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 ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Страхування виступає стратегічним фінансово-кре-

дитним інститутом економіки, який є гарантом соціаль-
ного захисту громадян, джерелом інвестиційних ре-
сурсів, важелем фінансового ринку та засобом підви-
щення добробуту населення.

Моделювання діяльності страхової компанії (СК)
дозволяє підвищити її ефективність та є важливою скла-
довою її стратегічного аналізу та управління. У сучасній
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Розроблена модель є частинним прикладом моделі оцінки відношення довіри між страховою компа-
нією та зовнішнім середовищем. Модель дозволяє кількісно оцінити рівень довіри до зовнішнього сере-
довища, використовуючи для розрахунків базу нечітких правил. Представлено результати моделюван-
ня та розраховано значення коефіцієнтів відношення довіри до політичного (державні органи влади та
місцевого управління, аналітичні компанії/дослідні інститути), економічного (клієнти, продавці страхо-
вих послуг, банківські та фінансові установи, інші учасники), соціального та технологічного макросере-
довища страхової компанії. Застосування керівництвом страхової компанії показників відношення дові-
ри при стратегічному аналізі та управлінні дозволить підвищити ефективність її діяльності та конкурен-
тоспроможність, а також якість обслуговування клієнтів та прийняття рішень. Модель може бути вико-
ристана при виборі стратегій діяльності страхових компаній та моделюванні розвитку страхового бізне-
су.

In the article it is developed a model that is a particular example of the model of trusting relationship
assessment between the insurance company and the environment. The model allows to assess trust level to the
environment quantify, using the fuzzy rules basis. Modeling results are presented and values of the trusting
relationship indices to the political (government agencies and local government, analytical companies / research
institutes), economic (customers, vendors insurance services banking and financial institutions, and other
members), social and technological environment are calculated. Insurance company management can use trusting
relationship indices in strategic analysis and management that will improve its effectiveness and competitiveness,
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companies and the modeling of insurance business.
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трансформаційній економіці при виборі стратегії діяль-
ності СК виникає необхідність грунтуватися не лише на
показниках фінансової діяльності, але й показниках, які
мають нечітку природу таких, як показники відношен-
ня довіри. Це можна зробити використовуючи апарат
нечіткої математики, який враховує кількісні та якісні
параметри, експертні оцінки спеціалістів-страховиків,
налаштовує модель до змін зовнішнього середовища на
основі реальних даних та логічних правил.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню питання щодо теоретико-методологічних,
науково-практичних та організаційних засад діяльності
страхових компаній присвячені роботи відомих вітчиз-
няних та зарубіжних вчених таких, як М. Александрова
[1], В.Базилевич та К. Базилевич [2], Н. Внукова [3], К.
Воблий [4], О. Гаманкова [5], М. Клапків [6], М. Мних
[7], В. Пластун [8] та ін. Теоретичні аспекти досліджен-
ня організаційної довіри висвітлювалося у працях: Г.
Фаррел та Дж. Найт [9], Р. Крамер та Т. Тайлер [10], А.
Коста та К. Б'їлзма-Франкема [11], Г. Саймон [12], Ф.
Фукуяма [13], Р. Шо [14] та ін.

Економіко-математичному моделюванню діяльності
страхових компаній присвячені роботи вітчизняних на-
уковців: О. Білошицького [15], В. Вітлінського [16], Н.
Ковтун [17], О. Шевчук [18] та ін.

Проте на теперішній час недостатньо наукових
праць, які дозволять підійти до кількісної оцінки відно-
шення довіри на основі економіко-математичного мо-
делювання.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНОЇ ПРОБЛЕМИ
Страхові компанії функціонують в умовах ризику та

невизначеності зовнішнього середовища (ЗС). Це пояс-
нюється тим, що з однієї сторони вони виступають суб-
'єктами підприємницької діяльності та прагнуть отри-
мати максимальний прибуток в умовах ризику. З іншої
сторони, згідно з чинним законодавством предметом
діяльності СК є захист майнових інтересів фізичних та
юридичних осіб. Це свідчить про те, що страхові ком-
панії, на відміну від будь-яких інших організацій, у
більшій мірі знаходяться під впливом невизначеності
зовнішнього середовища та потребують особливого
інструментарію її управління, який включатиме оцінку
відношення довіри.

Незважаючи на суттєві досягнення в напрямі моде-
лювання діяльності страхових компаній питання оцін-
ки відношення довіри залишається невирішеним.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛІ СТАТТІ
Метою роботи є побудова моделі оцінки відношен-

ня довіри страхової компанії до зовнішнього середови-
ща із застосування апарату нечіткої математики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Модель оцінки відношення довіри між страховою

компанією та зовнішнім середовищем складається із
двох частин:

— оцінка відношення довіри СК до зовнішнього се-
редовища;

— оцінка відношення довіри зовнішнього середови-
ща до СК.

У даній роботі пропонується розглянути першу ча-
стину моделі, а друга частина (дослідження відношен-
ня довіри клієнтів, як основних суб'єктів зовнішнього
середовища СК) представлена у роботі [19].

За основу моделі оцінки відношення довіри між
страховою компанією та зовнішнім середовищем (ЗС)
взято модель кількісного вимірювання довіри у відно-
шеннях між споживачами та продавцями, яка розроб-
лена у роботі [20].

Модель оцінки відношення довіри між страховою
компанією та зовнішнім середовищем пропонується
представити у вигляді ієрархічного дерева системи не-
чіткого логічного висновку (СНЛВ), що дозволяє дослі-
дити причинно-наслідкові зв'язки між факторами — по-
казниками моделі. Особливістю такої системи є
відсутність процедури дефазифікації та фазифіікацї для
проміжних змінних  )...,,(

321 mYYYY . Для отримання інтеграль-
ного показника відношення довіри достатньо лише зада-
ти терм — множини проміжних коефіцієнтів довіри, ос-
кільки результат отримується послідовно на кожному
рівні і передається на наступний рівень ієрархії.

Ієрархічна система нечіткого логічного висновку
дозволяє комплексно та адекватно оцінити відношення
довіри, що відбувається за рахунок багатокрокової
стратегії розрахунку.

Розглянемо основні етапи моделювання оцінки
відношення довіри між СК та ЗС [19].

Етап 1. Визначення вхідних і вихідних факторів моделі.
У загальному вигляді модель оцінки відношення довіри між
страховою компанією та зовнішнім середовищем можна
представити функціональним відображенням:

 { } YxxxxX n →= ...,, 321 (1),
де  X — вектор параметрів, які враховуються для оц-

інки відношення довіри у страховому бізнесі;  n —
кількість параметрів.

Узагальнений показник відношення довіри (рис.1) є
функцією вигляду  )...,,( 321 mY YYYYfY = , у якій зв'язок
входів  )...,,(

321 mYYYY  та виходу  Y  представлений системою
відношень (2—5). Чим вище значення критерію, тим
кращі показники діяльності СК.

 )...,,(
321 mY YYYYfY = (2);

 )...,.(
211 1 ix xxxfY = (3);

 ),...(
12 2 jiix xxfY ++= (4);

...
 )( nxn xfY

n
= (5),

де ( Y ) — узагальнений показник оцінки відношення
довіри страхової компанії і зовнішнього середовища
(корінь дерева);

 )...,,(
321 mYYYY  — проміжні коефіцієнти відношення до-

віри (дуги графа, які виходять із нетермінальних вер-
шин);

Рис. 1. Ієрархічне дерево моделі оцінки відношення довіри між страховою компанією та зовнішнім середовищем
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 ),...,(
21 nxxx fff  та  

Yf  — згортка частинних параметрів
відношення довіри (нетермінальні вершини (подвійні кола));

 )...,,(
321 nxxxx  — частинні параметри, які впливають на

відношення довіри (термінальні вершини).
Етап 2. Ідентифікація структури системи нечіткого

логічного висновку. Система нечіткого логічного вис-
новку складається із наступних частин: фазифікації,
нечіткої бази знань, нечіткого висновку та дефазифі-
кації. У даній роботі використовується механізм не-
чіткого висновку Мамдані. Цей механізм виконується
за принципом "чорного ящика": на вході системи чіткі
значення змінних — нечіткі операції на проміжних ета-
пах — на виході чіткі значення вихідних змінних. Але на
відміну від "чорного ящика" така модель має прозору
структуру та легко інтерпретується змістовно у термі-
нах, необхідних для фахівців економічної галузі [21].

Етап 3. Визначення множини лінгвістичних термів.
Нечітка природа відношення довіри пов'язана із невиз-
наченістю стосовно класифікації її рівня. Так, дуже
важко чітко розмежувати значення низького, середнь-
ого або високого відношення довіри. У зв'язку з цим
рівень довіри визначається за допомогою лінгвістичних
термів, на базі яких визначається загальний рівень дов-
іри. Для лінгвістичних змінних     ),1( ni =  та  jY   ),1( mi =  виз-
начаються універсальні множини та використовується
єдина шкала нечітких термів: Н — низький, С — се-
редній, В — високий. Така шкала відповідає оцінкам, які
можуть отримати страховики за тестами раннього по-
передження [22]:

— низький рівень довіри: поєднання оцінки "3" (гра-
нична) — фінансовий стан викликає побоювання, фінан-
сові показники знаходяться на рівні значно нижчому за
середній та "4" (незадовільна) — вважається неприпус-
тимим, фінансовий стан є дуже нестабільним;

— середній рівень довіри: оцінка "2" (задовільна) —
відсутні серйозні проблеми, фінансові показники зна-
ходяться на середньому рівні;

— високий рівень довіри: оцінка "1" (стійка) —
фінансові показники знаходяться на високому рівні.

Для вхідних параметрів визначаються ступені істин-
ності для передумов кожного правила (фазифікація).
Нечіткі терми  ),1 ,,1 ,,1 , j

jp
i kpmjnia ===  можна представи-

ти у вигляді нечітких множин:
 

[ ]∫ ∈=
i

i

x

x

iiiiijp
jp

i xxxxxa , ,/)(µ (6),

де  )( ijp xµ  — функція належності вхідної змінної  ix
до нечіткого терму  jp

ia ;  jk  — кількість рядків — кон'-
юнкцій, у яких вихід  оцінюється нечітким термом.

Етап 4. Визначення форми функцій належності. У
даній моделі використовуються трапецієподібні функції
належності, оскільки інформація надається у межах
чітко визначених інтервалів. Функція належності вихо-
ду  Y  до нечіткого терму  jd  визначається, як:

 

[ ] mjyyyyyd
y

y

dj j
,1 ,, ,/)( =∈= ∫ µ (7).

Етап 5. Визначення нечітких правил. Апроксимація
залежностей (2) — (5) відбувається за допомогою не-
чіткої бази знань. Нечіткі правила якісно описують вплив
вхідного фактору оцінки на вихідний показник довіри.
Для побудови нечітких правил вигляду "ЯКЩО — ТО"
використовуються вагові коефіцієнти, які відображають
значущість певних учасників зовнішнього середовища.

Нечітку базу знань можна представити наступним
чином [21]:
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де  jp
ia  — нечіткий терм, яким оцінюється змінна  ix  у

рядку із номером  jp ,  jkp ,1= ;  jd  — нечіткий висновок

 j -го правила;  m — кількість термів, що оцінюють не-
чіткий висновок.

Правила у СНЛВ активуються, якщо істинність його
умови більша за нуль. Ступінь належності вектору
вхідних параметрів  { }nxxxxX ...,, 321=  до нечітких термів  jd
на основі бази знань визначається наступними логічни-
ми рівняннями:

 [ ] mjxX ij
nikp

d p

j

j
,1 ,)( )(

,1,1

== ∧∨
==

µµ (9).

Дефазифікація нечіткої множини   за методом цен-
тру ваги:
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Етап 6. Аналіз на чутливість нечіткої моделі. На цьо-
му етапі пропонується врахувати невизначеність інфор-
мації шляхом проведення аналізу на чутливість нечіткої
моделі. Інтервали довіри можуть містити помилки внас-
лідок неповноти знань стосовно певного питання, не-
здатності сформулювати інтервали довіри, неузгодже-
ності існуючих даних та ін. Для дослідження отримано-
го значення узагальненого показника довіри по відно-
шенню до проміжних показників довіри пропонується
використовувати локальний аналіз на чутливість [23; 24,
c. 144—148].

Локальний аналіз на чутливість обмежується досл-
ідженням змін кінцевого результату внаслідок зміни
одного елементу у ієрархічній системі нечіткого логіч-
ного висновку (СНЛВ), оскільки одночасна зміна
кількох елементів є відносно складним для практично-
го застосування. Загальний розрахунок змін кінцевого
показника довіри визначається, як:
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де  Y  — узагальнений показник оцінки відношення
довіри страхової компанії і зовнішнього середовища;
 )...,,(

321 mYYYY  — вхідні фактори впливу, — проміжні
коефіцієнти відношення довіри;  0Y  — параметр, значен-
ня якого змінюють.

Такий аналіз дозволяє виконати різні сценарії та оц-
інити, наскільки зміниться значення узагальненого по-
казника довіри внаслідок зміни одного з параметрів
впливу при незмінності інших, та покращити ефек-
тивність прийняття управлінських рішень.

Етап 7. Оцінка нечіткої моделі експертами. Цей
етап проводиться за бажанням спеціалістів та доз-
воляє проаналізувати кожен із попередніх етапів,
його складові елементи, значущість та необхідність
показників довіри, вагових коефіцієнтів та нечітких
правил.

Таким чином, у даній роботі пропонується розгля-
нути модель оцінки відношення довіри страхової ком-
панії до зовнішнього середовища.

Оцінка відношення довіри СК до ЗС відіграє важ-
ливу роль при формуванні стратегій компанії для її
ефективного функціонування. Значення показника за
цим рівнем довіри відображає, як компанія реагує та
адаптується до змін зовнішнього середовища, яку по-
зицію займає на ринку та, у яких відносинах знаходить-
ся із основними учасниками. Відношення довіри доз-
волить компанії досягнути основних своїх стратегіч-
них цілей.

Для дослідження відношення довіри СК до ЗС про-
понується використовувати фінансовий стратегічний
аналіз макросередовища. Одним із основних методів є
PEST-аналіз (іноді — STEP, PESTLE та ін.). Відповід-
но до PEST-аналізу, досліджується політичне (P-
political), економічне (E-economic), соціальне (S-social)



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 10/201470

та технологічне (T-technological) середовище компанії
[25].

Основний інтерес для нас представляє економічне
середовище, коли необхідно дослідити як довіряє СК ос-
новним учасникам страхового ринку. Аналіз політичних,
соціальних та технологічних факторів буде проводить-
ся в загальному вигляді.

Політичне середовище розглядається у галузі стра-
хування з позиції оцінки відношення довіри компанії до
органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування. Довіра оцінюється через врахування політич-
ної стабільності в країні, нормативного середовища,
органів державного регулювання фінансового ринку,
податкову політику.

Також пропонується до факторів політичного се-
редовища СК віднести рейтинги, які представляються
аналітичними компаніями чи дослідними інститутами
[26; 27; 28], визначення громадської думки [29], у тому
числі рейтинги довіри [30; 31; 32].

Аналіз економічного середовища включає відношен-
ня довіри до:

— основних гравців страхового ринку:
— клієнти (рівень їх платоспроможності та дотри-

мання принципу найвищої довіри);
— продавці страхових послуг (страхові агенти та

брокери): сумлінність виконання своїх обов'язків;
— основних гравців фінансового ринку;
— банківські та фінансові установи;
— інших учасників страхового ринку, які впливають

на діяльність компанії (неосновні учасники страхового
ринку, органи статистики тощо).

Соціальний компонент PEST-аналізу визначається
за рахунок оцінки відношення довіри до соціального се-

редовища взагалі, через оцінку культури та традицій
страхування, кваліфікацій персоналу у страховій галузі
(наявність спеціалістів зі страхування, умови та оплата
праці); природного середовища, переваг споживачів.

Дослідження технологічного середовища призво-
дить до оцінки відношення довіри страховика до основ-
них компаній, що пропонують оновлення старих та нові
корпоративні інформаційні системи, програмне забез-
печення, інтернет-технології (надання страхових послуг
через інтернет) та ін.

Фактори макросередовища страхової компанії
згідно з PEST-аналізом наведено на рисунку 2.

Учасники макросередовища входять до 4-х груп:
політичне, економічне, соціальне та технологічне се-
редовище. Системою визначаються проміжні рівні до-
віри за цими групами. Пропонується виділити три рівні
довіри (низький, середній, високий), що відповідають
певним інтервалам довіри СК до учасників зовнішньо-
го середовища. Обчислення граничних значень інтер-
валів довіри кожного рівня відбувалося за допомогою
розбиття на кластери (за критерієм максимуму відстані
між ними) значень довіри до різних інститутів економ-
іки за даними досліджень Барометр Едельмана (2002—
2014 рр.) [33]. Також визначені й ранги за учасниками
та групами. Відповідність значень інтервалів довіри за
учасниками зовнішнього середовища наведено у таб-
лиці 1.

У ході реалізації моделі було побудовано наступні
СНЛВ: оцінка відношення довіри до політичного та еко-
номічного середовища, до зовнішнього середовища вза-
галі. Окремі СНЛВ для соціального та технологічного
середовища не будуються, оскільки довіра оцінюються
до них у цілому, а не до їх учасників.

Політичні фактори (Р) 

Політична стабільність в 

країні. 

Нормативне середовище. 

Державне регулювання 

фінансового ринку. 

Рейтинги компаній. 

Економічні фактори (E) 

Рівень розвитку економіки в 

цілому. 

Стан страхового ринку. 

Позиція страхувальників. 

Стан фінансового ринку. 

Соціальні фактори (Р) 

Культура та традиції 

страхування. 

Кваліфікація персоналу в 

страховій галузі. 

Природне середовище. 

Переваги споживачів. 

Технологічні фактори (T) 

Технічне та програмне 

оснащення компаній. 

Інтернет-технології. 

Рис.2. Фактори макросередовища страхової компанії

Типи довіри Учасник середовища низький середній високий Ранг за учас. 
Ранг 

за гр. 

Політичне 

середовище 

органи державної 

влади та місцевого 
самоврядування 

0-29 30-46 47-100 1  

 

 

2 аналітичні компанії/ 
дослідні інститути  

0-47 48-58 59-100 2 

Економічне 
середовище 

клієнти 0-36 37-61 62-100 3  

1 
продавці страхових 

послуг 

0-36 37-54 55-100 1 

банківські та 

фінансові установи 

0-29 30-56 57-100 2 

інші учасники 0-29 30-56 57-100 4 

Соціальне середовище 0-36 37-61 62-100 3 

Технологічне середовище 0-36 37-68 69-100 4 

Таблиця 1. Відповідність значень інтервалів довіри за учасниками
зовнішнього середовища



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

71www.economy.in.ua

Оцінка відношення довіри до політичного середо-
вища відбувалася наступним чином: вищий ранг (1) було
проставлено державним органам влади та місцевого уп-
равління, нижчий — аналітичним компаніям/дослідним
інститутам (2). При формуванні бази правил для СНЛВ
"політичне середовище" (табл. 2) було враховано зна-
чущість учасників, тобто, якщо відношення довіри до
державних органів влади та місцевого управління низь-
ке, то не має значення, яким буде відношення довіри до
другого учасника політичного середовища — аналітич-
них компаній/дослідних інститутів.

У таблиці 2  1x ,  2x  — це відповідно державні органи
влади та місцевого управління та аналітичні компанії/
дослідні інститути;  y — політичне середовище страхо-
вої компанії. Функція належності  ),x(xjd

21µ  до лінгвістич-
ного терму  { }високийсереднійнизькийd j  , ,∈  має наступний
вигляд:

 )(),(
121

xxx HH µµ = (12),
 [ ] [ ])()()()(),(

212121
xxxxxx CCHCC µµµµµ ∨∧∨∧=

] [ ] [ ])()()()(
2121

xxxx HBBC µµµµ ∧∨∧∨ (13),

 [ ] [ ])()()()(),(
212121

xxxxxx СВВВВ µµµµµ ∧∨∧= (14).
Виділено значущість відношення довіри до продавців

страхових послуг в економічному середовищі страхо-
вої компанії (ранг 1), що означає, якщо рівень відношен-
ня довіри до цього учасника низький, то автоматично
відношення довіри до економічного середовища в ціло-
му буде низьким. Не менш важливим учасником були
відмічені банківські та фінансові установи. Якщо значен-
ня відношення довіри до учасника продавців страхових
послуг є середнім та до банківських та фінансових ус-
танов є низьким, то не має значення якими будуть по-
казники до клієнтів та інших учасників. Клієнти отри-
мали третій ранг та інші учасники — четвертий. База
правил для оцінки відношення довіри економічного се-
редовища страхової компанії наведено у таблиці 3.

 У таблиці 3  1
x   

2
x ,  

3x  та  
4

x  — це відповідно клієнти,
продавці страхових послуг, банківські та фінансові уста-
нови та інші учасники;  y  — економічне середовище. Фун-
кція належності  )xx,x(xjd

4321
,,µ до лінгвістичного терму

 { }високийсереднійнизькийd j  , ,∈  має наступний вигляд:
 [ ])()()(),,,( 3224321 xxxxxxx HCHH µµµµ ∨∧∨=

] [ ])()()()(
4321

xxxx HCCH µµµµ ∧∧∧∨ (15),

 [ )()()(),,,( 3214321 xxxхxxx ССCС µµµµ ∧∧∧=

] [ )()()(...)() 3214 xxxx СВВНС µµµµµ ∧∧∧∨∨∧ (16),

 [ ] [ )()()()()(),,,(
143214321

xxxxxхxxx ВСВВСВ µµµµµµµ ∧∨∧∧∧=

] [ ])()()()()()()(
4321432

xxxxxxx ВВВВСВВ µµµµµµµ ∧∧∧∨∧∧∧ (17).
 При формуванні нечіткої баз правил для розрахунку

оцінки відношення довіри страхової компанії до зовніш-
нього середовища (табл. 4) найвищий ранг було поставле-
но економічному середовищу (1), наступний — політич-
ному середовищу (2), та далі соціальному середовищу —
третій (3), технологічному — четвертий (4). Було визначе-
но наступне: якщо відношення довіри до економічного
середовища низьке, то не має значення, яким воно буде до
інших складових зовнішнього середовища; якщо відношен-
ня довіри до політичного середовища низьке або середнє,
та, відповідно, до економічного середовища — високе, то
відношення довіри до політичного та соціального середо-
вища може приймати будь-які значення.

У таблиці 4  1
x ,  

2x ,  
3x та  

4x  — це відповідно пол-
ітичне, економічне, соціальне та політичне середо-
вище;  y  — узагальнений показник довіри. Функ-
ція належності  )xx,x(xjd

4321 ,,µ  до лінгвістичного тер-
му  { }високийсереднійнизькийd j  , ,∈  має наступний вигляд:

 [ )()()()(),,,(
32124321

xxxxxxxx ÍÑÍÍÍ µµµµµ ∧∧∧∨=

] [ ])()()()()()
43214

xxxxx ÍÑÑÍÍ µµµµµ ∧∧∧∨∧ (18),
 [ )()()(),,,( 3214321 xxxxxxx НССС µµµµ ∧∧∧=

] [ ])()()()(...)(
43214

xxxxx СНВВН µµµµµ ∧∧∧∨∨∧ (19),

 [ ])()()()(),,,( 43214321 xxxxxxxx ВСВВВ µµµµµ ∨∧∧∧=

[ ] [ ])()()()()()()()( 43214321 xxxxxxxx ВВВВВСВВ µµµµµµµµ ∧∧∧∨∧∧∧∨ (20).
За побудованою моделлю оцінки відношення дові-

ри СК до ЗС було проведено дослідження (назва стра-
хової компаній не вказується, оскільки оцінки спец-
іалістів є конфіденційною інформацією) за участю 24
спеціалістів у галузі страхування щодо їх оцінки відно-
шення довіри до ЗС (табл. 5).

При застосуванні моделі з використанням формул
(6) — (10) та (12) — (20) було отримано наступні резуль-
тати: відношення довіри до політичного середовища —
середній рівень (належність: 0,78); до економічного —
середній рівень (належність: 1,00), до соціального —
низький рівень (належність: 0,6); до технологічного —
низький рівень (належність: 1,00). Загальний рівень
відношення довіри СК до ЗС є середнім (належність: 0,6).

№ 

комбінації 1x  2x  y  

1,1 Н - Н 

2,1 С Н 

С 
2,2 С С 

2,3 С В 

2,4 В Н 

3,1 В С 
В 

3,2 В В 

Таблиця 2. База нечітких правил
(Політичне середовище)

№ 

комбінації 1x  2x  3x  4x  y  

1,1 - Н - - 
Н 

1,2 - С Н - 

1,3 Н С С Н Н 

2,1 С С С Н 

С 

 

 

2,2 С С С С 

2,3 Н В Н Н 

2,4 Н В С Н 

2,5 Н В С С 

2,6 С В С Н 

2,7 С В С С 

2,8 Н В В Н 

2,9 С В В Н 

2,10 Н В В С 

3,1 С В В С 

В 3,2 В В В С 

3,3 В В В В 

Таблиця 3. База нечітких правил (Економічне середовище)

№ 

комбінації 1x  2x  3x  4x  y  

1,1 - Н - - 

Н 1,2 Н С Н Н 

1,3 Н С С Н 

2,1 С С Н Н 

С 

2,2 Н С С Н 

2,3 Н С Н С 

2,4 С С С Н 

2,5 С С Н С 

2,6 С С С С 

2,7 Н В - - 

2,8 С В - - 

2,9 В В С Н 

2,10 В В Н С 

3,1 В В С С 

В 3,2 В В С В 

3,3 В В В В 

Таблиця 4. База нечітких правил
(Узагальнений показник довіри)
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО
РОЗВИТКУ

Таким чином, розроблено модель оцінки довіри в
економіці та наведено загальний вигляд моделі оцін-
ки відношення довіри між страховою компанією та
зовнішнім середовищем. Модель представлена у виг-
ляді ієрархічного дерева системи нечіткого логічно-
го висновку, яка дозволяє отримати інтегральний по-
казник довіри. Пропонується виділити оцінку відно-
шення довіри зовнішнього середовища до страхової
компанії та страхової компанії до зовнішнього сере-
довища.

Модель оцінки відношення довіри страхової ком-
панії до зовнішнього середовища дозволяє кількісно
оцінити відношення довіри експертів, що працюють у
страховій компанії до зовнішнього середовища (пол-
ітичне, економічне, соціальне та технологічне середо-
вище). Використання показників довіри даної моделі
дозволить вести гнучку та адаптивну політику стратег-
ічного управління страховою компанією. Подальші дос-
лідження можуть розвиватися в напрямі моделювання
впливу рівня довіри на фінансові показники діяльності
страхової компанії.
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