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У статті запропоновано метод оцінювання інтен-
сивності галузевих силових полів на засадах нечіткої 
логіки для здійснення стадії процесу стратегічного 
управління - моніторингу. Метод передбачає вико-
ристання графа нечітких відносин, математичної 
моделі, нечіткої бази знань, а також рекомендацій 
щодо вимірювання лінгвістичних змінних
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В статье предложен метод оценки интенсивно-
сти отраслевых силовых полей на основе нечеткой 
логики для осуществления стадии процесса страте-
гического управления - мониторинга. Метод пред-
усматривает использование графа нечетких отно-
шений, математической модели, нечеткой базы 
знаний, а также рекомендаций относительно изме-
рения лингвистических переменных
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1. Вступ

Умови існування сучасного бізнесу характеризу-
ються бистроплинними змінами зовнішнього сере-
довища.

За таких обставин виникає необхідність готувати 
управлінські рішення превентивно – при надходжен-
ні так званих слабких сигналів. Останні доцільно 
розпізнавати на стадії процесу управління моніто-
ринг, що підвищує його значущість та потребує пев-
ного методологічного забезпечення.

2. Аналіз досліджень і постановка проблеми

Питання щодо суті економічного моніторингу 
розглядаються у багатьох наукових роботах. Їх ана-
ліз дозволяє стверджувати, що розповсюдженим є 
ототожнення моніторингу з контролем. Сучасні ав-
тори надають йому такі функції як відстеження ходу 
реалізації та результатів програми [1]; порівняння 
цільових результатів з фактично досягнутими [2]; 
контроль за системою показників діяльності підпри-
ємства [3]; контроль виконання цілей підприємства 
та оцінка можливості їх досягнення, а також корегу-
вання цільових параметрів та заходів з досягнення 
цілей [4, 6].

В попередніх дослідженнях нами було доведено, 
що моніторинг відрізняється від контролю за низкою 
ознак і його доцільно розглядати як стадію процесу 
управління, яка має певну технологію виконання 
[5].

Основним завданням стратегічного моніторингу 
є визначення змін стратегічних факторів успіху, які 
створюють протидію галузевим силовим полям. За-
пропоновані нами характеристики галузевих сило-
вих полів [5] дозволяють описати їх. Подальші дії по-
винні бути спрямовані на безпосереднє вимірювання 
силових полів.

На цьому кроці виникає проблема, пов’язана з 
відсутністю шкали вимірювання полів подібної при-
роди. У цьому зв’язку необхідно застосування спеці-
альних методів.

3. Ціль дослідження

Обґрунтувати метод оцінки інтенсивності галузе-
вих силових полів для виконання стадії моніторингу 
як складової процесу стратегічного управління.

4. Основний матеріал

Виходячи з необхідності оцінювати інтенсив-
ність впливу галузевих силових полів на стадії 
моніторингу за їхніми якісними неоднорідними ха-
рактеристиками, що не піддаються опису в загаль-
ноприйнятих кількісних термінах, доцільно для 
згаданої процедури запровадити метод з викори-
станням апарату нечіткої логіки.

Використання згаданого математичного апарату 
у даному разі є доцільним через те, що він дозволяє: 
оперувати з статистично неоднорідними вхідними 
даними; визначати проміжні значення між стандар-
тними оцінками; з використанням лінгвістичних 
змінних описувати явища, що не піддаються опису 
в загальноприйнятих кількісних термінах.

Для формування математичної моделі галузевих 
силових полів введемо їхні позначення: А – силове 
поле галузевих конкурентів; В − силове поле поста-
чальників; С − силове поле покупців; D − силове поле 
субститорів; Е − силове поле компліменторів.

Кожне з них описується набором якісних характе-
ристик, які можуть змінюватися під дією середовища 
непрямого впливу. Завдання полягає у тому, щоб 
кожному сполученню характеристик поставити у від-
повідність певну оцінку інтенсивності впливу поля.

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Eastern-European Journal of Enterprise Technologies

https://core.ac.uk/display/288833656?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


168

Восточно-Европейский журнал передовых технологий ISSN 1729-3774 1/10 ( 61 ) 2013

Результат вимірювання силового поля доцільно 
представити оцінками: S1 − слабкий вплив; S2 − се-
редній вплив; S3 − сильний вплив.

Саме перелічені оцінки підлягають розпізна-
ванню. З чого випливає необхідність сформувати 
нечітку базу знань. Цей крок потребує сформувати 
модель взаємозв’язку якісних показників характери-
стик силових полів.

На підставі побудованого нами графу нечітких 
відносин, який демонструє, що для кожного силового 
поля ставиться у відповідність одна оцінка з трьох 
перерахованих, було сформовано математичну мо-
дель оцінювання інтенсивності галузевих силових 
полів як систему співвідношень:

А = fА (а1, а2, а3, а4, а5, а6);
а1 = fа1 (а1.1, а1.2, а1.3, а1.4, а1.5);
а3 = fа3 (а3.1, а3.2, а3.3, а3.4, а3.5);
В = fВ (в1, в2, в3, в4, в5);
в2 = fв2 (в2.1, в2.2, в2.3);
в5 = fв5 (в5.1, в5.2);
С = fС (с1, с2, с3, с4, с5);
с1 = fс1 (с1.1, с1.2);
с2 = fс2 (с2.1, с2.2);
D = fd (d1, d2, d3);
d1 = fd1 (d1.1, d1.2, d1.3);
Е = fЕ (е1, е2, е3).
де А, В, С, D, Е – інтенсивність галузевих силових 

полів; аі, ві, сі, dі, еі − і-та характеристика відповідного 
силового поля; аіj, віj, сіj, dіj − j-та складова і-тої характе-
ристики відповідного силового поля.

Силові галузеві поля та їхні характеристики нами 
розглянуто як лінгвістичні змінні. Оцінку лінгві-
стичних змінних доцільно здійснити з використанням 
такої шкали якісних термів: Н – низький; С – середній; 
В – високий.

Кожний з перелічених терм представляє нечітку 
множину, котру задають за допомогою відповідної 
функції приналежності µТ(х).

Остання „характеризує суб’єктивну міру (в діа-
пазоні [0,1]) впевненості експерта у тому, що чітке 
значення х відповідає нечіткому терму Т. Тобто вона 
виражає міру приналежності певних елементів до не-
чіткої множини.

Для практичного використання наведеної мате-
матичної моделі сформовано нечітку базу знань, що 
включає: шкалу оцінювання галузевих силових полів 
та їхніх характеристик (табл. 1), функції приналежно-
сті в графічному (рис. 1) та математичному вигляді, 
а також матриці знань й систем нечітких логічних 
рівнянь.

Математичне описання трапецієподібної функції 
приналежності у даному випадку буде мати вигляд:
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Оцінювання кожного галузевого силового поля 
здійснюється експертами за його характеристиками 
із застосуванням 3-бальної системи в якій: 1 бал 
відповідає низькій оцінці; 2 бали – середній; 3 бали 
– високій. Для орієнтації експерта у виборі оцінки 
лінгвістичної змінної розроблено рекомендації [5], 
які уможливлюють оперування експертами елемен-
тами терм-множини й генерування нових терм.

У такий спосіб було надано чітке описання скла-
дових галузевих силових полів, що дозволяє оціню-
вання їх експертами зробити як можна менш суб’єк-
тивним.

Таблиця 1

Шкала оцінювання галузевих силових полів та їхніх 
характеристик

Лінг-
вістич-

ні 
змінні

X H
1 X

H

1 X
H

0
X C

0 X C
1 X

C

1 X
C

0
X B

0 X B
1 X

B

1

А 6 7,2 11 9 11,4 12,6 15 13 16,8 18

В, С, 
а1, а3

5 6,2 8,5 7 9,4 10,6 13 11,5 13,8 15

А – силове поле „галузеві конкуренти“
В – силове поле „постачальники“
С − силове поле „покупці“
а1 − характеристика „ кількість фірм-конкурентів та їх 
відносний рівень“
а3 − характеристика „базові умови галузі“

Рис. 1. Функція приналежності силового поля „галузеві 
конкуренти“

Усе перелічене складає сутність методу оцінюван-
ня інтенсивності впливу галузевих силових полів. 
Можливість практичного використання запропоно-
ваного методу доведено з використанням ретроспек-
тивного аналізу оцінювання інтенсивності впливу 
силових полів в галузі хлібопродуктів наприкінці 
90-х років та за сучасний період.

5. Висновок

1. Зважаючи на необхідність оцінювати інтен-
сивність впливу галузевих силових полів на ста-
дії моніторингу за їхніми якісними неоднорідними 
характеристиками, що не піддаються опису в за-
гальноприйнятих кількісних термінах, доцільно для 
згаданої процедури запровадити метод з використан-
ням апарату нечіткої логіки. Запропонований метод 
оцінювання інтенсивності впливу галузевих сило-
вих полів включає: математичну модель оцінюван-
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ня інтенсивності галузевих силових полів; нечітку 
базу знань, що описує лінгвістичні змінні та вклю-
чає функцію приналежності, шкалу оцінок, матриці 
знань, систему нечітких логічних рівнянь; рекомен-
дації з оцінки лінгвістичних змінних; логічну схему 
послідовності дій. 

2. Запропонований метод оцінювання інтенсивно-
сті впливу галузевих силових полів на засадах нечіт-
кої логіки дозволяє якісні описання характеристик 
полів перевести в оціночні показники, та у кінцевому 
разі кожному сполученню характеристик поставити 
у відповідність певну оцінку.
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Abstract
In the article the question of intensity branch power fields measurement at the stage of strategic management 

monitoring is discussed. The research main aim is ground the method of intensity branch power fields assessment.
The article suggests a method based on the principles fuzzy logic. The method is foreseen by the use of count of 

fuzzy relations, mathematical model, fuzzy base of knowledges and recommendations for relation to measuring of 
linguistic variables.

The method of intensity branch power fields measurement. The proposed method of intensity branch power fie-
lds measurement allows a qualitative description of the fields characteristics transfer in estimated figures. It gives 
a basis for tracking changes in the success strategic factors on the monitoring stage.

Opportunity of practical use of the proposed method is proved by retrospective analysis assessing the intensity 
of branch power fields in the grainproducts industry. The research results can be used in strategic planning of the 
enterprise

Keywords: monitoring, linguistic variables, fuzzy base of knowledge


