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номії виробничих і транспортних витрат, зниження 
податкового тиску в ланцюгах доданої вартості тощо. 

Регіональний багатогалузевий (індустріаль-
ний) кластер має ті переваги, що не ставить обме-
жень щодо складу учасників, має кращі можливості в 
плані фінансування господарської діяльності та стра-
хування ризиків (до його складу зазвичай входять 
банківські та інші фінансові структури, страхові ком-
панії тощо). 

У кластерах мають реалізовуватися певні інвес-
тиційні проекти. Вибір того чи іншого проекту до 
реалізації має визначатися пріоритетними напряма-
ми обраної стратегії підвищення конкурентоспро-
можності регіону. 

Зарубіжна і вітчизняна практика підвищення кон-
курентоспроможності регіонів на основі кластерного 
механізму уже довела свою ефективність. Тому в пер-
спективі конкурентоспроможність національних регіо-
нів і України в цілому значною мірою буде залежати 
від того, наскільки оперативно формуватиметься й 
розгортатиметься механізм підтримки та розвитку 
найсучасніших кластерних структур. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЯКІСНИХ 

ТЕХНІК МОДЕЛЮВАННЯ 
НА БАЗІ МЕТОДУ АНАЛІЗУ 

ІЄРАРХІЙ Т. СААТї 
Вибір кінцевого єдиного компромісного рішення 

з урахуванням різних критеріїв є достатньо складним 
завданням при плануванні та прийнятті рішень. Зав-
дання прийняття рішення вимагає порівняння альтер-
натив і вибору кращої з них. Метод аналізу ієрархії 
(МАІ), розроблений відомим американським мате-
матиком Томасом Сааті, з успіхом використовується 
для розв'язання багатьох практичних задач на різних 
рівнях планування [1,2]. 

Перший крок МАІ полягає у декомпозиції та пред-
ставленні задачі в ієрархічній формі. З метою побудо-
ви ієрархії та застосування МАІ використаємо детер-
мінанту конкурентоспроможності, яку розробив 
Майкл Портер. Побудуємо для підприємства, що 
ПАТ "Вінницяхліб" ієрархічну систему менеджмен-
ту, яка відображує процес прийняття рішень з метою 
досягнення успіху у бізнесі. Скористаємося матри-
цею, яка дозволяє визначити напрям економічної 
діяльності підприємства залежно від ступеня приваб-
ливості зовнішнього середовища, що характеризуєть-
ся детермінантою національного ромба Бн.р. та стра-
тегічного потенціалу підприємства (СПП) (рис. 1). 

Припустимо, що альтернативними стратегіями 
господарювання (СГ) визначені СГ-1, СГ-2, СГ-3, СГ-4. 
Привабливість кожної СГ оцінюється відносно до чо-
тирьох параметрів: зростання попиту на продук-
цію підприємства; рентабельності виробництва; 
гнучкості виробничого потенціалу підприємства; ри-
зику. СГ-І - виробництво продукції із перевагою об-
сягу виробництва хліба бюджетних видів, характери-
зується потенційним зростанням попиту на 
продукцію, але це дуже ризикований бізнес при неви-
сокій ренгабельності; СГ-2 - виробництво продукції, 
характеризується трохи нижчим зростанням попиту, 
невисокою рентабельністю та гнучкістю, хоча більш 
рентабельна, ніж СГ-3 і не така ризикована; СГ-3 -
виробництво продукції, характеризується значно 
нижчим рівнем попиту, суттєво нижчою рентабельн-
істю та невисокою гнучкістю, хоча є ризикованішою 
за СГ-4; СГ-4 - виробництво продукції із перевагою 
обсягу виробництва продукції бюджетних видів, до-
сить рентабельна зона за найнижчих попиту та гнуч-
кості, але є найменш ризикованою зоною. 

Побудуємо ієрархічну структуру системи прий-
няття рішення про пріоритетність для підприємства 
тієї чи іншої СГ (рис. 2). Розрахувавши узагальнюючі 
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Таблиця 1. 

Результати розрахунків узагальнюючих оцінок пріоритетності СЗГ 

с з 
Характеристика критеріїв привабливості СГ 

та оцінки пріоритетів кожного критерію 

Узагальнюючі 
показники 

пріоритетності СГ с з 
Зростання 0,367 Рентабельність 0,151 Гнучкість 0,201 Ризик 0,281 

Узагальнюючі 
показники 

пріоритетності СГ 

1 0,626 0,252 0,482 0,587 0,530 

2 0,195 0,097 0,162 0,256 0,191 

3 0,095 0,055 0,193 0,099 0,109 

4 0.084 0,596 0,163 0,058 0,186 

0 626*0 367+0,252*0,151+0,482*0,201+0,587*0,281-0,530 

Інтенсифікувати 
обслуговування 

прийнятого набору СГ 

Інтенсифікувати інвестиції 
в удосконалення 

стратегічного потенціалу 
підприємства 

Захопити нові СГ у 
інших регіонах 

Змінити місію 
підприємства, формувати 

новий набір СГ 

Рис. 1. Стратегічний потенціал підприємства 

Рис. 2. Ієрархічна структура системи прийняття 
рішення про пріоритетність для підприємства тієї 

чи іншої СГ 

оцінки пріоритетів, отримаємо, що найпривабливі-
шою, з точки зору чотирьох критеріїв є СЗГ-1, що 
отримала найвищу оцінку 0.530 (табл. 1). 

Таким чином, у результаті застосування МАІ, ми 
визначили оптимальну стратегію господарювання 
підприємства, впровадження якої дозволить зробити 
бізнес підприємства більш успішним. 

Така стратегія включає вибір першої стратегії гос-
подарювання - виробництво продукції з перевагою 
обсягу виробництва продукції "бюджетних" видів, 
яка характеризується потенційним зростанням попи-

ту на продукцію, але це дуже ризикований бізнес при 
невисокій рентабельності. 
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СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ ЯК ОСНОВА 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ 

РЕГІОНІВ 

Сучасний досвід та наукові дослідження засвідчу-
ють, що Прискорений розвиток сільського туризму 
може відіграти роль каталізатора структурної пере-
будови економіки, забезпечити демографічну 
стабільність та розв'язання нагальних соціально-еконо-
мічних проблем у сільській місцевості. Україні страте-
гічно важливо швидко подолати відставання у цій сфері 
і реалізувати наявний багатий туристичний потенціал 
шляхом проведення виваженої політики державного 
регулювання, зокрема і на регіональному рівні. 

Окремі аспекти сільського туризму висвітлені у 
працях відомих учених у галузях права, історії, соціо-
логії, економіки й географії, зокрема: Ю. Алексєєва, 
В. Євдокименко, А. Корлоль, М. Лендєла, В. Міклов-
ди, М. Пітюлича та інших дослідників. 

Розвиток туризму в нашій країні особливо актуаль-
ний, оскільки саме завдяки йому Україна може пол-
іпшити соціально-економічну ситуацію. Зважаючи на 
місце і роль туризму в житті суспільства, держава про-
голошує його одним із пріоритетних напрямів розвит-
ку національної культури та економіки. Сьогодні як у 
світі, так і в Україні спостерігається тенденція до зрос-
тання зацікавленості сільським відпочинком у формі 
проживання і проведення вільного часу. Актуальним 
на Заході є процес розвитку сільських територій, збере-


