілей і прийняття необгрунтованих рі�
шень, недостатньо продумане планування гос�
подарської діяльності, неефективне управлін�
ня фінансами, а також низька ефективність
прийняття рішень, особливості систем управ�
ління підприємствами на сучасному етапі, які
пов'язані з потребами організації не тільки опе�
ративного управління, а й стратегічного. Підви�
щення ефективності стратегічного управління
підприємствами в умовах жорсткої конкуренції
середовища, змушують ретельно планувати
перспективу на роки вперед і формувати нау�
ково обгрунтовані стратегії розвитку, є ак�
туальною і важко реалізованою проблемою.
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У силу складності проблем стратегічно�
го управління підприємствами необхідно за�
безпечити підтримку прийняття рішень. Зав�
дання підтримки прийняття рішень у процесі
стратегічного управління і планування ді�
яльності підприємства являється однією з
найскладніших і неоднозначних, що обумов�
лено швидкоплинністю економічних про�
цесів, нестабільним станом сучасної еконо�
міки, внаслідок чого прийняття рішень міс�
тить фактор невизначеності. В даному дос�
лідженні пропонується підхід до розробки
системи підтримки прийняття рішень, засно�
ваний на онтології задач, моделей і методів
стратегічного управління. Під моделлю
прийнято розуміти деяке формалізоване
відображення фінансово�економічних явищ,
процесів описаних за допомогою економіч�
но�математичної термінології [1]. В еконо�
мічному середовищі, набуло поширення по�
няття моделі як засобу для розробки, вибо�
ру та впровадження стратегії.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми стратегічного управління дослі�

джуються в роботах М. Потера, А.А. Томсона
і А.Дж. Стрікленд, І. Ансоффа, Д.П. Нортона і
Р.С. Каплана, Н.�Г. Ольве, Ж. Роя, М. Веттера,
С. Штерна, В.С. Єфремова, О.С. Віханського,
В.А. Віттіха, А.П. Панкрухіна та ін.

Проблеми підтримки прийняття рішень, ас�
пекти інженерії знань, проектування інформа�
ційних систем розглядалися в дослідженнях
таких вчених, як В.М. Козлов, С.В. Смирнов,
Г.C. Поспєлов, Д.А. Поспєлов, В.І. Вагін, Е.В. По�
пов, Е.А. Трахтенгерц, Т.А. Гаврилова, В.Ф. Хо�
рошевський, Ю.В. Тельнов, Б.Г. Ільясов,
В.В. Миронов, Н.І. Юсупова, Л.А. Исмагилова,
В.Є. Гвоздьов, Н.Р. Зіннуров та ін. А також у
працях зарубіжних вчених Л. Заде, П. Джексо�
на, П.П. Грумпоса та ін.

Разом з тим питання розробки предметно�
орієнтованої системи підтримки прийняття
рішень при стратегічному управлінні підприє�
мством з використанням методів інженерії
знань залишається недостатньо дослідженим,
що обумовлює актуальність обраного напрям�
ку досліджень.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування до�

слідження існуючих методів, які дозволяють
приймати управлінські рішення, та їх порівнян�
ня між собою. А також розробка та впровад�
ження більш прогресивного методу для прий�
няття рішень на основі поєднання двох інстру�
ментів: платіжної матриці та методу аналізу
ієрархій. Необхідність вирішення цих питань
зумовили вибір теми й актуальність досліджень
в даній статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В центрі процесу стратегічного управління

розвитком підприємства лежить комплекс уп�
равлінських рішень, які є результатом творчо�
го процесу щодо пошуку напрямів і способів
розв'язання виробничо�господарської ситу�
ації, містять в собі економічну, правову, орга�
нізаційну, соціальну та психологічну складові
та приводить до відповідних наслідків. Еконо�
мічна складова передбачає розробку управлі�
нського рішення відповідно до загальної мети
діяльності з урахуванням оптимального вико�
ристання стратегічних ресурсів. Кожне рішен�
ня має відповідати нормам і правилам право�
вого поля діяльності підприємства, що відоб�
ражає його правовий аспект. Управлінське
рішення завжди стосується визначення питань

організації певної діяльності та взаємодії ок�
ремих груп суб'єктів. Соціальна складова вип�
ливає з того, що управлінське рішення потре�
бує узгодження та впорядкування зв'язків і
інтересів учасників виробничо�економічних
відносин. Психологічний аспект управлінсько�
го рішення проявляється в необхідності враху�
вання психологічних особливостей їх вико�
навців та спрямування на уникнення чи подо�
лання можливого опору впроваджуваним змі�
нам.

Важливою особливістю в процесах прий�
няття управлінських рішень полягає в тому, що
необхідно враховувати вплив невизначених
факторів та розглядати велику кількість аль�
тернатив, запропонованих для вибору однієї
необхідної. Велике прикладне та актуальне зна�
чення має розробка альтернатив прийняття
рішень в умовах невизначеності. В методології
прийняття рішень в умовах ризику та невизна�
ченості передбачається використання матрич�
ного інструментарію, а саме використання
"матриці рішень" (табл. 1), для дослідження та
визначення ризикових рішень.

Наведена вище матриця рішень показує
один з можливих її варіантів, який називають
"матриця виграшів", тому що за допомогою на�
веденої матриці можна розглядати показник
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Таблиця 1. "Матриця рішень" для прийняття
рішення в умовах ризику чи невизначеності

 
 

 
  

 
S1 S2 S3 

1 3 8 4 
2 1,5 4 3,5 
3 5 7 3 

Таблиця 2. Платіжна матриця збільшення
продажу, %
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0,25 0,55 0,20 

Таблиця 3. Платіжна матриця збільшення
продажу
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ефективності. Можливі й інші варіанти реалі�
зації матриці такого типу, наприклад "матри�
ця ризиків", в наведеній матриці використову�
ють показник фінансових втрат, які співвідно�
сять з певним набором альтернатив для прий�
няття управлінських рішень та можливих ва�
ріантів розвитку подій.

На основі вищезазначеної матриці обира�
ють найкраще альтернативне рішення за обра�
ним критерієм. Методика проведених розра�
хунків може бути застосована як для умов не�
визначеності так і для умов ризику.

Проведемо дослідження застосування
різних критеріїв прийняття управлінських
рішень на прикладі підприємства ПАТ "Чер�
каський хлібокомбінат". Підприємству по�
трібно визначити, яку стратегію з випуску про�
дукції необхідно застосувати, щоб отримати
найбільший прибуток і підняти рівень продаж
на 8% на майбутній рік. Вирішення цього зав�
дання буде залежати від економічної ситуації
на ринку, а саме: від необхідної кількості спо�
живачів. Нам наперед невідома точна кількість
споживачів, розглянемо її з трьох варіантів: S1,
S2 i S3. Також на підприємстві можливі три ва�
ріанти випуску готової продукції: А1, А2, А3. Для
кожної пари, яка залежить від стану середови�
ща — Sj та варіанту рішення — Ai буде відпові�
дає значення функції оцінки — V (Ai, Sj), що і
буде характеризувати результат дій (табл. 2).

Для знаходження оптимальної альтернати�
ви з випуску продукції для досягнення макси�
мізації прибутку використовуючи критерій
Байєса за умов відповідності стану (табл. 3).

Знаходження оптимальної альтернативи
випуску продукції з точки зору максимізації
прибутків. Розрахунки представлено в (табл. 4).

Оптимальним буде альтернативне рішення
А1.

Критерій Лапласа заснований на припу�
щенні, що кожен варіант розвитку ситуації
(стану "середовища") равновірогідний. Тому,
для прийняття рішення, необхідно розрахува�
ти функцію корисності Fi. Вибирається та аль�
тернатива, для якої функція корисності макси�
мальна. Для нашої задачі функції корисності
максимальні для альтернативи А1 та А3, отже,
раціональніше всього прийняти одну з них.

Критерій Вальда грунтується на принципі
максимального песимізму, тобто на припу�
щенні, що швидше за все відбудеться найбільш
найгірший варіант розвитку ситуації і ризик
найгіршого варіанту потрібно звести до мініму�
му. Бачимо, що найкращими з найгірших показ�
ників є альтернативи А1 та А3.

Критерій максимального оптимізму най�
більш простий критерій, що грунтується на ідеї,
що керівник, маючи можливість в деякій мірі ке�
рувати ситуацією, розраховує, що станеться
такий розвиток ситуації, яке для нього є
найбільш вигідним, тому обираємо альтернати�
ву А1.

Критерій Севіджа заснований на принципі
мінімізації втрат, пов'язаних з тим, що керую�
чий прийняв не оптимальне рішення. Для вирі�
шення завдання складається матриця втрат, яка
називається матрицею ризиків rij, яка виходить
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 V(Ai, Sj) × Pj maxi {V(Ai, Sj) × Pj} 

S1 S2 S3 
1 3 8 4 3 × 0,25 + 8 × 0,55 + 4 × 0,2 = 5,95 1

2 1,5 4 3,5 1,5 × 0,25 + 4 × 0,55 + 3,5 × 0,2 = 3,27
3 5 7 3 5 × 0,25 + 7 × 0,55 + 3 × 0,2 = 5,7

Таблиця 4. Вибір оптимального рішення за критерієм Байєса

 i / Bj B1 B2 B3 

1 2 0 0 

2 3,5 4 0,5 

3 0 1 1 

Таблиця 5. Матриця ризиків

Таблиця 6. Узагальнена таблиця критеріїв
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з матриці виграшів aij шляхом вирахування з
максимального елемента кожного стовпчика
всіх інших елементів. У розглянутому прикладі
ця матриця представлена в (табл. 5).

Приймаємо альтернативу А3.
Критерій Гурвіца самий універсальний кри�

терій, який дозволяє керувати ступенем "опти�
мізму — песимізму". Для реалізації критерію
визначаються найкращі і найгірші значення
кожної альтернативи. Вибирається та альтер�
натива, для якої функція корисності макси�
мальна. У відповідності з розрахунками слід
вибрати альтернативу А1. Якщо ж, наприклад,

керівник не дуже впевнений у позитивному ре�
зультаті, в цьому випадку слід прийняти А1, для
якого функція корисності максимальна.

У разі, якщо показник привабливості за кри�
терієм aij мінімізуються (чим менше, тим кра�
ще, наприклад, витрати, ризик та ін.), то кри�
терії прийняття оптимального рішення дещо
змінюються. Розглянемо ці відмінності: Кри�
терій Лапласа визначає оптимальне рішення по
мінімальній функції корисності. Застосовуючи
критерій Вальда, необхідно обчислювати мак�
симальний показник кожної альтернативи
(рядки) aij приймати альтернативу, де цей по�
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Рис. 1. Послідовність та взаємодія етапів прийняття управлінського рішення
щодо стратегічного напряму розвитку підприємства

Розроблено автором.
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казник мінімальний. Критерій максимального
оптимізму дозволяє визначити оптимальне
рішення, відповідне до мінімального елемента
матриці виграшів (яку в разі мінімізації часто
називають матрицею втрат). Матриця ризиків
в критерії Севіджа виходить у результаті вира�
хування кожного елемента матриці втрат aij
мінімального елемента кожного стовпця. Для
реалізації критерію Гурвіца обчислюються мак�
симальні і мінімальні показники для кожної
альтернативи та функції корисності, виби�
рається альтернатива з найменшою функцією
корисності. Зведемо результати досліджень у
порівняльну таблицю (табл. 6).

Проаналізувавши вищенаведені методи та
рекомендації, алгоритм процесу прийняття уп�
равлінських рішень стосовно вибору необхід�
ної стратегії, а також прийняття подальшого
стратегічного напряму розвитку підприємства
можливо представити наступним графічним
зображенням на (рис. 1).

 З проведених досліджень можна стверджу�
вати, що процес стратегічного управління роз�

витком підприємства складається з прийняття
цілого набору управлінських рішень, які допо�
магають детально описати необхідні заходи, які
повинні будуть запроваджені в рамках загаль�
ного напряму розвитку підприємства.

З метою побудування адекватної стратегії
розвитку необхідно визначити її складові з ура�
хування специфіки впроваджуваного способу
розвитку. Для аналізу обрано підприємство
ПАТ "Черкаський хлібокомбінат", яке має на
меті дотримуватися стратегії концентровано�
го зростання.

Стратегічний вибір має грунтуватися на
аналізі можливих альтернатив дій, що відпові�
дають певним критеріям. Метод аналізу
ієрархій дозволяє зробити такий вибір в умо�
вах багатокритеріальності.

Метод аналізу ієрархій, запропонований
Т. Сааті [4—6], в теперішній час є одним із
найбільш використовуваних методів вирішен�
ня задач багатокритеріального вибору. Однак
класична реалізація даного методу має декіль�
ка недоліків та обмежень, а саме:
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Рис. 2. Матриця вибору стратегічного напряму розвитку підприємства
Розроблено автором.

Таблиця 7. Шкала парних порівнянь Т. Сааті
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а) велика кількість експертної інформації,
яка представляє собою множину оцінок пере�
ваг, отриманих в результаті попарних по�
рівнянь альтернатив та критеріїв;

б) обмеження на кількість альтернатив, які
одночасно порівнюються — не рекомендуєть�
ся більше 9;

в) матриці попарних порівнянь, з якими пра�
цює МАІ повинні бути повністю узгодженими,
однак, найчастіше отримані матриці попарних
порівнянь є не повністю узгодженими в силу
впливу на експерта різних факторів та власти�
востей оцінюваних альтернатив.

У [2; 3] запропоновані та обгрунтовані мо�
делі оптимізації для знаходження ваг об'єктів
по емпіричним матрицям попарних порівнянь,
які дозволяють знаходити ваги об'єктів по не�
повністю узгодженим матрицям попарних по�
рівнянь.

Для опису оцінок Т. Сааті вводить шкалу
парних порівнянь (табл. 7).

За цією шкалою так звана відсутність конк�
ретних одиниць виміру не так важлива. Основ�
на перевага даного методу в його безрозмір�

Рис. 3. Ієрархічна структура задачі про пріоритетність для підприємства тієї чи іншої СЗГ
Розроблено автором.

ності, тобто можна оперувати великою кіль�
кістю даних.

Таким чином, перший крок за методом ана�
лізу ієрархій зводиться до декомпозиції та
представленні задачі в ієрархічній формі.

Мета стратегічного управління підприєм�
ством — це визначення напряму економічної
діяльності підприємства. Автором запропоно�
вано використати матрицю для вибору страте�
гічного напрямку розвитку підприємства (рис.
2), використовуючи показники ступеня впливу
зовнішнього середовища (ВЗС), та інноваційно�
го потенціалу підприємства (ІП).

Автором запропонована ієрархічна струк�
тура для системи прийняття рішення про пріо�
ритетність вибору СЗГ для підприємства на ос�
нові матриці вибору стратегічного напряму
розвитку підприємства наведеної вище (рис. 3).

Другим етапом роботи за методом аналізу
ієрархій це побудова матриць парних порівнянь
для кожного з нижніх рівнів.

Методика прийняття рішення — заснована
на об'єктивних законах управління та органі�
зації праці, сукупності способів і методів ро�
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зумової діяльності при розробці, прийнятті та
реалізації управлінського рішення. Розробля�
ючи методику, слід враховувати її відповідність
законам мислення, теорії пізнання, логіці, за�
конам конкуренції та принципів управління.
Вона повинна бути універсальна, гнучка, про�
ста і зрозуміла. Згідно з цими вимогами мето�
дика передбачає відповідну технологію прий�
няття рішення керівником організації.

Розглянуті у статті методи обгрунтування,
реалізації та прийняття управлінських рішень
можуть бути використані в багатьох областях
управлінської діяльності. Це дозволяє їх вико�
ристання для рішення різноманітних завдань та
проводити їх подальше дослідження.

Незважаючи на розвиток науки та автома�
тизації методів прийняття рішення, всі відпо�
відальні рішення приймає людина. В сучасній
економічній ситуації перед впровадженням
будь�якого проекту (будь�то побудова кораб�
ля, впровадження АСУ тощо) виникає питання
вибору однієї з альтернатив. У цьому випадку
найбільш логічним рішенням є генерація мно�
жини альтернатив (стратегій) під заздалегідь
відомі критерії. Для подальшого вибору однієї
найкращої стратегії може використовуватись
запропонований в даній статті модифікований
метод аналізу ієрархій.

ВИСНОВОК
Як висновок, спираючись на переваги мат�

ричного методу, в роботі запропоновано вико�
ристання матричного підходу: двомірну матри�
цю, параметрами якої виступають рівень роз�
витку інноваційного потенціалу (ІП), а також
вплив зовнішнього середовища на підприємство
(ВЗС) для визначення стратегічної позиції
підприємства та її модифікацію за допомогою
яких більше практично проводити досліджен�
ня з напрямків розвитку підприємства. А також
використано метод аналізу ієрархічних даних,
за допомогою якого було визначено пріори�
тетні зони господарювання для підприємства.
Таким чином, на основі наведеного підходу
обгрунтовано послідовність етапів прийняття
відповідних рішень щодо стратегічного напря�
му розвитку підприємства. Також слід зазна�
чити, що використання необхідного інструмен�
тарію для реалізації стратегії розвитку під�
приємства повинно супроводжуватись ефек�
тивним виконанням контрольної функції уп�
равління.
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