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У статті представлено методичний підхід до стратегічної діагностики стану конкуренції у вітчизняній

молокопереробній галузі на основі застосування нечіткої моделі п'яти сил М. Портера та інструментарію

нечіткоZмножинної теорії. З метою досягнення поставлених цілей у роботі застосовуються методи страZ

тегічного аналізу та нечіткі методи багатокритерійного оцінювання. Для представлення лінгвістичних

оцінок експертів використовуються нечіткі числа в триангулярній формі з трикутними функціями наZ

лежності. Для практичного застосування запропонованого алгоритму модель реалізована у вигляді фреймZ

ворку в Excel. Розрахункова схема дає змогу проводити імітаційне моделювання залежно від модифіZ

кації переліку визначених факторів та корекції міркувань експертів. Розроблену методику апробовану

для аналізу рівня конкуренції вітчизняної молокопереробної галузі. З метою унаочнення одержаних реZ

зультатів побудовано нечіткий п'ятикутник, який відображає рівень конкуренції в галузі за кожною з 5Z

ти сил моделі Портера та дає змогу розрахувати нечітке значення інтегрального рівня конкуренції. МеZ

тодичний підхід може бути використаний у стратегічному плануванні діяльності підприємств.

The article features a methodological approach to the strategic assessment diagnostics of the competitiveness

state in the domestic dairy processing industry by applying Porter's five forces model and fuzzyZset theory tools.

The article utilizes methods of the strategic analysis and fuzzy methods of multiZcriteria assessment to meet the

set objectives. It applies fuzzy numbers in a triangular form with triangular membership functions to provide

experts' linguistic estimates. We apply the Fuzzy AHP method to determine the fuzzy coefficients of the factor

importance for each of the membership functions, Fuzzy Saw method to calculate fuzzy values of the

competitiveness level for each of Porter's five forces and the integral competition level, COA (Center Of Area)

method for defuzzification of the obtained values. For the practical application of the proposed algorithm, the

model is implemented as a framework in Excel and contains data entry blocks received from experts in the form

of linguistic estimates of paired comparisons of factors for each of Porter's five forces and the forces themselves,

a block for transforming these estimates into fuzzy numbers written in a triangular form with the corresponding

membership functions, blocks of aggregation of fuzzy matrices of paired comparisons of factors and fuzzy matrices

of paired comparisons of five forces, a unit for calculating fuzzy values of the influence level of each of the 5

forces of the Porter model and the general competitiveness level in the industry, a block for defuzzification of

these values. The calculation scheme allows us to conduct simulation modeling, depending on the modification

of the list of certain factors of the external environment and the correction of experts' considerations. The

developed technique has been tested for the competitiveness analysis of the domestic dairy processing industry.

In order to illustrate the obtained results a fuzzy pentagon has been built, which reflects competitiveness in the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Молочна продукція в Україні залишається однією з

найважливіших складових споживчого кошика населен$
ня. Частка витрат на молочні продукти становить 15% від
загальних витрат на харчування. Попри те, що в останні
роки спостерігається зростання обсягів імпорту, все ж
основу ринку молочної продукції в Україні становлять
товари вітчизняного виробництва. Ринок молочних про$
дуктів України дуже різноманітний і досить конкурент$
ний. Чисельність тільки великих гравців складає близько
10—15, кількість дрібних локальних виробників переви$
щує кілька сотень. Адаптація вітчизняних молочних ви$
робників до європейських технологічних норм виробниц$
тва і контролю якості продукції, а також активне про$
никнення продукції європейських виробників на
внутрішній ринок України ще більше загострює конку$
рентну боротьбу в галузі. Посиленню рівня конкуренції
сприяють також кризові явища в економіці України, її
нестабільність, обумовлена низкою чинників: скорочен$
ня поголів'я корів, зменшення обсягів виробництва мо$
лока, недостатня кількість якісної сировини, складні по$
годні умови, а також проблеми, спричинені пандемією ко$
ронавірусу. Для прогнозування та розуміння тенденцій
ринку вітчизняної молочної продукції надзвичайно важ$
ливим є грунтовний структурний аналіз галузі, який на
думку М. Портера "є ключем до розуміння поточного
становища, проведення відповідних стратегічних дослі$
джень і, отже, формулювання конкурентних стратегій"
[14, c. 79]. Така процедура потребує грунтовних знань
логіко$причинних зв'язків у галузі та базується, як пра$
вило, на експертних міркуваннях й оцінках, які мають
"розмитий", нечіткий характер. На думку Фляйшера
Крейга (директора Odette Research) та Бенсуссана Бабе$
та (директора MindShifts Group Pty. Ltd), "ефективний
аналіз потребує досвіду, добросовісного внеску, інтуїції
та моделей, а також … навіть відтінку спокою. Він потре$
бує постійної зміни комбінацій мистецтва і науки, здо$
рового глузду та інформаційних моделей, інтуїції та вка$
зівок" [11, с. 88]. Для здійснення структурного аналізу
підприємства можуть бути використані інструменти стра$
тегічної діагностики макросередовища (PESTEL$аналіз,
ЕТОМ$аналіз), мікрооточення (класична модель п'яти
сил М. Портера, індекси Херфіндаля$Хіршмана, Розенб$
люта, індекс концентрації ринку, методи конкурентного
аналізу), матриці Дж. Вільсона тощо.

industry for each of the 5 forces of M. Porter's model and allows calculating the fuzzy value of the integral level

based on a weighted fuzzy assessment of the influence of each of these forces with the subsequent defuzzification

of this value. A developed methodological approach can be used while conducting a strategic audit of an enterprise

microenvironment, in a competitive analysis, in a strategic planning of enterprises' activities as a basis for the

development and implementation of effective competitive strategies.

Ключові слова: нечіткі множини, нечіткий багатокритерійний аналіз, лінгвістичні змінні, терм�множи�
на, нечітка модель п'яти сил Портера, Fuzzy AHP�метод, Fuzzy SAW�метод.

Key words: fuzzy sets, fuzzy multicriteria analysis, linguistic variables, term�set, Porter's fuzzy force assessment
model, fuzzy AHP�method, fuzzy SAW�method.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам стратегічної діагностики зовнішнього
середовища підприємств присвячені роботи І. Ан$
соффа [1], М. Портера [14], К. Фляйшера, Б. Бенсус$
сана [11]. Серед останніх публікацій, в яких проведені
дослідження стану молокопереробної галузі, оцінюван$
ня рівня конкуренції на ринку молочної продукції, роз$
глянуті перспективи його розвитку слід відзначити праці
В.В. Джеджули, І.Ю. Єпіфанової, М.Ю. Дзюбка [3], В.А.
Дроздової, А.П. Вєкшиної [4], О.О. Масляєвої [5], С.О.
Степанчук, Ю.Ю. Єфісько [6], С.В. Тивончук, Я.О. Ти$
вончук, Т.П. Павлоцької [7], Т.Е. Чернухи, В.І. Ємця
[9]. У вітчизняних дослідженнях, як правило, викорис$
товуються традиційні інструменти стратегічного аналі$
зу, зокрема у роботі [10] для оцінювання ринку молоч$
ної продукції застосовано класичну модель п'яти сил М.
Портера, причому кожна з цих сил розглядається че$
рез призму наявних можливостей і загроз. У роботі [2]
авторами зроблена спроба окреслити можливості зас$
тосування досить нового та перспективного напряму в
стратегічній діагностиці, а саме інструментів нечітко$
множинних описів для аналізу рівня галузевої конку$
ренції.

Попри значну кількість досліджень, які стосуються
стратегічного аналізу стану конкуренції в молокопере$
робній галузі, існує нагальна потреба у вдосконаленні
та розвитку методичного забезпечення оцінювання рин$
кової ситуації у вітчизняній молочній галузі, яке б вра$
ховувало галузеві особливості та специфіку релевант$
ної інформації і даних про ринок.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є розробка методичного підходу на

основі застосування нечіткої моделі п'яти сил М. Пор$
тера та апробація нечітко$множинного інструмента$
рію багатокритерійного аналізу для потреб оцінюван$
ня рівня конкуренції в молокопереробній галузі Ук$
раїни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нині у вітчизняній молокопереробній галузі функ$
ціонує близько 220 підприємств, із яких 80 виробляють
90% продукції з незбираного молока. У 2019 році до

трійки лідерів молока входять три
компанії: "Данон Україна" (13,15%),
"Молочний альянс" (11,19%) та
"Лакталіс" (9,95%). До найбільших
виробників входять компанії, що
мають майже однаковий асорти$
мент продукції (табл. 1).

Розрахунок індексу Херфін$
даля$Хіршмана (HH трохи біль$
ший 700) дає змогу стверджувати,
що ринок молочної продукції є
слабко концентрованим за умови
лідерства 5$ти компаній (табл. 1),
які мають частку ринку більше
8%, про що свідчить достатньо ви$

Таблиця 1. Частки найбільших підприємств вітчизняної молочної галузі

Джерело: [8].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 1/2021132

соке значення індексу концентрації ( 93,525 =CR ) (це
значення характерне для помірно коцентрованих
ринків).

Для грунтовного аналізу та кра$
щого розуміння особливостей функ$
ціонування ринку молочної про$
дукції доцільно використовувати
класичну модель 5$ти сил Портера,
яка включає в себе три сили "гори$
зонтальної" конкуренції: загроза по$
яви продуктів$замінників, загроза
появи нових гравців, рівень конку$
рентної боротьби, та дві сили "верти$
кальної" конкуренції: ринкова влада
постачальників і ринкова влада спо$
живачів. Така модель базується на
експертних оцінках факторів для
кожної з визначених "сил" моделі. З
метою врахування неформалізова$
них, нечітких вхідних даних, думок і
суджень експертів пропонується
розроблений авторами методичний
підхід на основі теорії нечітких мно$
жин [15] (рис. 1), який розширює
можливості традиційного аналізу.

На етапі 1 для оцінювання стану
конкуренції у вітчизняній молокопе$
реробній галузі були залучені
провідні фахівці та управлінці однієї
з провідних компаній, які мають ве$
ликий досвід роботи на ринку молоч$
ної продукції та відповідні навички.

На етапі 2 відповідно до розроб$
леної анкети експертам необхідно
було для кожної з 5$ти сил моделі
Портера визначити перелік факторів,
які найбільшою мірою впливають на
рівень конкуренції в галузі. Після об$
робки результатів опитування рес$
пондентів було виділено такі чинни$
ки (рис. 2).

На рисунку 2 уведено такі позна$
чення:

IREC — інтенсивність суперниц$
тва серед існуючих конкурентів
(Intensity of Rivalry among Existing
Competitors): IREC

1
 — кількість існу$

ючих конкурентів; IREC
2
 — бар'єри

виходу з галузі; IREC
3
 — цінова кон$

куренція; IREC
4
 — конкуренція за

витратами на виробництво; IREC
5
 —

можливості для ринкового зростан$
ня; IREC

6
 — індекс концентрації рин$

ку;
TNE — загроза появи нових грав$

ців (Threat of New Entrants): TNE
1
 —

кількість потенційних конкурентів, TNE
2
 — вхідні бар'є$

ри; TNE
3
 — привабливість галузі; TNE

4
 — необхідність

значних інвестицій; TNE
5
 — високий рівень диференці$

ації продукції;
PSP — загроза появи продуктів$за$

мінників (Pressure from Substitute Pro$
ducts): PSP

1
 — наявність товарів$замін$

ників; PSP
2
 — рівень сприйняття дифе$

ренціації продукту; PSP
3
 — порівняння

ціни та якості продуктів$замінників; PSP
4

— схильність споживачів до купівлі про$
дуктів$замінників;

 BPВ — ринкова влада покупців
(Bargaining Power of Buyers): BPВ

1
 — по$

пит на молочну продукцію; BPВ
2
 — купі$

вельна спроможність населення; BPВ
3
 —

коефіцієнти еластичності за ціною і до$
ходами; BPВ

4
 — нерівномірність спожи$

вання;
BРS — ринкова влада постачальників

(Bargaining Power of Suppliers): BPS
1
 —

Рис. 1. Етапи застосування нечіткої моделі 5Mти сил Портера для аналізу стану
конкуренції в молокопереробній галузі України

Джерело: розроблено авторами.

Рис. 2. Ієрархія проблеми оцінювання рівня конкуренції
в молокопереробній галузі України

Джерело: розроблено авторами.
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кількість постачальників (сировинні зони); BPS
2
 — якість

сировини; BPS
3
 — ціна сировини (цінова конкуренція);

BPS
4
 — наявність санітарно$гігієнічних умов зберіган$

ня та транспортування молока; BPS
5
 — сезонність.

3$й етап передбачає застосування методу Fuzzy AHP
[13] для визначення нечітких вагових коефіцієнтів кон$
курентних сил моделі та вагових коефіцієнтів факторів
для кожної з 5$ти сил моделі Портера. Для цього необ$
хідно виконати декілька кроків.

1. Отримання від експертів з використанням терм$
множини, наведеної у таблиці 2, лінгвістичних оцінок
попарних порівнянь

а) конкурентних сил моделі Портера;
б) у межах кожної з цих п'яти сил ідентифікованих

факторів.
Далі необхідно трансформувати одержані лінгвіс$

тичні оцінки в нечіткі числа з відповідними функціями
належності знову ж таки, використовуючи шкалу, на$
ведену в таблиці 2 та рисунку 3.

Таким чином, наприклад, при попарному порівнянні
конкурентних сил моделі Портера одержимо K  не$

чітких матриць розмірності 55×  ( K  — кількість екс$

пертів):  
5555

);;(~~
××

γβα== k
ij

k
ij

k
ij

k
ij

k aF ,  Kk ,1= .

2. Для агрегації нечітких матриць скористаємося
наступним співвідношенням:
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Аналогічним чином можна одержати нечіткі агре$
говані матриці парних порівнянь визначених факторів
для кожної з п'яти сил моделі Портера: IWF ~  — для IREC,

EWF ~  — для TNE,  PWF ~ — для PSP, BWF ~  — для BPВ, SWF ~  —
BPS.

Проілюструємо застосування методу Fuzzy AHP для
обчислення вагових коефіцієнтів конкурентних сил.

3. Відповідно до методології Fuzzy AHP для одер$

жаної матриці F~  розрахуємо нечіткі числа:
 );;()...;...;...(~ 5

51
5

51
5

51 iiiiiiiiiis γβα=γ××γβ××βα××α= ,

 5...,,2,1=i .
Далі обчислимо
 =+++= Nsssr ~)(...)(~)(~~

21   ;...( 521 α++α+α

 ;... 521 β++β+β =γ++γ+γ )... 521
 );;( γβα rrr та

 ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
=

αβγ

−

rrr
r 1;1;1~ 1

.

Нечіткі коефіцієнти важливості кожної з 5$ти кон$
курентних сил моделі Портера одержимо на основі та$
ких співвідношень:

 
);;(;;1;1;1)();;(~ iiiiii

iii
i VVV

rrrrrr
V γβα

αβγαβγ
=

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ γβα
=

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
×γβα= .

4. Ці значення необхідно нормалізувати. Для цього
спочатку дефазифікуємо одержані числа, використову$
ючи метод COA (Сentre Оf Аrea) [12] за допомогою та$
кого співвідношення:

 
i

iiii
i

def V
VVVV

V α
αβαγ +

−+−
=

3

)()(~ (1).

Далі для нормалізації скористаємося такою форму$
лою:

 
);;(~;~;~~ 5

1

5

1

5

1

iii

i

i
def

i

i

i
def

i

i

i
def

ii WWWVVVVVVW γβα
=

γ
=

β
=

α =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∑∑∑ ,

 5...,,2,1=i (2).
З метою полегшення подальшого використання

одержаних вагових коефіцієнтів переозначимо їх таким
чином:

 IIII WWWWWWW ~);;();;( 321
111 ==γβα ;

 EEEE WwwwWWW ~);;();;( 321
222 ==γβα ;

Лінгвістичні терми для визначення 
відносної важливості сили 

(факторів) (i-ї  з  j-ю) 
Позн. ija~  jia~  

Рівноцінні (Еqual)  E )1;1;1(  )1;1;1(  
Помірна перевага (Moderate)  M )4;3;2(  )21;31;41(  
Сильна перевага (Strong) S )6;5;4(  )41;51;61(  
Дуже сильна перевага (Very Strong) VS )8;7;6(  )61;71;81(  
Надзвичайно сильна перевага 
(Extremaly Strong) ЕS )9;9;8(  )81;91;91(  

Проміжні (intermediate) нечіткі значення 
Дуже слабка перевага (між Е та М)  E_M )3;2;1(  )1;21;31(  
Перевага (між М та S) M_S )5;4;3(  )31;41;51(  
Cильна перевага (між S та VS) S_VS )7;6;5(  )51;61;71(  
Дуже сильна перевага (між VS та 
ES) VS_ES )9;8;7(  )71;81;91(  

Таблиця 2. Шкала переведення лінгвістичних термів у нечіткі триангулярні числа

Джерело: [13].

Рис. 3. Трикутні функції належності термів при застосуванні Fuzzy AHP
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 PPPP WwwwWWW ~);;();;( 321
333 ==γβα ;

 BBBB WwwwWWW ~);;();;( 321
444 ==γβα ;

 SSSS WwwwWWW ~);;();;( 321
555 ==γβα .

Використовуючи аналогічні процедури з нечіткими

матрицями IWF ~ , EWF ~ ,  PWF ~
, BWF ~

, SWF ~ , одержимо відпо$
відні нечіткі вагові коефіцієнти факторів у межах кож$

ної з п'яти сил моделі Портера: ( );;(~
321
I

j
I

j
I
j

I
j wwww = , ( lj ,1= );

 ),,(~
321
E

j
E

j
E
j

E
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B
j wwww = , ( pj ,1= );  ),,(~

321
S

j
S

j
S
j

S
j wwww = , ( qj ,1= ).

На етапі 4 експертам необхідно оцінити впливу кож$
ного фактора для кожної з 5$ти сил моделі Портера на
основі терм$множини (табл. 3). Після цього лінгвістичні
оцінки мають бути переведені у нечіткі числа з відпові$
дними функціями належності (табл. 3, рис. 4). Наприк$
лад, для факторів, які впливають на інтенсивність су$
перництва серед існуючих конкурентів конкурентної

сили (IREC) матимемо наступні оцінки:  ),,(~
321
k

j
k

j
k
j

k
j IIII = ,

де  lj ,1= ,  Kk ,1= .
5$й етап передбачає агрегацію нечітких експертних

оцінок, одержаних на етапі 4. Наприклад, для факторів,
які впливають на інтенсивність суперництва серед існу$
ючих конкурентів, це здійснюється за наступною фор$
мулою:
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На 6$му етапі визначаємо нечіткі значення рівня кон$
куренції за кожною з 5$ти сил моделі Портера, викори$
стовуючи метод Fuzzy SAW та формули (3) — (7):
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Етап 7. Для дефазифікації нечітких значень рівня
впливу кожної з 5$ти сил Портера можна скористатися
формулами, аналогічними (1), або ж за допомогою ме$
тоду BMP [12].

На 8$му етапі отримані нечіткі зважені значення
інтегрального впливу кожної з 5$ти сил моделі Порте$
ра можна зобразити на діаграмі у вигляді нечіткого 5$
ти кутника (рис. 5), який дає змогу зробити висновок
про рівень впливу конкурентних сил на стан конкуренції
у молокопереробній галузі, а саме про те, що головни$
ми чинниками, є цінова політика постачальників сиро$
вини, тиск споживачів та конкуренція між наявними
підприємствами$конкурентами. Вплив товарів$замін$
ників та загроза появи нових конкурентів є незначни$
ми.

Зазначимо, що отримані результати (як у вигляді
нечітких, так і дефазифікованих значень рівня впливу
конкурентних сил на конкуренцію в галузі) можуть слу$

гувати серйозним підгрунтям для формування страте$
гічної поведінки підприємств на відповідних ринках, для
формулювання стратегій конкурентної боротьби.

На рисунку 5 уведені такі позначення:  
i

I
ii IWI =* ;

 
i

E
ii EWE =* ;  i

P
ii PWP =* ;  i

B
ii BWB =* ;  i

S
ii SWS =* ,  3,2,1=i .

Для визначення інтегрального значення рівня кон$
куренції скористаємося співвідношенням (8):

 SWBWPWEWIWCT SBPEI ~~~~~~~~~~~
⊗⊕⊗⊕⊗⊕⊗⊕⊗= (8).

Таким чином
 ⊕⊕⊕= );;();;();;(~

332211332211332211 PWPWPWEWEWEWIWIWIWCT PPPEEEIII

 =⊕⊕ );;();;( 332211332211 SWSWSWBWBWBW SSSBBB

 ;;( 22222222221111111111 SWBWPWEWIWSWBWPWEWIW SBPEISBPEI ++++++++=

  );;() 3213333333333 TCTCTCSWBWPWEWIW SBPEI =++++ .
Для визначення інтегрального рівня конкуренції в

галузі можна скористатися також нечітким значенням
"площі" одержаного нечіткого п'ятикутника:

;(~
11111111111111111111 IWSWSWBWBWPWPWEWEWIWPS ISSBBPPEEI ×+×+×+×+×=

Терми (рівень впливу фактора) Позначення 
Нечітке 
трикутне 
число 

Вкрай несуттєвий вплив 
(Extremely no Significant)   ЕnS (0; 0; 1)  

Дуже низький вплив (Very Low) VL (0; 1; 2) 
Низький вплив (Low) L (1; 2; 3) 
Середній вплив (Medium) М (2; 3; 4) 
Високий  вплив (High) Н (3; 4; 5) 
Дуже високий вплив (Very 
High) 

VН (4; 5; 6) 

Надзвичайно високий вплив 
(Extremely High) 

ЕН (5; 6; 6) 

Таблиця 3. ТермMмножина оцінювання факторів
кожної з 5Mти сил Портера

Джерело: [12].

Рис. 4. Графічне представлення функцій належності
термів

Рис. 5. Діаграма оцінювання впливу на рівень конкуренції
в галузі на основі нечіткої моделі 5Mти сил Портера

Джерело: розроблено авторами.
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 ;22222222222222222222 IWSWSWBWBWPWPWEWEWIW ISSBBPPEEI ×+×+×+×+×

 =×+×+×+×+× )33333333333333333333 IWSWSWBWBWPWPWEWEWIW ISSBBPPEEI

 );;( 321 SPSPSP= .
Дефазифіковане значення площі знаходимо за фор$

мулою:
 

11213 3/))()((~ SPSPSPSPSPPS def +−+−= .
Зазначимо, що максимальне нечітке значення площі

при визначених вагових коефіцієнтах 5$ти сил моделі
Портера становитиме:
 ;(6~

1111111111
max ISSBBPPEEI WWWWWWWWWWPS ++++×=

 ;2222222222
ISSBBPPEEI WWWWWWWWWW ++++

 );;() max
3

max
2

max
13333333333 SPSPSPWWWWWWWWWW ISSBBPPEEI =++++ ,

а дефазифіковане згідно з методом СоА:
 

max
1

max
1

max
2

max
1

max
3max

3
)()(~ SP

SPSPSPSP
PS def +

−+−
= .

Відношення max~/~
defdef PSPS  може, таким чином, визнача$

ти інтегральний рівень конкуренції в галузі.
Для практичного застосування запропоновано$

го алгоритму (рис. 1) модель була реалізована у виг$
ляді фреймворку в Excel і містить такі основні блоки
(рис. 6).

Розрахункова схема дає змогу проводити імітацій$
не моделювання залежно від модифікації переліку ви$
значених факторів зовнішнього оточення та корекції
міркувань експертів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Запропонований методичний підхід передбачає мо$
дифікацію класичної моделі оцінювання рівня конку$
ренції в галузі (моделі 5$ти сил Майкла Портера) на ос$
нові застосування інструментів теорії нечітких множин.
Це дає змогу більш комплексно і гнучко підійти до про$
цесу аналізу стану конкуренції в галузі за рахунок ура$
хування нечіткості інформації, одержаної від експертів.

Дана методика може бути використана при прове$
денні стратегічного аудиту мікрооточення підприєм$
ства, у конкурентному аналізі, при стратегічному пла$
нуванні діяльності підприємств як основа для розробки
й реалізації ефективних конкурентних стратегій.

Подальші дослідження за даною темою можуть бути
спрямовані на

1) уточнення переліку факторів, які визначають
рівень конкуренції в галузі для кожної з 5$ти сил мо$
делі Портера;

2) використання у якості вихідних даних не тільки ек$
спертних оцінок, а й статистичної інформації (у вигляді
"точних" даних) за факторами конкурентних сил моделі;

3) більш репрезентативне анкетування фахівців та
експертів молокопереробної галузі з наступним засто$
суванням процедури узгодження їх міркувань та оцінок;

4) розробку моделі з урахуванням сценарних про$
гнозів;

5) розробку експертної системи на основі логіко$
лінгвістичних моделей та експертної бази знань для виз$
начення рівня конкуренції в галузі;

6) адаптацію даної моделі для аналізу рівня конку$
ренції в інших галузях шляхом формування відповідно$
го переліку факторів для кожної з конкурентних сил
Портера.
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