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НЕЧІТКО-МНОЖИННИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РИЗИКУ 
БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті розглянуто проблему аналізу ризику банкрутства підприємств. Викладено нечіт-

ко-множинний підхід до оцінки ризику банкрутства, описуються передумови доцільності застосування на-

званого підходу в умовах економіки України.

Ключові слова: банкрутство, нечітка множина, лінгвістична змінна, нечітко-множинний підхід, мо-

дель, ризик, міра ризику.

Summary. The article deals with the problem of risk analysis of bankruptcy of the enterprises. The indistinct-plural 

approach to an estimation of risk of bankruptcy of the enterprise is setup, the prerequisites of expediency consideration 

and application of given approach in conditions of economy of Ukraine are described.

Key words: bankruptcy, indistinct set, linguistic variable, indistinct-plural approach, model, risk, risk degree.

Постановка проблеми. Однією з актуальних 

проблем сучасної економіки будь-якої держави є 

аналіз фінансового стану, оцінка ризику банкрут-

ства підприємства, його прогнозування та своєчасна 

профілактика. У сучасній економіці, коли підпри-

ємницька діяльність більшою мірою фінансуєть-

ся за рахунок позикових коштів, для кредиторів та 

інвесторів є вкрай важливим оцінювати міру ризи-

кованості вкладень і ймовірність втрат. Основною 

причиною повної або часткової втрати коштів при 

їх інвестуванні є банкрутство підприємства, в яке ці 

кошти були вкладені (в тій чи іншій формі). Тому 

перед кредиторами та інвесторами гостро стоїть 

проблема своєчасної оцінки ймовірності банкрут-

ства контрагентів для запобігання можливих втрат.

Фахівці банків зацікавлені в отриманні 

прогнозу банкрутства з метою оцінки ризику, 

пов’язаного з наданням підприємству кредитів. 

Інвестори хотіли б знати, який у цілому фінансо-

вий стан підприємства і наскільки ймовірна втра-

та вкладених ними капіталів. Власників і керів-

ництво підприємства цікавить об’єктивна оцінка 

його фінансового стану та необхідність тих чи 

інших кроків для його поліпшення. Завдання ви-

бору надійного ділового партнера також вимагає 

оцінки можливих претендентів з позицій міцності 

їх фінансового становища.

Не винятком є і економічний ринок України, 

підприємства якого останнім часом опинилися в 

тяжкому економічному становищі. Це пов’язано 

не тільки із загальною ситуацією в країні, світо-

вою кризою, а й зі слабкістю фінансового управ-

ління на підприємствах. Відсутність навичок 

адекватної оцінки власного фінансового стану, 

аналізу фінансових наслідків прийнятих рішень 

поставили багато вітчизняних підприємств на 

грань банкрутства. Отже, знання методів фінан-

сового аналізу, вміння розробити план оздоров-

лення підприємства стали необхідною передумо-

вою ефективного управління організацією.

Адекватні математичні моделі для управлін-

ня фінансовою безпекою вимагають всебічного 

врахування факторів невизначеності, пов’язаних 

з особливостями функціонування підприємств у 

сучасних ринкових умовах:

— цільових умов (наявність якісно визначе-

них цілей прийняття рішень, психологічні аспек-

ти прийняття людиною запропонованих рішень);

— модельованих об’єктів та предметних об-

ластей (конфліктна природа, наявність лінгвіс-

тичної, експертної інформації, що описує об’єкт, 

обмеження на ресурси);

— вихідної та поточної інформації про про-

цеси, що відбуваються (протиріччя, неточність, 

нечіткість, неоднозначність).

Вплив названих факторів ускладнює отримання 

необхідних правильних та обґрунтованих рішень. Це 

обумовлює практичну важливість обробки нечітких 

даних та необхідність використання нечітко-мно-

жинного підходу, який дозволяє вирішувати широке 

коло задач управління. При цьому надає можливість 

з єдиних позицій описати як кількісно, так і якісно 

інформацію про об’єкти, враховувати нечіткість да-

них, мультиплікативний вплив факторів невизначе-

ності, вплив ризиків та суб’єктивних рішень, підви-

щуючи адекватність отримуваних рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необ-

хідність використання математичних підходів до 

моделювання та обробки нечітких даних на осно-

ві експертних оцінок, нечітких множин, логічно-

го підходу були обґрунтовані в працях дослідників 

Л. Заде, Д. Дюбуа, О. О. Недосекіна, Ю. П. Зай-

ченко, Р. Р. Ягера, Р. А. Алієва, Б. М. Герасимова, 

А. П. Ротштейна, В. П. Бочарнікова, А. В. Мат-

війчука, О. Є. Голоскокова, Л. М. Петренко, 

О. Ю. Прокопенка та інших.

Метою статті є аналіз методу оцінки ризику 

банкрутства підприємства за допомогою апарату 

нечітко-множинної логіки та можливість його за-

стосування в умовах економіки України.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Ді-

яльність суб’єкта підприємницької діяльності 

в ринкових умовах завжди пов’язана з ризиком 

втрати капіталу від отримання збитків від госпо-

дарювання. В результаті таких втрат виникає не-

спроможність підприємства розраховуватися за 

своїми борговими зобов’язаннями і як наслідок — 

його банкрутство.

Взагалі, поняття «банкрутство» трактується 

по-різному. Згідно із Законом України «Про від-

новлення платоспроможності боржника або ви-

знання його банкрутом» під поняттям банкрут-

ство розуміють «визнану господарським судом 

неспроможність боржника відновити свою плато-

спроможність та задовольнити визнані судом ви-

моги кредиторів не інакше як через застосування 

ліквідаційної процедури» [1, с. 440].

Банкрутство підприємства є результатом не-

гативного впливу зовнішніх (екзогенних) та вну-

трішніх (ендогенних) чинників.

Розглянемо та проаналізуємо метод оцінки 

ризику банкрутства підприємства з використан-

ням апарату нечіткої логіки, запропоновану док-

тором економічних наук О. О. Недосекіним [2].

Експерт будує лінгвістичну змінну зі своєю 

терм-множиною значень. Наприклад, «Рівень ме-

неджменту» може мати наступну терм-множину 

значень: «Дуже низький, Низький, Середній, Ви-

сокий, Дуже високий».

Для того, щоб конструктивно описати лінг-

вістичну змінну, експерт вибирає відповідну 

кількісну ознаку — наприклад, сконструйований 

спеціальним чином показник рівня менеджменту, 

який приймає значення від нуля до одиниці.

Далі експерт кожному значенню лінгвістичної 

змінної, яка за побудовою є нечіткою підмножи-

ною значень інтервалу [0, 1], ставить у відповід-

ність функцію приналежності тієї чи іншої нечіткої 

множини. Як правило, це трапецеїдальна функція 

приналежності. Верхня основа трапеції відповідає 

повній впевненості експерта в правильності кла-

сифікації, а нижня — впевненості в тому, що ніякі 

інші значення інтервалу [0, 1] не потрапляють до 

вибраної нечіткої множини (рис. 1). На цьому опис 

лінгвістичних змінних закінчується [3, с. 3].

Нечітко-множинний метод, відомий також, 

як матричний метод, складається з наступних 

етапів.

Етап 1 (Відбір показників). Формування на-

бору окремих показників, які є найважливішими 

для оцінювання фінансової безпеки підприєм-

ства. Щоб уникнути дублювання показників з по-

гляду їх значущості для аналізу, відібрані показни-

ки повинні оцінювати різні сторони фінансової 

діяльності підприємства.

Фінансова безпека підприємства (Y) може 

бути оцінена на основі значень узагальнених груп 

показників (факторів):

Рис. 1. Трапецеїдальна функція приналежності. 

Джерело: [4, с. 105]

 ( )YY f X X X X
1 2 3 4
, , ,= , (1)

де X
i
 — відповідна i-та група показників.

У свою чергу, комплексне значення кожної із 

вказаних груп показників може бути розраховане 

за наступними коефіцієнтами (таблиця 1).

 ( )i i i ijX f X X i N j M
1
,..., , 1, , 1,= = = , (2)

де N — кількість узагальнених груп (N = 4); M — 

кількість показників в групі.

Так, фінансова стійкість (X
1
) може бути оці-

нена за наступними показниками: показник фі-

нансового левериджу (ризику) X
11

, коефіцієнт 

фінансової незалежності (автономії, власного 

капіталу) X
12

, коефіцієнт фінансової стабільності 

X
13

, коефіцієнт позичкового капіталу X
14

:

 ( )X f X X X X
1 1 11 12 13 14

, , ,= . (3)

Ліквідність та платоспроможність (X
2
) може 

бути оцінена за наступними показниками: ко-

ефіцієнт абсолютної ліквідності X
21

, коефіцієнт 

поточної (загальної) ліквідності (покриття) X
22

, 

коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності X
23

, 

співвідношення дебіторської та кредиторської за-

боргованості X
24

:

 ( )X f X X X X
2 2 21 22 23 24

, , ,= . (4)

Ділова активність (X
3
) може бути оцінена за 

наступними показниками: коефіцієнт оборотнос-

ті активів X
31

, коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості X
32

, коефіцієнт оборотності влас-

ного капіталу X
33

:

 ( )X f X X X
3 3 31 32 33

, ,= . (5)

Ефективність управління (X
4
) може бути оці-

нена за наступними показниками: коефіцієнт 

рентабельності активів X
41

, коефіцієнт рентабель-

ності власного капіталу X
42

, показник розвитку 

підприємства X
43

:

 ( )X f X X X
4 4 41 42 43

, ,= . (6)
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Таблиця 1

Групи показників (факторів) фінансової безпеки підприємства

Групи факторів Показники Позначення

1 2 3

Фінансова стійкість (Х
1
)

Показник фінансового левериджу (ризику) Х
11

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії, власного капіталу) Х
12

Коефіцієнт фінансової стабільності Х
13

Коефіцієнт позичкового капіталу Х
14

Ліквідність та платоспро-

можність (Х
2
)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Х
21

Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (покриття) Х
22

Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності Х
23

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості Х
24

Ділова активність (Х
3
)

Коефіцієнт оборотності активів Х
31

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Х
32

Коефіцієнт оборотності власного капіталу Х
33

Ефективність управління 

(Х
4
)

Коефіцієнт рентабельності активів Х
41

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу Х
42

Показник розвитку підприємства Х
43

Джерело: [5, с. 3–4].

Наведений набір показників є одним із мож-

ливих варіантів і може формуватися експертом ін-

дивідуально для кожного окремого підприємства 

з урахуванням його специфіки [6, с. 4–5].

Етап 2 (Значимість). Кожному показнику X
i 

ставиться у відповідність рівень його значимості r
i
 

для аналізу. Щоб оцінити цей рівень, необхідно роз-

ташувати всі показники в порядку спадання значи-

мості таким чином, щоб виконувалося правило:

 nr r r
1 2

...≥ ≥ ≥ . (7)

Якщо система показників проранжована в 

порядку спадання їхньої важливості, то значи-

мість i-го показника можна визначити за прави-

лом Фішберна [7]:

 
( )
( )i

i

N i
r i N

N N

2 1
, 1,

1

− +
= =

+
,  (8)

де r
i
 — значення розрахованого рангу i-го показ-

ника; N — загальна кількість груп показників, для 

яких розраховуються ранги; i — порядковий но-

мер показника (в порядку їх значимості).

Правило Фішберна відображає той факт, що 

про рівень значимості показників не відомо нічо-

го, крім їх значимості відносно один одного. Тоді 

оцінка (8) відповідає максимуму ентропії наявної 

інформаційної невизначеності про об’єкт дослі-

дження, тобто дозволяє прийняти найкращі оці-

ночні рішення в найгіршій інформаційній ситуації.

 i
i

r
4

1

1
=

=∑ , (9)

де r
i
 — ваги факторів фінансової безпеки підпри-

ємства, i 1,4=  [8, с. 106].

При цьому будемо вважати, що усі показники 

в групах є рівнозначними між собою, тобто вагові 

коефіцієнти для них будуть однаковими:

 ijr i N j M
M

1
, 1, , 1,= = = . (10)

Тобто маємо наступні ваги для груп показників:

 r r r r
1 2 3 4

2 3 1 1
, , ,

5 10 5 10
= = = = . (11)

Розрахунки вагових коефіцієнтів груп наве-

дені в таблиці 2.

Етап 3 (Лінгвістичні змінні та нечіткі множини).

Лінгвістична змінна E «Стан підприємства» 

має п’ять значень:

E
1
 — нечітка підмножина станів «граничного 

неблагополуччя»;

E
2
 — нечітка підмножина станів «неблагопо-

луччя»;

E
3
 — нечітка підмножина станів «середньої 

якості»;

E
4
 — нечітка підмножина станів «відносного 

благополуччя»;

E
5
 — нечітка підмножина станів «граничного 

благополуччя».

Відповідна змінній E лінгвістична змінна G 

«Ризик банкрутства» також має п’ять значень:

G
1
 — нечітка підмножина станів «граничний 

ризик банкрутства»,

G
2
 — нечітка підмножина станів «міра ризику 

банкрутства висока»,

G
3
 — нечітка підмножина станів «міра ризику 

банкрутства середня»,

G
4
 — нечітка підмножина станів «міра ризику 

банкрутства низька»,
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Таблиця 2

Розрахунок вагових коефіцієнтів для груп показників

Група
Вага 

групи
Показник Вага показника

Фінансова стійкість 2/5

Показник фінансового левериджу 0,25

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії, власного капіталу) 0,25

Коефіцієнт фінансової стабільності 0,25

Коефіцієнт позичкового капіталу 0,25

Ліквідність та плато-

спроможність
3/10

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможність) 0,25

Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (покриття) 0,25

Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності 0,25

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості 0,25

Ділова активність 1/5

Коефіцієнт оборотності активів 0,33

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 0,33

Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,33

Ефективність управ-

ління
1/10

Коефіцієнт рентабельності активів 0,33

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,33

Показник розвитку підприємства 0,33

Джерело: [9, с. 8].

G
5
 — нечітка підмножина станів «ризик бан-

крутства незначний».

Носій множини G — показник міри ризику 

банкрутства g — приймає значення від нуля до 

одиниці за означенням.

Для довільного окремого фінансового або 

управлінського показника X
i
 задають лінгвістич-

ну змінну B
i
 «рівень показника X

i
» на наступній 

терм-множині значень:

B
i1
 — підмножина «дуже низький рівень по-

казника X
i 
»,

B
i2
 — підмножина «низький рівень показни-

ка X
i
»,

B
i3
 — підмножина «середній рівень показни-

ка X
i
»,

B
i4
 — підмножина «високий рівень показни-

ка X
i
»,

B
i5
 — підмножина «дуже високий рівень по-

казника X
i
».

Таким чином, отримаємо нечіткі числа виду 

трапецій. При цьому чіткий рівень показника є 

верхньою основою трапеції, перехідний (з одного 

рівня на інший) — нижньою [10, с. 46].

Нечіткі описи в структурі моделі виникають 

у зв’язку з невпевненістю експерта, яка вини-

кає в ході класифікації рівня факторів. В тако-

му разі використання нечітких множин поля-

гає в наступному: а) фіксують деякий показник 

(фактор); б) на обраному носії фактора будують 

лінгвістичну змінну «Рівень показника» зі своєю 

множиною значень.

Етап 4 (Класифікація міри ризику). Будують 

класифікацію поточного значення g показника 

міри ризику як критерій розбиття цієї множини 

на нечіткі підмножини (таблиця 3).

Етап 5 (Класифікація значень показників). 

На даному етапі будується класифікація поточних 

значень х показників Х як критерій розбиття по-

Таблиця 3

Класифікація міри ризику

Джерело: [11, с. 107].

вної множини їх значень на нечіткі підмножини 

виду В. Один із прикладів такої класифікації на-

ведено нижче (табл. 4). У клітинах таблиці стоять 

трапецеїдальні нечіткі числа, які характеризують 

відповідні функції приналежності.

Етап 6 (Оцінка рівня показників). Прово-

диться оцінка поточного рівня показників і отри-

мані результати записують в таблицю виду 4.

Етап 7 (Класифікація рівня показників). На 

цьому етапі проводять класифікацію поточних 

значень х за критерієм таблиці, побудованої на 

етапі 5. Результатом проведеної класифікації є та-



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (17) 2012

112

5. Абсолютна фінансова безпека (AFS) — фі-

нансовий стан підприємства стабільний, такий, 

що швидко розвивається, характеризується до-

сить високим рівнем платоспроможності у порів-

нянні з іншими підприємствами [14, с. 11–12].

Отже, результатом класифікації отриманого 

значення показника є лінгвістичний опис міри 

ризику банкрутства і ступеня впевненості експер-

та в правильності його класифікації.

Висновки. Таким чином, розглянута модель 

характеризується гнучкістю та адаптивністю до 

мінливих ринкових умов. Запропонований метод 

надає можливість налаштування моделі на кон-

кретні умови і специфіку роботи аналізованого 

підприємства, особливості економіки регіону, що 

вигідно відрізняє нечітко-множинний підхід від 

розроблених раніше аналогічних підходів. Крім 

того, застосування вказаної нечіткої моделі дозво-

ляє здійснювати ранжування суб’єктів господарю-

вання за значеннями їхнього показника міри ризи-

ку до того чи іншого стану фінансової безпеки.

Використання моделі на основі нечітко-мно-

жинного підходу сприятиме отриманню обґрунто-

ваних даних про сучасний стан фінансової безпеки 

економічних систем та відповідних рекомендацій 

щодо формування стратегій управління ними.

Нечітко-множинна модель є більш ефектив-

ною, оскільки застосування нечітких множин для 

аналізу міри можливого ризику банкрутства до-

зволяє враховувати невизначеність економічних 

систем, неоднорідність даних, використовувати в 

процесі роботи як кількісні, так і якісні показни-

ки. Таким чином, застосування апарату нечітких 

множин дозволяє провести більш комплексну та 

точну оцінку стану підприємства.
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Таблиця 4

Поточний рівень показників

Показник Поточне значення
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х
i

… …

Х
N

х
N

Джерело: [12, с. 107].

блиця значень λ
ij
 — рівнів належності носія x

i
 не-

чітким підмножинам B
j
.

Етап 8 (Оцінка міри ризику). Тут виконують-

ся обчислювальні операції для оцінки міри ризи-

ку банкрутства g: 

 
N

j i ij
j i

g g r
5

1 1= =

= λ∑ ∑ , (12)

де

 ( )jg j0,9 0,2 1= − ⋅ − . (13)

Сенс застосування формул (12) і (13) полягає в 

наступному. Спочатку оцінюють вагу тієї чи іншої 

підмножини з B в оцінці стану підприємства E і в 

оцінці міри ризику G. Ці ваги далі використовують у 

зовнішній сумі для визначення середнього значен-

ня показника g, де g
j
 є не що інше, як середня оцінка 

з відповідного діапазону таблиці 3 етапу 4 [13, с. 7].

Етап 9 (Лінгвістичне розпізнавання). За 

отриманим значенням роблять висновки про міру 

ризику банкрутства підприємства.

Класифікують отримане значення міри ри-

зику на базі даних таблиці 3. Для оцінки комп-

лексного показника рівня фінансової безпеки 

підприємства формалізують вигляд показника 

міри ризику, тобто описують ті рівні, за якими 

буде проводитися комплексна оцінка рейтингу 

підприємства. Ґрунтуючись на типах фінансової 

стійкості, виділяють наступні нечіткі підмножини 

рівня фінансової безпеки підприємства:

1. Фінансова небезпека (FunS) — підприєм-

ство характеризується як таке, що має дуже низь-

ку фінансову стійкість, воно знаходиться на межі 

банкрутства, за якого запаси і витрати більші від 

суми власних оборотних коштів, кредитів під то-

варно-матеріальні цінності.

2. Хитлива фінансова безпека (LFS) — ситу-

ація, за якої відбувається порушення платоспро-

можності, але зберігається можливість відтво-

рення рівноваги платіжних засобів і платіжних 

зобов’язань за рахунок залучення тимчасово віль-

них джерел засобів в оборот підприємства.

3. Нормальна фінансова безпека (NFS) — га-

рантується платоспроможність підприємства. Се-

редня фінансова стабільність.

4. Висока фінансова безпека (HFS) — під-

приємство характеризується високою фінансо-

вою стабільністю, має високий запас конкуренто-

спроможності.
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УДК 338.48 Р. Б. Кожухівська

ІНФОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В ІНТЕРНЕТ

Анотація. У статті розроблено інфологію реалізації стратегії Інтернет-комунікації на основі визна-

чення пріоритетних цілей маркетингових комунікацій в мережі Інтернет. Враховуючи цілі Інтернет-ко-

мунікації, їх постановку та реалізацію, визначено відмінності комунікативних програм у мережі Інтер-

нет та найбільш доцільні комбінації застосування засобів Інтернет-реклами. На основі механізму реалізації 

стратегії Інтернет-комунікації виділено особливості Інтернет-комунікації у сфері маркетингу та основні 

етапи, з яких складається побудова стратегії комунікації в мережі Інтернет.

Ключові слова: організація, ціль, комунікація, індологія, Інтернет-комунікація, Інтернет-реклама, ко-

мунікаційна стратегія, маркетинг.

Summary. In this article a infologі of implementing the strategy of Internet communication, based on priorities 

of marketing communications on the Internet. Consideringthe purpose of Internet communications, their formulation 

and implementation, identified differences in communication programs on the Internet and use the most appropriate 

combination of online advertising. Based on the mechanism for implementing the strategy of Internet communication, 

marked especially Internet communications in marketing and milestones that make up the construction of a 

communications strategy on the Internet.

Key words: company,mission,communication, infologі, Internet communication, Internet Advertising, 

communication strategy, marketing.

Постановка проблеми. Світові зміни рин-

ку маркетингу характеризуються кардинальни-

ми змінами в маркетинговій стратегії компаній. 

Конкуренція змушує компанії витрачати зусилля 

не тільки на створення нових унікальних товарів 

та послуг, але і на створення унікальних техно-

логій з їх просування. Активізується пошук еко-

номічних та ефективних способів спілкування зі 

споживачами, без розробки яких ставиться під 

загрозу існування компанії. Прийняття рішен-


