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РОЗРОБКА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНВЕСТИЦІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
НЕЧІТКОІ ЛОГІКИ

АНОТАЦІЯ. У роботі запропоновано методологічний підхід до аналізу ін-
вестиційних проектів та на його основі побудовано економіко-мате-
матичну модель оцінки ефективності інвестицій з використанням нечіт-
кого логічного виведення.

ANNOTATION. The paper presents a methodological approach to the analysis
of investment projects and constructed mathematical model of investment
evaluation using fuzzy logic output.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Інвестування, прийняття рішень, нечітка логіка, не-
чітке логічне виведення.

Постановка проблеми. Інвестиційна діяльність є одним із
найважливіших факторів розвитку економічної системи у сучасних
умовах ринку. У період фінансової кризи, яку переживає увесь світ,
для підтримання національних економік не вистачає саме інвести-
ційних ресурсів. В Україні питання залучення зовнішніх чи
внутрішніх інвестицій стало актуальним одразу після здобуття
незалежності. Сьогодні питання інвестування в національну еконо-
міку в Україні стоїть ще гостріше, адже від кризи потерпають
практично усі галузі промисловості.
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Високий рівень невизначеності, політична нестабільність та
динаміка сучасного ринку у всіх галузях народного господарства
є загрозою та перепоною на шляху до проведення активної
інвестиційної політики як вітчизняних так і іноземних під-
приємств.

Прийняття рішень на різних стадіях підготовки інвестицій-
ного проекту характеризується неповнотою та нечіткістю вхідної
інформації, яка обумовлена відсутністю статистики, впливом
зовнішніх факторів, недостовірністю інформації, довгими стро-
ками проектів. Саме тому є потреба у використанні адекватного
математичного апарату, що дає можливість врахувати неповноту
та невизначеність вхідних даних.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто відмітити,
що до 80-х років минулого століття дослідження з використанням
нечітко-множинних підходів та нечіткої логіки проводилися в
основному у сфері управління технічними системами. Дослід-
ження економічних процесів, зокрема інвестиційних, за допомо-
гою нечітких підходів активного розвитку набуває саме зараз.

Серед вітчизняних вчених останні роботи у галузі прийняття
рішень у економічній (також інвестиційній) діяльності за умов
невизначеності належать В. В. Вітлінському [1], А. В. Матвій-
чуку [3], М. С. Сявавку [7]. У роботах досліджуються методи
аналізу та оцінки інвестицій на базі класичних та нечітких
підходів. Серед науковців, що займаються оцінкою інвестиційної
діяльності на засадах теорії нечітких множин та нечіткої логіки у
Росії варто виділити А. О. Недосекіна [4], М. Г. Чернова [9],
П. М. Дерев’янко. Основним математичним апаратом, що вико-
ристовують дослідники, є теорія нечітких множин. Варто також
відзначити роботу білоруського вченого П. В. Севастьянова [6] у
сфері дослідження фінансових інвестицій з точки зору нечіткості.

Матеріали і результати досліджень. Для того, щоб зрозу-
міти суть інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності
перш за все необхідно визначитись з категоріальним апаратом,
зокрема, розкрити сутність та поняття інвестиції.

Інвестиція — довгострокове вкладання капіталу у підприємст-
ва, соціально економічні програми, проекти у межах держави або
за кордоном з метою отримання доходу і соціального ефекту [5,
с. 25].

Інвестиційна діяльність — це діяльність, що здійснюється за
умов невизначеності, коли точно невідомі усі параметри,
зазвичай немає історичної інформації, а розрахунки проводяться
відносно майбутніх значень.
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Невизначеність в інвестиційному аналізі виступає як систем-
ний чинник і як чинник, який необхідно враховувати при
реалізації конкретних підходів до моделювання.

Існуючі підходи до моделювання інвестиційної діяльності мають
ряд недоліків, що описано у роботах [3, 4, 6—8]. Тому існує потреба
у використанні принципово нових підходів до побудови моделей.
Саме таким підходом ми вважаємо нечітку логіку.

Переважна більшість існуючої літератури з інвестування про-
понує визначати ефективність вкладання коштів на основі окре-
мих кількісних критеріїв. До них належать NPV (чиста приведена
вартість), PBP (термін окупності), (IRR) внутрішня норма прибут-
ковості, (IR) рівень рентабельності та ін.

Класичною задачею вибору варіанту інвестування є обчис-
лення NPV, проте не треба забувати, що ефективність інвестицій
залежить не від одного критерію, а саме рішення, відповідно, є
багатокритеріальним.

Розглянемо коротко основні показники. NPV — визначається
як загальна різниця між приведеними доходами (чистими
грошовими потоками) і витратами (інвестиційними) проекту на
протязі усього періоду його реалізації [4]:
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де Ii — обсяг інвестицій в i-ому періоді, N — число планових ін-
тервалів (періодів) інвестиційного процесу, відповідних терміну
життя проекту, iV  — оборотне сальдо надходжень і платежів в i-
ому періоді, ri — ставка дисконтування, вибрана для i-го періоду
з урахуванням оцінок очікуваної вартості використовуваного в
проекті капіталу (наприклад, очікувана ставка по довгострокових
кредитах), C — ліквідаційна вартість чистих активів, що склалася
в ході інвестиційного процесу (зокрема залишкова вартість осно-
вних засобів на балансі підприємства). При NPV > 0 — доцільно
прийняти проект. Якщо NPV < 0 — проект варто відхилити. Як-
що ж NPV = 0 — проект не є збитковим, але і прибутку він не
приносить.

Термін окупності — це мінімальна кількість років реалізації
проекту, при якій загальний приведений прибуток перевищува-
тиме обсяг інвестованого капіталу [5, с. 122]:

 ,  PBP n=  при якому IV >∑
=

n

0i
i , (2)
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де PBP (Payback Period) — термін окупності, Vi — сума надхо-
дження грошових коштів включно до і-го періоду, І — інвестиції.

IRR (внутрішня норма дохідності) — показник, що визначає
максимальну ставку плати за залучені джерела фінансування, при
якому проект залишається беззбитковим [5, с. 125]. Разом з тим
його можна розглядати як мінімальний гарантований рівень при-
бутковості інвестиційних витрат.

Алгоритм визначення IRR можна представити в наступному
вигляді:

— вибираються два значення норми дисконту і розраховують-
ся NPV (при одному значенні NPV повинно бути нижче нуля, при
іншому — вище нуля);

— значення коефіцієнтів і самих NPV підставляються в наступ-
ну формулу:

)( IRR 12
21

1
1 dd

NPVNPV
NPVd −×

−
+= , (3)

де 1d  — норма дисконту, при якій NPV > 0;
1NPV — величина додатного NPV;

2d  — норма дисконту, при якій NPV < 0;
2NPV  — величина від’ємного NPV.

Побудова математичної моделі на базі нечіткої логіки
передбачає кілька етапів для визначення параметрів та їх опису у
моделі, а також правил для логічного виведення результатів.
Етап 1. Визначення характеристик системи.
Для формування набору незалежних змінних під час побудови

моделі оцінки інвестиційних проектів сформуємо набір найваж-
ливіших на наш погляд показників для оцінки інвестиційних аль-
тернатив (табл. 1).

Таблиця 1
ПАРАМЕТРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ ІНВЕСТУВАННЯ

Позначення Параметр Спосіб визначення
1 2 3
X1 Рівень конкуренції Експертним шляхом
X2 Термін окупності формула (2)
X3 Внутрішня норма дохідності формула (3)
X4 Чиста приведена вартість формула (1)
X5 Обсяги інвестицій Загальна сума вкладень

X6
Відношення чистої приведеної вар-
тості до обсягів інвестицій X4 / X5
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Параметр X6 — введено у модель для забезпечення врахування
співвідношення між абсолютними значеннями обсягів інвестицій
та результатами діяльності.

Представлений набір показників є одним з можливих варіан-
тів і може формуватися експертом індивідуально для кожного
окремого підприємства або проекту з урахуванням його спе-
цифіки.

Усі параметри у моделі будуть представлені у вигляді лінгвіс-
тичних змінних.
Етап 2. Лінгвістичні змінні.
Далі потрібно описати параметри як лінгвістичні змінні,

вказавши терми та їх позначення, універсальну множину
(табл. 2).
Етап 3. Визначення функцій належності нечітких термів.
На наступному етапі для кожного значення терму лінгвістич-

ної змінної будуємо функцію належності.

Таблиця 2
ЧИННИКИ РЕЗУЛЬТАТУ ІНВЕСТУВАННЯ, ОПИСАНІ

ЯК ЛІНГВІСТИЧНІ ЗМІННІ

Позначення
і назва змінної

Універсальна
множина Терми для оцінювання

X1 — рівень кон-
куренції

(0—100) ба-
лів

дуже низький (1), низький (2), середній
(3), високий (4), дуже високий (5).

X2 — термін окуп-
ності

(0—20) ро-
ків Короткий (1), середній (2), довгий (3).

X3 — внутрішня
норма дохідності (0; 100) % Низька (1), середня дохідність (2), ви-

сока дохідність (3).

X4 — чиста приве-
дена вартість

визначаєть-
ся динаміч-
но

мінімальна (1), низка (2), середня (3),
висока (4), максимальна (5)

X5 — обсяги інвес-
тицій

визначаєть-
ся динаміч-
но

Мінімальні (1), низькі (2), середні (2),
високі (4), максимальні (5).

X6 — відношення
чистої приведеної
вартості до обсягів
інвестицій

(0; 5)
нейтральний результат (1), дрібні до-
ходи (2), високі доходи (3), дуже висо-
кі доходи (4)

Y — ефективність
інвестування [0; 1] низька (1), середня (2), висока (3)
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Для лінгвістичної змінної рівень конкуренції на універсальній
множині (0;100) балів внутрішні терми матимуть трикутну функ-
цію належності, а зовнішні z- та s-подібну відповідно (рис. 1 а).
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Рис. 1. Терми лінгвістичних змінних
«Рівень конкуренції» (а) та «Термін окупності інвестицій» (б)

Терми на рис. 1 а позначені наступним чином: ДН — дуже низь-
кий, Н — низький, С — середній, В — високий, ДВ — дуже високий.

Термін окупності розділено на три терми (рис. 1 б): короткий
(від 0 до 3 років), середній (від 2 до 6 років), довгий (від 5 до
20 років). Терми на рис. 1 б позначені наступним чином: К — ко-
роткий, С — середній, Д — довгий.

Внутрішня норма дохідності використовується для визначення
можливих альтернативних вкладень. Відповідно до методу її ви-
значення показник може набувати значень на усій множині дійс-
них чисел, проте у моделі ми відкидаємо усі значення менші 0,
адже за таких умов проект не окупається і є завідомо збитковим.

Ми
1

0,5

0

0 50 100
%10 20 30 40 60 70 80 90

а)

Н С В

 

Ми
1

0,5

0

0 2,5 50,5 1 1,5 2 3 3,5 4 4,5

б)

Н ДД ВД ДВД

Рис. 2. Терми лінгвістичних змінних
«Внутрішня норма дохідності» (а) та «X4 / X5» (б).

Терми на рис. 2 а позначені наступним чином: Н — низька,
С — середня, В — висока.

Співвідношення між чистою приведеною вартістю та обсяга-
ми інвестицій використовується у моделі для врахування можли-
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вих на порядки різних абсолютних значень параметрів. У моделі
не розглядається варіант, коли даний показник менший нуля,
адже у такому випадку NPV < 0, а отже наперед відомо, що про-
ект економічно неефективний.

Терми на рис. 2 б позначені наступним чином: Н — нейтраль-
ні результати, ДД — дрібні доходи, ВД — високі доходи, ДВД —
дуже високі доходи.

Оскільки наперед невідомо універсальної множини, то і функ-
ції належності, їх вид та ширину носія теж наперед визначити
немає можливості.

Враховуючи, що границями універсальної множини виступають
значення мінімальних та максимальних показників, то у моделі за
замовчуванням будуть присутні два трикутні терми, що описують ці
межі: мінімум та максимум, а усі інші будуть визначатися як рівно-
мірно розподілені на універсальній множині (рис. 3).

Ми
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0,5

0
minValue maxValue

Мін МаксН С В

Рис. 3. Терми для лінгвістичних змінних
«Обсяги інвестицій» та «Чиста приведена вартість»

Досить проблемними у даному дослідженні є показники обся-
гів інвестицій та чистої приведеної вартості. Ці показники нале-
жать до універсальної множини, яка є множиною усіх дійсних
чисел. Для звуження універсальної множини діапазони цих зна-
чень будуть визначатися не на етапі побудови моделі, а на етапі її
використання або тестування.

Оскільки NPV та I співвимірні величини, а також вони вимірю-
ються у грошових одиницях (однакові одиниці виміру), то універсаль-
ну множину для цих параметрів визначатимемо наступним чином:
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]max[min ValueValue,UU NPVI == , (4)
де )min(),min(min(min NPV)IValue= , )max(max(max IValue=  ))max(NPV .
Тобто, нижня межа значення обиратиметься з як мінімальне серед
мінімальних обсягів інвестицій та мінімального обсягу чистої при-
веденої вартості; максимальне — аналогічно, тільки за найбільши-
ми значеннями.

Відповідно до обраної методики потрібно зафіксувати центри
функцій належності рівномірно на універсальній множині. Для
нашого випадку вони будуть визначатися за формулами:

,minmax
n

ValueValuestep −
= (5)

,,,min 23121 stepxxstepxxstepValuex +=+=+=

де minValue — нижня межа, maxValue — верхня межа універсаль-
ної множини, n — кількість термів (у нашому випадку 5), xi —
значення вершини і-ї функції належності. Носій множини визна-
чатимемо як відрізок між вершинами функції належності, що
оточують поточну.
Етап 4. Формування бази правил.
Експертна система на базі нечітких знань повинна містити такий

механізм нечіткого логічного виведення, щоб можна було роботи
висновки про ефективність інвестиційного проекту на основі всієї
необхідної вхідної інформації. Тому потрібно сформувати базу пра-
вил для нашого дослідження. У подальшому базу правил потрібно
перетворити у систему нечітких логічних рівнянь, яка і буде давати
результат. Уривок бази правил зображено у табл. 3.

Таблиця 3
БАЗА ПРАВИЛ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

Лінгвістичні значення показників Вага Результуюча змінна
X1 X2 X3 X4 X5 X6 w G

В Д Н Н В Д Нw1

ДВ С С Мін Макс Д Нw2

— Д С — — Н Нw3

С К — — — Д Нw4

Н

На основі поданої вище бази правил формується система нечіт-
ких логічних рівнянь.
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Представимо за допомогою функцій належності та вагових кое-
фіцієнтів аналітичну форму запису прийняття рішення відносно
економічної ефективності інвестування для кожного з термів. Тоді
для низької ефективності інвестування це рівняння матиме вигляд.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]∨µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ=µ 654321
Н
161,..., XXXXXXwXX ДВННДВН

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]∨µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ 6543212 XXXXXXw ДMaМiССДВН (6)
( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ]62146323 XXXwXXXw ДКСННСДН µ⋅µ⋅µ∨µ⋅µ⋅µ∨ ,

де ( )N
d XXj ,...,1µ  — функція належності вектора вхідних змінних Xi,
Ni ,1= , j-му значенню вихідної змінної G (лінгвістичної змінної

dj ∈ {Н, С, В}); N — кількість вхідних факторів; ( )i
a X

jp
iµ  — функція

належності вхідної змінної Xi лінгвістичному терму jp
ia , mj ,1= ,

Ni ,1= , jkp ,1= ; m — кількість значень вихідної змінної G; kj — кіль-
кість правил у базі знань, відповідних j-му терму вихідної змінної G.

Після розв’язання рівнянь отримаємо ряд термів — результа-
тів виведення по кожному правилу. За допомогою операції міні-
муму обчислимо значення вихідних термів та об’єднаємо функції
належності за допомогою операції максимум.

Коригування вхідних змінних та правил варто проводити піс-
ля налаштування та навчання нечіткої системи.

Побудована вище модель передбачає аналіз інвестиційних
проектів з використанням нечітких описів експертів (бази пра-
вил) залежності вихідних показників від вхідних.

На базі створеної моделі проведемо оцінку групи інвестицій-
них проектів. Для спрощення проведення експерименту розроби-
мо прикладне програмне застосування «Fuzzy Logic IM» (рис. 4).
Вхідні параметри моделі відображено у табл. 4.

Таблиця 4
ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Показник Проект 1 Проект 2 Проект 3
Рівень конкуренції, бал 55 28 84
Чиста приведена вартість
(NPV), грн 3200 6000 4000

Обсяги інвестицій (I), грн 1400 1400 3000
Період окупності (PBP), роки 3,5 2 3
Внутрішня норма рентабель-
ності (IRR) 0,2 0,33 0,15

Відношення чистої приведеної
вартості та обсягів інвестування 29,2

1400
3200

= 28,4
1400
6000

= 33,1
3000
4000

=



158

Рис. 4. Графічний інтерфейс програми «Fuzzy Logic IMA»

Відповідно до значень, які наявні у проектах, межі лінгвістич-
них змінних для термів «Чиста приведена вартість» та «Обсяги ін-
вестицій» будуть, відповідно, [3200; 6000] та [1400; 3000]. Автома-
тично генеровані терми відповідно мають вигляд як на рис. 5 і 6.

Рис. 5. Автоматично генеровані терми змінної
«Чиста приведена вартість»
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Рис. 6. Автоматично генеровані терми змінної
«Обсяги інвестицій»

Після проведення експерименту на основі бази правил отри-
муємо результати, зображені у табл. 5.

Оскільки результат залежить від методу дефаззифікації вихід-
ної змінної, то наведено обчислення за трьома основними підхо-
дами: центром тяжіння (найбільш очікуваний), максимум серед
максимумів (оптимістичний) та мінімум серед мінімумів (песимі-
стичний) (табл. 5). За результатами експерименту можна зробити
висновок, що за будь-яким методом дефаззифікації кращим є
проект 2.

Таблиця 5
РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ПРОЕКТІВ

З ВИКОРИСТАННЯМ «FUZZY LOGIC IMA»

Метод дефаззифікації
Проект Центр

тяжіння MaxOfMax MinOfMax
Графік

(з дефаз. за центром тяжіння)

Проект 1 0,5 0,698 0,303
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Закінчення табл. 5

Метод дефаззифікації
Проект Центр

тяжіння MaxOfMax MinOfMax
Графік

(з дефаз. за центром тяжіння)

Проект 2 0,933 1 1

Проект 3 0,5 0,585 0,415

Метод дефаззифікації має важливе значення при отриманні
результатів з використанням нечіткості, оскільки він скоріше
описує ставлення особи, що приймає рішення, до результату, ніж
якісь математичні закони.

Висновки. Запропонований у статті методологічний підхід та
реалізований на його основі програмний продукт дозволяє не лише
оцінювати інвестиційні проекти, але і, використовуючи «якщо-то»
аналіз, визначати шляхи підвищення ефективності проекту у реаль-
ному часі, просто змінюючи вхідні дані для моделі.

Нечітко-множинний аналіз та нечітке логічне виведення в ін-
вестиційної діяльності є перспективним і потужним засобом оцін-
ки та моделювання внутрішніх та зовнішніх параметрів проекту.
Підхід, що базується на врахуванні нечіткості у вхідних або вихід-
них параметрах моделі, дозволяє обґрунтовано визначати най-
більш привабливі пропозиції щодо інвестування за умов неви-
значеності.
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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ
ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ІЗ УРАХУВАННЯМ
ПРАВИЛ ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ РИНКУ

АНОТАЦІЯ. Розроблено методологічний підхід до процесу прийнят-
тя рішень при торгівлі фондовими активами, на основі якого ство-
рено модель з використанням інструментарію нечіткої логіки.
Практична реалізація розробленого підходу дозволила провести
аналіз моделі на реальних даних, у ході якого було відзначено її ви-
соку ефективність.

ANNOTATION. There are developed an approach to decision making process
of stock trading. The model was created on the base of presented approach
and fuzzy logic theory. Practical implementation of developed approach allowed
to make an analysis of model using real dataset, which confirmed high
efficiency of model and approach.
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