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Abstract. The paper has highlighted the urgency of intensifying investment activity 
during Ukraine’s transition to a market economy and recovery of its production and 
financial system from the state of economic depression.

Attention is focused on the importance of investment risk assessment and its 
relationship with the company’s financial well-being. An overview is given of the most 
common mathematical theories, methods, and models of risk measurement and risk 
unsuitability to the new economic conditions.

The necessity is substantiated for the development and implementation of special 
research techniques used for economic financial systems and risk analysis, which, on 
the one hand, would allow one to take Ukrainian realities into account, on the other - 
to make use of the latest achievements of mathematical economics.

This work has revealed the essence of the approach to risk analysis of a company’s 
bankruptcy level using fuzzy logic model that allows you to create a model not only 
specific to the country, period, industry, but enables you to adjust it to the quantity and 
quality indicators of a particular company with the help of the theory of hyperbolic 
distributions.

This method allows us to measure safety performance in what is known as scale 
relations, opening me prospect of using it as an objective tool in comparative studies.

Application of both the hyperbolic distributions theory and fuzzy logic theory for 
analysis and forecasting of financial and economic systems aimed at the minimization 
of investment risk has been suggested.
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Висвітлено актуальність інтенсифікації інвестиційної діяльності в пері-

од переходу України до ринкових відносин. Акцентовано увагу на важливості 
оцінки інвестиційного ризику. Зроблено огляд найбільш розповсюджених ма-
тематичних теорій, методів та моделей вимірювання ризиків, визначено 
їх недоліки. Обґрунтовано необхідність розробки та реалізації спеціальних 
математичних методів дослідження фінансово-економічних систем і аналізу 
ризиків. Розкрито сутність підходу до аналізу ступеня ризику банкрутства 
підприємства з використанням апарата нечіткої логіки. Розглянуто мож-
ливість вимірювання показника фінансової безпеки підприємства з викорис-
танням теорії гіперболічних розподілів. Запропоновано комбіноване застосу-
вання теорії гіперболічних розподілів і теорії нечіткої логіки для аналізу та 
прогнозування розвитку фінансово-економічних систем.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційні ризики, аналіз 
ризиків, фінансово-економічна система, математична економіка, банкрут-
ство підприємства, нечітка логіка, нечіткі множини, гіперболічний розподіл.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Однією 
з проблем ефективного розвитку економіки України та виведення 
українського виробництва і фінансової системи зі стану економіч-
ної депресії є залучення інвестицій. Саме інвестиції є ресурсом, 
що визначає ефективну діяльність будь-яких соціально-економіч-
них систем. Для інвестора першорядне значення має оцінка ризику 
неповернення кредиту, яка тісно пов’язана з фінансовою стійкістю 
підприємства, а отже, і ступенем ризику його банкрутства.

На жаль, слід констатувати, що поширені на сьогодні економі-
ко-математичні методи і моделі для здійснення аналізу та прогно-
зування розвитку фінансово-економічних систем, здійснення ана-
лізу ризиковості їх діяльності є малоефективними. Основна причи-
на для більшості з них полягає в нездатності оперувати якісними 
показниками та неможливості охопити повну множину сценаріїв 
розвитку економічної системи. Таким чином виникає необхідність 
розробки спеціальних математичних методів аналізу фінансового 
стану економічних систем і зокрема діагностики банкрутства під-
приємств. Досить актуальною на сьогодні є також проблема впро-
вадження у фінансовий менеджмент методів управління фінанса-
ми, що враховують всю наявну інформаційну невизначеність щодо 
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об’єкта управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатко-

вано розв’язання даної проблеми. Для забезпечення можливості 
ефективного проведення інвестиційної політики важливу роль віді-
грає система підтримки прийняття рішень, яка базується на методах 
фінансової та економічної математики. Серед найзначніших дослі-
джень, предметом яких є аналіз проблеми прийняття рішень за умов 
невизначеності та пов’язаний з нею ризик, а також методи його зни-
ження, слід відзначити роботи таких українських вчених як А. Аза-
рова, В. Вітлінського, О. Герасименка, С. Наконечного, В. Ситника, 
І. Ткаченка, О. Ястремського та інших. Серед зарубіжних до-
слідників, які внесли значний вклад в розробку цієї проблеми, 
необхідно відзначити Г. Александера, М. Грубера, Л. Канторо-
вича, Ю. Лукашина, А. Первозванського, І. Фішера, У. Шарпа 
та інших.

Що стосується досліджень, пов’язаних з підвищенням ефектив-
ності діяльності фінансово-економічних систем шляхом застосування 
нових математичних методів аналізу та прогнозування розвитку да-
них систем, слід відмітити роботи А.В. Матвійчука, А.О. Нєдосєкіна, 
А.П. Ротштейна, Д.І. Котєльнікова, А.І. Кофмана, В.В. Круглова, 
В.В. Борисова, Л. Заде, Ю. Ліна, М. Сугено, Г. Канга та інших. 
Разом з тим залишається ще недостатньо дослідженою проблема 
оптимізації та прогнозування наслідків при розробці інвестицій-
них стратегій.

Метою статті є висвітлення спеціальних математичних ме-
тодів аналізу та прогнозування розвитку фінансово-економічних 
систем.

Виклад основного матеріалу дослідження. Економіка Укра-
їни переживає затяжну соціально-економічну кризу. Виробництво 
та фінансова система країни продовжують перебувати у стані де-
пресії. За цих умов інвестиційна діяльність у державі є одним з 
головних напрямів відтворення та розширення основних фондів і 
підвищення виробничих потужностей.

Інвестиції відіграють значну роль у забезпеченні ефективнос-
ті функціонування економічної системи і суспільного відтворення 
в цілому, оскільки безпосередньо впливають на можливість еко-
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номічного зростання на довгострокову перспективу. Інвестиційна 
активність відноситься до числа найважливіших показників еко-
номічної динаміки. Інтенсивністю цього показника визначається 
стан економіки.

Для розвитку економіки України важливе значення мають 
прямі фінансові інвестиції, які в силу цілого комплексу причин 
характеризуються низькою активністю. Проведений аналіз свід-
чить, що Україна не належить до країн, яким іноземні інвестори на-
дають перевагу. У світовому потоці прямих іноземних інвестицій на 
українську економіку припадає менше 1%. Незначний потік прямих 
іноземних інвестицій можна пояснити тим, що серед європейських 
постсоціалістичних країн Україна сприймається як країна з найбіль-
шим ризиком. За оцінкою Європейського центру досліджень, під-
приємницький ризик інвестицій в Україну складає 80% [1]. Під 
ризиком інвестицій розуміють можливість виникнення збитків від 
вкладення коштів у цінні папери. Очевидно, що для інвестора є до-
сить важливим питання інвестиційного ризику. Проблема усклад-
нюється тим, що в Україні майже відсутні спеціалісти, які здатні 
були б в умовах економічної кризи та високого фінансового ризику 
ефективно займатися розробкою і оцінкою інвестиційних проек-
тів та прогнозуванням курсів цінних паперів (ЦП) на фондовому 
ринку. Разом з тим оцінка ефективності фінансових інвестицій є 
дуже важливою для якісного налагодження роботи організацій, 
які займаються саме інвестиційною діяльністю на ринку цінних 
паперів [2, с. 8]. 

Один з ефективних підходів для вибору підприємств, в які 
варто вкладати кошти, полягає у визначенні рейтингу їх акцій, що 
базується на широкому колі фінансових показників, доступних із 
фінансових звітів цих підприємств. Отже, фінансова звітність під-
приємства є ефективним джерелом інформації для інвесторів. Ста-
тистичні дослідження показують, що портфелі, які формуються з 
акцій більш високої рейтингової категорії, дають і більший при-
буток. Результативність подібного підходу підтверджують також 
рейтинги ведучого консультаційного агентства США по інвестиці-
ях в акції – Value Line [3]. Тому кількісне визначення фінансового 
благополуччя підприємства є досить актуальною задачею інвесту-
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вання. Джерелом об’єктивних оцінок стійкості фінансового стану 
підприємства може служити діагностика банкрутства. Розрахунок 
ймовірності банкрутства підприємства (компанії) і часу, протягом 
якого воно може відбутися, є необхідним етапом перед інвестуван-
ням грошей в акції підприємства або перед його кредитуванням.

Банкрутство – визнана судом або оголошена боржником його 
нездатність в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів по 
грошових зобов’язаннях. Тобто, задача визначення ступеня ризику 
банкрутства є актуальною як для власника підприємства, так і для 
його кредиторів.

Ступінь ризику банкрутства – це комплексний показник, який 
характеризує як фінансовий стан підприємства, так і якість управ-
ління ним, що, в результаті, одержує своє вираження у фінансово-
му еквіваленті, хоча і не вичерпується одними лише фінансовими 
наслідками [4, с. 143].

Для успішного аналізу ризику банкрутства підприємства 
необхідно збирати спостереження за діяльністю підприємства за 
якомога триваліший період часу. До того ж, форми звітності, що 
використовуються для аналізу, повинні достовірно відображати 
справжній фінансовий стан підприємства. Це пов’язано з тим, що 
наявні сигнали неблагополуччя присутні у фінансовій звітності 
підприємства задовго до його краху. Банкрутство можна впевнено 
передбачити за кілька років до його фактичного настання, причому 
точність прогнозування за два роки практично не відрізняється від 
точності прогнозування за рік [5]. 

Вивчення економічної літератури, присвяченої оцінці ступеня 
ризику, дозволяє виділити такі найбільш розповсюджені методи: 
статистичний; аналізу доцільності витрат; експертних оцінок; ви-
користання аналогів. На основі цих методів розроблено два най-
більш поширених підходи до передбачення банкрутства. Перший 
базується на фінансових даних і включає оперування деякими ко-
ефіцієнтами, такими як Z – коефіцієнт Альтмана та іншими. Дру-
гий, що оперує якісними показниками, на зразок до методу Ар-
генті, виходить з даних по збанкрутілих компаніях і порівнює їх з 
відповідними даними досліджуваної компанії [6].

Аналізуючи найбільш розповсюджені математичні теорії, мо-
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делі та підходи до вимірювання ризиків, можна констатувати про 
велику умовність їх застосування, а звідси і недостатню надійність 
та неоднозначність отриманих на їх основі результатів. Особливо 
це стосується імовірнісних методів аналізу фінансово-економіч-
них систем. Стосовно оцінювання інвестиційних ризиків, це по-
яснюється тим, що події, які відбуваються на фондовому ринку, 
часто не мають властивості стійкої повторюваності й однорідності. 
Тому застосування в аналізі такого розповсюдженого інструмента, 
як імовірності, наштовхується на серйозні перешкоди модельного 
характеру [7]. А що стосується загальних недоліків згаданих мето-
дів, то вони полягають в їх нездатності оперувати якісними показ-
никами при оцінці ризиків і їх невідповідності новим економічним 
умовам.

Зростаюча неспроможність поширених на сьогодні економі-
ко-математичних методів і моделей для здійснення аналізу та про-
гнозування розвитку фінансово-економічних систем, оцінки ризи-
ковості їх діяльності вимагає впровадити в аналіз ризиків такий 
економіко-математичний апарат, який враховував би українську 
дійсність і базувався на сучасних досягненнях економічної науки 
та математики. Одним із економіко-математичних інструментів, 
який найбільше відповідає вищезгаданим вимогам, є теорія нечіт-
кої логіки. Основи цього вчення були закладені ще на початку дру-
гої половини ХХ століття у фундаментальних роботах професора 
університету Берклі Лотфі Заде [8]. Наукові праці, присвячені про-
гнозуванню економічних показників із використанням апарата не-
чіткої логіки, в основному з’явилися лише в останнє десятиліття.

Досить адаптованими до умов України є дискримінантні та 
нечіткі моделі аналізу фінансового стану підприємства, розробле-
ні А.В. Матвійчуком [2]. Це моделі з набором незалежних і най-
більш інформативних факторів впливу, що забезпечують найбільш 
адекватний поділ фінансових показників підприємств-банкрутів і 
фінансово стійких підприємств в умовах вітчизняної економіки.

Розглянемо основні етапи підходу до аналізу ризику банкрут-
ства із використанням апарату нечіткої логіки, розроблені А.О. Не-
досєкіним [7] і апробовані А. В. Матвійчуком [2, 4].

Етап 1 (показники). Експерт-аналітик на свій розсуд формує 
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набір окремих показників Хі, і = 1,…, N, які найбільш важливі для 
оцінки ризику банкрутства даного підприємства. Щоби уникну-
ти дублювання критеріїв з погляду їхньої значимості для аналізу, 
відібрані показники повинні оцінювати різні за природою сторо-
ни ділового і фінансового життя підприємства.

Етап 2 (лінгвістичні змінні і нечіткі підмножини). Спочатку 
повна множина Е станів підприємства розбивається на п’ять під-
множин:

Е1 – нечітка підмножина станів «граничної кризи»;
Е2 – нечітка підмножина станів «неблагополуччя»;
Е3 – нечітка підмножина станів «імовірної загрози»;
Е4 – нечітка підмножина станів «відносного благополуччя»;
Е5 – нечітка підмножина станів «повного благополуччя».
Далі у відповідності до утвореної множини Е повна множина 

ступенів ризику банкрутства G розбивається на п’ять підмножин:
G1 – нечітка підмножина «граничний ризик банкрутства»;
G2 – нечітка підмножина «ступінь ризику банкрутства висо-

кий»;
G3 – нечітка підмножина «ступінь ризику банкрутства середній»;
G4 – нечітка підмножина «низький ступінь ризику банкрут-

ства»;
G5 – нечітка підмножина «ризик банкрутства незначний».
Носій множини G – показник ступеня ризику банкрутства g – 

приймає значення від нуля до одиниці за визначенням.
Для будь-якого окремого фінансового чи управлінського по-

казника X і повна множина його значень В і   розбивається на п’ять 
підмножин:

В і1 – підмножина «дуже низький рівень показника Xі»;
В і2 – підмножина «низький рівень показника Xі»;
Ві3 – підмножина «середній рівень показника Xі»;
В і4 – підмножина «високий рівень показника Xі»;
Ві5 – підмножина «дуже високий рівень показника Xі».
Причому в даному підході приймається, що зростання 

окремого показника Xі пов’язано зі зниженням ступеня ризику 
банкрутства, з покращенням стану розглянутого підприємства. 
Якщо для даного показника спостерігається зворотна тенден-
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ція, то в аналізі його варто замінити оберненим. Наприклад, 
показник частки позикових засобів в активах підприємства 
слід замінити показником частки власних засобів в активах.

До того ж, якщо в ході аналізу виявляється, що деякий 
показник X і у відповідності до класифікації належить рівню 
підмножини В іj, то стан підприємства кваліфікується як E j, 
а ступінь ризику банкрутства – як G j. Виконання цієї умови 
впливає на правильну кількісну класифікацію рівнів показ-
ників і на правильне визначення рівня значимості показни-
ка в системі оцінки.

Етап 3 (значимість). Поставимо у відповідність кожно-
му показнику X і рівень його значимості r і для аналізу. Щоб 
оцінити цей рівень, потрібно розташувати всі показники в 
порядку убування значимості таким чином, щоб виконува-
лося правило

   r1 ≥  r2 ≥  … ≥  r i ≥  … ≥   rN    (1)
Якщо система показників проранжована в порядку убу-

вання їхньої важливості, то значимість i-го показника мож-
на визначати за правилом:

          .       (2)

Співвідношення (2) відображає той факт, що про рівень 
значимості показників невідомо нічого, крім (1). У принци-
пі, значимості критеріїв можуть бути встановлені й на осно-
ві експертних суджень за умови, що сума всіх значимостей 
rі, і = 1,N буде дорівнювати одиниці. У роботі [7] в якості 
співвідношення (2) пропонується використовувати коефіці-
єнт Фішберна. Проте, якщо просумувати величини значи-
мостей всіх показників, розрахованих за цим правилом, то 
отримана сума в загальному випадку не буде дорівнювати 
одиниці [2]. Відповідно, результат, який буде отримано, не 
буде адекватним поставленій задачі.

У випадку, якщо всі показники мають рівну значимість 
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або система переваг немає, тоді
                               r і =1/N.                                                      (3)

Етап 4 (класифікація ступеня ризику). Побудуємо кла-
сифікацію поточного значення показника ступеня ризику g 
як критерію розбивки множини G на нечіткі підмножини. Ре-
зультати зведемо в табл. 1:

Таблиця 1
Класифікація значень показника ступеня ризику

Інтервал значень G Найменування підмножини

0,8 ≤ g ≤ 1 G1 – «граничний ризик банкрутства»

0,6 ≤ g ≤ 0,8
G2 – «ступінь ризику банкрутства 

високий»

0,4 ≤ g ≤ 0,6
Gз – «ступінь ризику банкрутства 

середній»

0,2 ≤ g ≤ 0,4
G4 – «низький ступінь ризику 

банкрутства»

0 ≤ g ≤  0,2 G5 – «ризик банкрутства незначний»

Етап 5 (класифікація значень показників). Представимо в 
табл. 2 класифікацію поточних значень х показників X як критерій 
розбивки повної множини їхніх значень на підмножини виду В:
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Таблиця 2
Класифікація поточних значень обраних показників

Найменування
показника

Критерій розбивки по підмножинах

Ві1 Ві2 Ві3 Ві4 Ві5

X1 x1<b11 b11<  x1<b12 b12<  x1<b13 b13< x1<b14 b14< x1

… … … … … …

Х і xі<bі1 bі1<  xі<bі2 bі2<  xі<bі3 bі3< xі <bі4 bі4< xі

… … … … … …

ХN xN<bN1 bN1<  xN <bN2 bN2< xN <bN3 bN3< xN <bN4 bN4< xN

Етап 6 (оцінка рівня показників). Зробимо оцінку поточного 
рівня показників Х і = хі за фінансовою звітністю та експертними су-
дженнями для різних часових періодів, щоб мати змогу прослідкувати 
динаміку змін схильності підприємства до банкрутства.

Етап 7 (класифікація рівня показників). Проведемо класифіка-
цію поточних значень хі, і =1,N   за критерієм табл. 2. Результатом 
проведеної класифікації є табл. 3, де λіj – рівень належності носія хі  
нечіткій підмножині Вj.

Таблиця 3
Класифікація рівня показників

Найменування 
показника

Результат класифікації по підмножинах

Ві1 Ві2 Ві3 Ві4 Ві5

X1 λ11 λ12 λ13 λ14 λ15

… … … … … ….
Х і λ і 1 λ і 2 λ і 3 λ і 4 λ і 5

… … … … … …

Х N λ N 1 λ N 2 λ N 3 λ N 4 λ N 5
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Тут приймається, що λіj = 1, якщо bі(j-1) < xі < bіj  та λіj = 0 у 
протилежному випадку (коли значення xі не попадає в обраний діа-
пазон класифікації).

Етап 8 (оцінка ступеня ризику). Тепер виконаємо формальні 
арифметичні дії по оцінці ступеня ризику банкрутства g:

           ,       (4)

  kj = 0,9 - 0,2(j-1),   j = 1,5,         (5)
де λіj  визначається по табл. 3, а r і   – по формулі 2 чи 3.
Етап 9 (лінгвістичне розпізнавання). Класифікуємо отри-

мане значення ступеня ризику за базою даних, яку наведено в 
табл. 1. Результатом класифікації є лінгвістичний опис ступе-
ня ризику банкрутства і в додаток до цього ступінь впевненості 
експерта в правильності його класифікації. Тим самим висновок 
про ступінь ризику підприємства здобуває не тільки лінгвістич-
ну форму, але й характеристику якості отриманих тверджень.

Виклад методу завершено.
Процес, що веде до банкрутства підприємства, відноситься 

до процесів прогресуючого «зараження» або закономірностей із 
зростаючою (спадаючою) ефективністю і математично може бути 
описаним за допомогою теорії гіперболічних розподілів.

Гіперболічні розподіли розглядалися в працях італійського еко-
номіста Вальфредо Парето, англійських вчених Уілліса, С.К. Бред-
форда, Гарольда Юли, американських науковців Альфреда Лоткі та 
Дж. Ціпфа, радянських дослідників Арапова М.В., Орлова Ю.К., Гне-
денко Б.В., Колмогорова А.М. та інших [9, 10]. Авторами цієї стат-
ті теорія гіперболічних розподілів використовувалась для оцінки 
агроризиків і ранжування регіонів за рівнем агробезпеки [11, 12]. 
Теорії нечіткої логіки та гіперболічних розподілів мають спільні 
етапи, необхідні для їх практичної реалізації. Зокрема, алгоритми 
їх застосування передбачають формування експертом-аналітиком 
набору окремих показників, які найбільш важливі для діагностики 
банкрутства даного підприємства.
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Слід визнати, що методика оцінки і класифікації рівня віді-
браних показників з використанням теорії нечіткої логіки є більш 
досконалою, ніж проведення цієї процедури за альтернативною 
теорією. Що ж стосується кількісного показника фінансової небез-
пеки підприємства, то, на наш погляд, він є більш інформативним, 
коли визначається за алгоритмом гіперболічних розподілів. У цьо-
му випадку відповідний показник вимірюється в так званій шкалі 
відношень, що дає підстави вважати його досить об’єктивним ін-
струментом при порівняльних дослідженнях.

Висновки. Одне з особливо актуальних сьогодні для України за-
вдань полягає в активізації інвестиційної діяльності. Розробка надій-
ної ефективної системи підтримки прийняття рішень при проведенні 
інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів зможе суттєво допо-
могти фінансовим аналітикам вирішувати свої завдання та приймати 
оптимальні рішення щодо ефективного вкладення коштів.

Оптимізація та прогнозування наслідків при розробці інвести-
ційних стратегій неможлива без використання математичної економі-
ки. Прийняття управлінських  рішень в умовах невизначеності потре-
бує нових математичних методів та інструментарію обґрунтування.

У зв’язку з дефіцитом наявних наукових методів для аналізу та 
прогнозування розвитку фінансово-економічних систем в матема-
тичній економіці розробляються нові теорії управління фінансовими 
системами, що функціонують в умовах суттєвої невизначеності та 
трансформуються уже відомі методи. Зокрема, до таких можна відне-
сти теорію нечіткої логіки та теорію гіперболічних розподілів. Прове-
дений аналіз показує, що з метою підвищення ефективності діагнос-
тики фінансової стійкості підприємства та прогнозування його розви-
тку доцільно поєднувати методи, що базуються на згаданих теоріях. 
Очевидно є перспективним також поєднання теорії нечіткої логіки та 
теорії гіперболічних розподілів з іншими теоріями прогнозування.
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