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Повеќекритериумското одлучување овозможува решавање на комплексни про-
блеми преку вклучување на  бројни критериуми кои често се конфликтни меѓу себе. 
Како млада област во рамките на дисциплината операциони истражувања, повеќекри-
териумското одлучување од своите почетоци бележи голема популарност кај истражу-
вачите и се применува во најразлични области како: банкарство и финансии, образова-
ние, здравство, телекомуникации, спорт, итн. Најпознатата метода во рамките на повеќе-
критеримското одлучување е аналитичкиот хиерархиски процес кој се темели на мате-
матиката и психологијата и во изградбата на моделот предвид ги зема и квантитативните 
и квалитативните фактори.   

Одлучувањето на младите во врска со личните финансии е повеќеслоен, општес-
твен и економски проблем, што се поврзува со нивото на младинска невработеност и 
подвработеност. Целта на овој труд е да се анализира процесот на одлучување во врска 
со личните финансии на младата популација во Република Северна Македонија, да се 
објаснат мотивите на младите за донесената одлука и условите во кои е донесена таквата 
одлука, земајќи ги предвид ставот кон ризикот и специфичностите на македонскиот 
финансиски систем, како и да се поедностават сложените ставови и склоности што ги 
обликуваат финансиските избори со користење на методата аналитички хиерархиски 
процес.  

За целите на истражувањето е  спроведен анкетен прашалник на 9 испитаници 
помлади од 35 години, со споредби на критериумите во парови. Дизајнот на анкетниот 
прашалник е специфициран за апликација на методот аналитички хиерархиски процес. 
Во поставениот хиерархиски модел, испитаниците ги рангираат поставените критери-
уми и алтернативи, согласно нивните преференции. Врз основа на проценките се прес-
метуваат приоритетите на критериумите и алтернативите и се пресметува вкупниот 
приоритет на алтернативите. Резултатите од анализата се прикажани табеларно и визуe-
лизирани се со користење на графички прикази. Добиените сознанија се дека недовол-
ното инвестирање е резултат на скромната понуда на атрактивни финансиски инстру-
менти, нискиот животен стандард и вообичаените навики за потрошувачка и штедење 
на младите. 
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