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Анотація. Розглядається актуальна науково-прикладна задача 

ідентифікації форм та визначення параметрів функцій належності 

відповідних терм-множин для задач прогнозування та  управління у фінансових 

системах на задачах нечіткої логіки. 
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Проблеми створення методів прогнозування управління у фінансових 

системах, що функціонують в умовах апріорної та поточної невизначеності, 

пов’язані, перш за все, з розробкою нових методів покращення показників 

якості управління при дотриманні відповідних обмежень. Науковими 



дослідженнями, що проводяться у різних країнах, доведено, що для фінансових 

корпоративних і фондових  систем, параметри яких  змінюються в процесі 

функціонування, доцільним є використання інтелектуальних систем управління 

на основі методів fuzzy logic (нечіткої логіки). Поєднання методів сучасної 

теорії управління з теорією нечіткої логіки дозволяє синтезувати моделі 

процесів, які складно формалізуються, і формувати керувальні дії, які є 

адекватними процесам прийняття рішень фінансовим менеджером. 

Однак, не дивлячись на те, що методи нечіткої логіки все більшою мірою 

стають невід’ємними елементами фінансових систем управління, до цього 

моменту залишається відкритим питання вибору форми та визначення 

параметрів функцій належності відповідних терм-множин. У зв’язку з цим 

актуальною є задача ідентифікації та визначення параметрів функцій 

належності відповідних терм-множин для задач управління фінансовими 

системами на засадах нечіткої логіки.  

Аналіз літературних джерел, наприклад [1÷4 та ін.], показує, що форма 

функцій належності та її параметри можуть бути сформовані із застосуванням 

різних методів, а саме: шляхом використання стандартних функцій належності 

[3], використання методології статистичного оброблення експертної інформації 

[1], методу перших порівнянь [2], методу парних порівнянь Сааті [4] та ін. 

На сьогодні найбільш популярними є трикутна і трапецієподібна 

параметричні функції належності. 

Трикутна і трапецієподібна  функції належності широко використовуються 

в технічних системах, що функціонують в умовах невизначеності для 

підвищення швидкодії та точності цифрових пристроїв для оброблення та 

перетворення нечіткої інформації в реальному часі [5]. Трикутну функцію 

належності вперше використав у 1987 р. І.Buckley [6] для оцінювання бізнес-

плану за допомогою показника NPV. Пізніше А.О.Недосекін [7] на основі 

досвіду моделювання фінансових систем з використанням методів нечіткої 

логіки виділив переваги  від їх застосування в задачах фінансового 

менеджменту. Зокрема, він відзначив, що нечіткі множини ідеально описують 



суб’єктивну  активність осіб, що приймають рішення. Невпевненість експерта в 

оцінюванні може моделюватися функцією належності, носієм якої є 

припустима множина значень фактора, що аналізується. Окрім цього, менеджер 

отримує можливість кількісної інтерпретації ознак, що спочатку сформульовані 

якісно в термінах природної мови.  

Відзначимо також, що нечіткі числа ідеально підходять для планування 

поведінки різних факторів в часі, коли їх майбутня поведінка нечітка. Отже, усі 

сценарії по окремим факторам, на думку автора [7] можуть бути зведені в один 

сценарій у вигляді трикутного числа, де виділяються три точки: мінімально 

можливе, найбільш очікуване і максимально можливе значення фактора. При 

цьому, ваги окремих сценаріїв у структурі спільного сценарію формалізуються 

як трикутна функція належності рівня фактору нечіткій множині «наближеній 

рівності середньому». 

Проте, пізніше в нечіткій моделі фінансового стану корпорації 

А.О.Недосекін використав трапецієподібні функції належності [8, стор. 62]. У 

роботі [9, стор. 134] для побудови моделі прогнозування змін фінансового 

показника на основі експериментальних даних було так само спочатку 

використано трапецієподібну функцію належності, оскільки вона дає змогу 

задати точні межі, за якими значення змінної однозначно не належатиме тому 

чи іншому лінгвістичному терму. 

Відзначимо, що нейрон-нечітка мережа “Extended Delta-Bar-Delta” також 

обумовлює використання в моделі трапецієподібних функцій належності. 

Автор [9] встановив також, що така форма функції належності дозволяє одразу 

встановити розмір мінімальної величини коливання досліджуваного показника. 

Проте, під час отримання прогнозу на виході моделі щодо зростання індексу 

S&P500, як до, так і після навчання мережі, виявилося, що дуже часто на виході 

системи прогнозування з’явилося значення “0”, хоча такої величини серед 

можливих значень вихідної змінної немає. Це пояснюється тим, що вирішальне 

правило в базі знань являє собою мультиплікацію належності всіх змінних до 

заданих лінгвістичних термів, що зазвичай замінюється операцією мінімізації. 



Отже, якщо в поточній комбінації змінних, що подається на входи системи, 

хоча б одна із вхідних змінних не відповідає заданому в правилі лінгвістичному 

терму, тоді значення, принаймі, одної функції належності дорівнює нулю, а 

дане правило у результаті здійснення операції мультиплікації забезпечує нуль 

не виході, що порушує вимоги критерію «доброї визначеності рішення».  

Окрім цього, якщо серед логічних правил у базі знань не буде жодного 

правила, яке стовідсотково відтворює комбінацію вхідних змінних, то виходом 

моделі буде також нуль як результат виконання операції максимізації серед 

отриманих значень всіх правил. Ще одним недоліком трапецієподібних 

функцій належності є їх погана здатність до навчання внаслідок не 

диференційованості. Це призводить до необхідності істотної корекції форм 

функції належності для фазифікації вхідних сигналів.  

Аби уникнути подібних ситуацій доцільно використовувати інші форми 

функцій належності, які повільно спадають вздовж всієї множини можливих  

значень. Тоді значення функції належності завжди буде додатним і відмінним 

від нуля, навіть у точках, суттєво віддалених від координати максимуму 

функції. Одним із таких варіантів є квазідзвоноподібні функції, які були 

застосовані в роботі [9, стор. 135] для прогнозування розвитку фінансово-

економічних систем. Функції належності зручно задавати в параметричні 

формі. Тоді задача побудови функції належності зводиться до визначення її 

параметрів, яких як правило буває 2, 3 або 4. Найчастіше використовують 

трикутні трапецієподібні, гаусоподібні і сигмоїдні функції належності [10], а 

для представлення чітких чисел у вигляді нечітких множин використовують 

сінглтонну функцію належності. Моделі функцій належності і їх аналітичні 

форми наведено у табл. 1 і на рис. 1.      

 

 

 

 

 



Таблиця 1  

Параметричні функції належності 
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b – координата максимуму функції належності 
μ(b) =1. 
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с – коефіцієнт концентрації або розтягування 
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b – координата максимуму функції належності 
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а – коефіцієнт крутизни, 

с – координата переходу через 0,5. 
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а – чітке число, яке представлено у вигляді 

нечіткої множини. 

 

Джерело: таблиця складена автором на основі джерел [9, 10]. 

  

 
Рис. 1. Графіки популярних функцій належності 

(Джерело: [10]) 

 Аналізування наведених форм функцій належності, що приведені 

різними авторами [4, 5, 9, 10 та ін.], показано, що адекватність  нечітких 

моделей, побудованих на основі оброблення експертної інформації, нерозривно 

пов’язана з професійним рівнем експерта, який залучений до структурного 

синтезу нечіткої бази знань, а похибка моделі досягає 30 %. Окрім цього, наразі 



відсутній механізм  придбання знань у режимі on-line та методи синтезу законів 

адаптації нечітких експертних систем. 

 Проблема використання сукупності таких функцій  належності (табл. 1) 

одночасно ускладнюється тим, що вони мають різні аналітичні вирази. 

Вирішити цю проблему можна шляхом використання більш досконалих 

функцій належності. Для вирішення цієї задачі розглянемо функціональну 

структуру Fuzzy-моделі Такагі і Сугено [11], що наведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Fuzzy-модель типу МІМО  

(multi-input-multi-output) – багато входів – багато виходів: 
x1(k), x2(k),…, xn(k) – значення вхідних сигналів, 

y1(k), y2(k),…, yq(k) – значення вихідних сигналів, k – дискретний час 

 

 Зв’язки між вхідними і вихідними параметрами Fuzzy-моделі описується 

правилами виду [2]:  
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 де {x1(k), x2(k),…, xn(k)} – значення вхідних сигналів. 

     i – номер правила, і ∈{1…m}; 

    j – номер вхідного сигналу, j ∈{1…n}; 

    s – номер вихідного сигналу, s ∈{1…q}; 

    {y1(k), y2(k),…, yq(k)} – значення вихідних сигналів; 

    μі, j – лінгвістична терм-множина і-го правила для j-го вхідного сигналу; 

    μі, n+s  – лінгвістична терм-множина і-го правила для s-го вихідного 

сигналу. 



 

 Встановлено [13], що правила Мамдані-типу є найбільш ефективними 

при управлінні об’єктами, для яких накопичено значний досвід за участі 

досвідчених експертів, чиї знання можуть бути використані, зокрема, при 

проектуванні лінгвістичних термів та баз правил. Тоді модель Fuzzy типу 

МІМО перетворюється в модель типу МІSО (multi-input-singl-output) – багато 

входів – один вихід. Відповідно правила (1) в консеквенті матимуть лише одне 

значення виходу y(k). 

 Функція належності μА(х) приписує кожному елементу х∈Х →[0,1] 

ступінь його належності до нечіткої множини А. Якщо  μА(х) = 1, то це означає 

повну належність елемента х до нечіткої множини А, тобто х ∈ А. Якщо  μА(х) = 

0, то це означає відсутність належності елемента х до нечіткої множини А, 

тобто х ∉ А. Якщо 0 < μА(х) < 1, то це означає часткову належності елемента х 

до нечіткої множини А. 

 Оскільки під час оцінювання стану фінансових систем Х – це простір з 

кінцевою кількістю елементів, що пов’язує лінгвістичні оцінки Х = (х1, х2, х3,…, 

хn), то нечітка множина А⊆Х може бути записана у такому вигляді [10, стор. 9]: 
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де знак {•} означає множину пар  μА(х) і х. 

 Аналізування літературних джерел [11÷16 та ін.] на основі холістичного 

підходу дозволило вибрати найбільш раціональну аналітичну модель функцій 

належності, яка по суті є феноменологічною моделлю, оскільки дозволяє 

описати великий клас форм функцій належності, використовуючи лише зміну 

параметрів моделі: 

( )
1    ,0    ;exp)( >≥

−
−=













mc
c

mbх
xµ  .                              (3) 

 Результат вимірювання задається параметром b, а концентрація функції 

моделюється параметром с. Змінюючи показник степеня т, можна отримати 



будь-яку форму функції належності. На рис. 3 наведено один із прикладів 

дослідження форми функцій належності, що побудовані за таких умов: с=1, 

b=0, т=2, 4, 6, 10, тобто   

mхеx )()( −=µ  .                                                 (4) 

 
Рис. 3. Сімейство функцій належності, побудованих за рівнянням (4): 

1 – т = 2; 2 – т = 4; 3 – т = 6; 4 – т = 10 

(Джерело: розробка автора) 

 

Висновок 

 Запропоновані функції належності (3) є зручними для налаштування, 

оскільки є легко диференційованими, а також дають змогу встановлення меж 

змін для різних термів, що є дуже важливим, виходячи із особливостей задачі 

фазифікації у фінансових корпоративних і фондових системах. Використання 

функції належності такого типу значно прискорить швидкість та якість 

навчання, підвищить прибутковість роботи оптимізованих систем 

прогнозування і управління їх розвитком. 
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