
УДК 004.852 

А. О. Лавренюк 

В. І. Месюра 

 

МЕТОДИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ  

У КРЕДИТНОМУ СКОРИНГУ  

 
Вінницький національний технічний університет 

 
Анотація 

Розглянуто інтелектуальний модуль аналізу даних для кредитного скорінгу на основі нейромережних 

моделей. Обґрунтування доцільність використання генетичного алгоритму для навчання нейромережниої 

моделі кредитного скорінгу. Розроблено генетичний алгоритм і відповідне програмне забезпечення. 
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Abstract 

An intelligent data analysis module for credit scoring based on neural network models is Considered. Feasibility of 

using genetic algorithm for learning neural network scoring model is worked out. A genetic algorithm and software are 

developed.  

Keywords: credit scoring, neural network model, genetic algorithm. 

 

Однією з найголовніших проблем у сучасній банківській системі України є боротьба з 

неповерненням кредитів. Підвищення точності прогнозування ризику неповернення кредитів 

забезпечує захист банку від суттєвих фінансових втрат. Тому, банки постійно працюють над 

вдосконаленням методів та засобів управління кредитними ризиками [1,2]. 

Однією з найпоширеніших моделей управляння ризиками є скорінгова модель [3,4]. Скоринг є 

математичною або статистичною моделлю, за допомогою якої на основі кредитної історії "минулих" 

клієнтів банк намагається визначити, наскільки великою є ймовірність того, що конкретний потенцій-

ний позичальник поверне кредит у зазначений термін. Побудова скорингової моделі має багато 

різних аспектів, серед яких слід виділити вибір «релевантної множини даних про клієнта», 

забезпечення відповідних організаційних заходів, розв’язання ряду психологічних та етичних 

проблем. Але однією з найбільш складних систем залишається розробка спеціальних інструменталь-

них засобів, що забезпечують прийняття рішення щодо кредитоспроможності позичальника. 

Проведений аналіз засвідчив, що сьогодні існує велика кількість таких інструментальних засобів, 

жоден з яких не має «універсальних» переваг. Разом з тим, більшість дослідників вважають, що 

найбільш перспективною моделлю кредитного скорингу є нейромежна модель. Існує велика кількість 

досліджень щодо типу нейроних мереж, які найкраще використовувати у цих моделях, а також, щодо 

методів навчання нейронних мереж. 

Зокрема, найбільш поширений метод навчання багатошарових персептронів, метод зворотного 

розповсюдження помилки, у зв’язку з високою імовірністю попадання у локальні максимуми, 

необхідністю ретельного формування навчальної, контрольної та тестової вибірок з метою уникнення 

недонавчання або перенавчання мережі, повільністю процедури навчання,   є дуже складним у 

використанні, потребуючи від менеджера кредитних ризиків високого рівня теоретичних знань та 

практичних навичок, що призводить до намагання менеджерів уникнути роботи з такими моделями 

[5]. 

Оскільки задачу навчання нейронної мережі можна сформулювати в загальному випадку як задачу 

пошуку оптимального набору значень вагових коефіцієнтів, у доповіді пропонується 

використовувати для навчання нейромережної моделі кредитного скорингу генетичний алгоритм, 

який сьогодні є найпопулярнішим інтелектуальним методом оптимізації [6,7]. 

У доповіді наводиться алгоритм навчання нейронної мережі за допомогою генетичного алгоритму,  

запропоновані адаптовані до даної задачі генетичні оператори [8], розглядається побудований на 

основі вільно розповсюджуваних бібліотек для створення нейронних мереж та генетичних 

алгоритмів, діючий прототип інтелектуального модулю [9].  



Для забезпечення можливостей порівняння результатів роботи розробленого програмного 

забезпечення, при його дослідженні були використані вільно розповсюджувані «німецький» та 

«австралійський» набори даних. Результати досліджень показали більш високу ефективність 

розробленого підходу відносно найближчого аналогу.  

Подальше вдосконалення розробленого прототипу інтелектуального модулю полягає у розробці 

спеціальних генетичних операторів.  
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