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Анотацiя
В роботi пропонується пiдхiд, що до вирiшення задачi аналiзу фiнансової стабiльностi пiдприємства, як iн-

телектуальної задачi, що базується на використаннi нейронних мереж для аналiзу даних про пiдприємство.

Abstract
This paper proposes an approach that to solve the problem of analysis of financial stability, as intellectual problem,

based on the use of neural networks to analyze data about the company.

Вступ
На сьогоднiшнiй день фiнансова стабiльнiсть пiдприємства є однiєю з найважливiших

характеристик фiнансового стану пiдприємства в умовах ринкової економiки, запорукою
виживання та основою стабiльного стану. Аналiз стабiльностi фiнансового стану на ту
або iншу дату дозволяє з’ясувати, наскiльки правильно пiдприємство управляло фiнан-
совими ресурсами протягом перiоду, що передує цiй датi. Однак, традицiйний пiдхiд до
розв’язання задачi оцiнювання фiнансової стабiльностi пiдприємства обмежиний вiдсутнi-
стю можливостi враховувати характер змiн зовнiшнiх факторiв, що може призводити до
накопичування похибки в кiнцевих результатах. Ця проблема може бути розв’язана вико-
ристанням методiв, якi базуються на застосуваннi теорiї штучного iтлекту, характерною
рисою яких є здатнiсть адаптуватися до зовнiшнiх змiн, самонавчатись та передбачати
вплив результатiв дiяльностi пiдприємства на його фiнансову стабiльнiсть [1].

Штучний iнтелект в аналiзi фiнансової стабiльностi пiдприємства
Для застосування засобiв штучного iнтелекту до процесу оцiнювання фiнансової ста-

бiльностi пiдприємства спершу обираються окремi фiнансовi показники (Хi), що найкра-
щим чином характеризують окремi сторони дiяльностi пiдприємства i при цьому утво-
рюють певну закiнчену сукупнiсть, що дає вичерпне уявлення про пiдприємство як про
цiле.

Кожному показнику (Хi)i зiставляється рiвень його значущостi для аналiзу (Ri). Щоб
оцiнити цей рiвень, потрiбно розташувати всi показники по порядку убування значущостi
так, щоб виконувалося правило:

R1 > R2 > . . . > Rn (1)

Якщо система показникiв проранжована в порядку убування їх значущостi, то значи-
мiсть (Ri) слiд визначати за правилом Фiшберна:

Ri =
2(n− i+ 1)

(n+ 1) ∗ n
(2)

Пiсля ранжування показникiв необхiдно розподiлити рiвень значимостi кожного пока-
зника, пiсля чого можна побудувати комплексний фiнансовий показник.

Такий пiдхiд дозволяє найкращим чином формалiзувати нечiткi показники, трансфор-
мувавши мову слiв у мову кiлькiсних оцiнок. Якщо експерт добре знає пiдприємство зсе-
редини, то йому не складе нiяких труднощiв видiлити саме тi чинники, якi найбiльш
впливають на процеси втрати платоспроможностi (включаючи помилки менеджменту),
зiставити цим факторам кiлькiснi показники i пронормувати їх. Даний метод – це iн-
струмент, можливостi якого залежать тiльки вiд знань користувача в умiлих руках вiн
використовується.

Головною особливiстю розв’язання задачi шляхом кластеризацiї є можливiсть об’єдна-
ння пiдприємств в непересiчнi групи – кластери, на основi близькостi значень їх ознак. В
результатi у кожному кластерi будуть знаходитись пiдприємства, схожi за своїми власти-
востями i вiдрiзняються вiд тих, якi розташованi в iнших кластерах.
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Одним з найефективнiших методiв розв’язку задачi кластеризацiї є її розв’язок за допо-
могою нейронної мережi Кохонена. Ця мережа використовує неконтрольоване навчання
i навчальна множина складається лише iз значень вхiдних змiнних. Мережа розпiзнає
кластери в навчальних даних i розподiляє данi до вiдповiдних кластерiв. Якщо в подаль-
шому мережа зустрiчається з набором даних, несхожим нi з одним iз вiдомих зразкiв,
вона вiдносить його до нового кластеру. Якщо в даних мiстяться мiтки класiв, то мережа
спроможна вирiшувати задачi класифiкацiї. Мережi Кохонена можна використовувати i в
задачах, де класи вiдомi – перевага буде у спроможностi мережi виявляти подiбнiсть мiж
рiзноманiтними класами.

Для застосування нейронної мережi Кохонена в задачi оцiнки фiнансової стабiльностi
пiдприємства кожне пiдприємство, яке потрiбно класифiкувати, необхiдно представити в
видi вектора що буде подаватися на вхiд нейронної мережi. В вектор необхiдно записати
данi за якими буде проводитись оцiнка фiнансової безпеки. Кiлькiсть нейронiв (A) вхiдно-
го шару визначається як кiлькiсть компонентiв вхiдного вектору, кiлькiсть нейронiв шару
Кохонена визначається як кiлькiсть класiв. Для оцiнки фiнансового стану пiдприємства
вистачить п’ятьох класiв – «Дуже високий рiвень», «Високий рiвень», «Нормальний рi-
вень», «Низький рiвень», «Критичний рiвень». Отже кiлькiсть нейронiв шару Кохонена
M = 5. Кiлькiсть нейронiв у вихiдному шарi дорiвнює кiлькостi нейронiв у шарi Кохоне-
на. Нейрони вхiдного шару не роблять нiяких обчислень, вони використовуються як точки
розгалуження для вхiдного сигналу. Кожен нейрон вхiдного шару з’єднаний з кожним ней-
роном шару Кохонена окремою вагою WAiBi. Нейрони Кохонена сумують вхiдний сигнал
i подають його на вихiднi нейрони. Сигнал на виходi iз мережi оцiнюється за формулою:

OUTk = w(A1 −Bk) ∗ x1 + w(A2 −Bk) ∗ x(2 + ...+ w(A1 −Bk) ∗ xn) (3)

В результатi роботи такої нейронної мережi на кожному з виходiв OUTk з’явиться
сигнал, однак пiдприємство належатиме то того класу, еквiвалентний сигнал якого буде
максимальним. В результатi такого пiдходу можна провести класифiкацiю пiдприємств за
рiвнем їхньої фiнансової стабiльностi, у випадку коли вiдомi кластери можна розподiлити
пiдприємств за рiвнем їх фiнансової стабiльностi. До переваг даного методу належить
його простота в використаннi, користувачевi зовсiм не потрiбно знати як працює нейронна
мережа Кохонена однак це є i недолiком методу, оскiльки реалiзувати та навчити нейрону
мереже звичайному користувачевi не пiд силу i потребує втручання експерта [2].
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