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Методологія дослідження. Результати

отримані за рахунок застосування методів:

теоретичного узагальнення – при визначенні поняття «довіра» та існуючих методів та
моделей; нечіткого моделювання – при визначенні нечіткої сутності відношення довіри,
побудові системи нечіткого логічного висновку, нечітких правил та функцій належності,
аналізу на чутливість моделі.
Результати. Побудовано модель оцінки довіри клієнтів до страхової компанії на основі
систем нечіткого логічного висновку Мамдані. Модель дозволяє кількісно визначити рівень
довіри до послуг, які надає страхова компанія. Наведено результати модельних
експериментів та розраховано значення коефіцієнтів довіри до таких галузей страхування,
як: страхування відповідальності, майнове та особисте страхування для страхової компанії,
та значення узагальненого показник довіри, що включає всі ці три складові.
Новизна. Розроблено модель оцінки відношення довіри для страхового ринку України
на основі системи нечіткого логічного висновку, яка дає можливість моделювати показники
довіри за галузями страхування відповідальності, майнового та особистого страхування для
оцінки послуг конкретної страхової компанії.
Практична значущість. Запропоновано врахувати значення показників довіри при
прийнятті економічних рішень, управлінні страховою організацією та для покращення
системи обслуговування клієнтів. Модель може бути використана для обґрунтування заходів
щодо вдосконалення розвитку вітчизняного страхового ринку

та діяльності страхових

компаній.
Ключові слова: відношення довіри, страхування, нечітка логіка, система нечіткого
логічного висновку.
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