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Анотацiя
В статтi обґрунтовується доцiльнiсть та опис iнтелектуальної системи, що розв’язує задачу market forecasti-

ng для визначення кон’юнктури ринку продукцiї, що базується на використаннi методiв прогнозування для ви-
значення кон’юнктури ринку продукцiї.

This article explain the rationale and description of the intelligent system that solves the problem of market forecasting
to determine a product market based on the use of forecasting methods to determine the production market.

Вступ
Загальна мета ринкових дослiджень полягає в визначеннi умов, при яких забезпечується найбiльш повне

задоволення потреб населення в товарах даного виду, а також створюються передумови для ефективного
збуту виготовленої продукцiї. Отже, першочерговою задачею вивчення ринку є аналiз кон’юнктури ринку.
При вивченнi кон’юнктури ринку ставиться задача не тiльки визначення стану ринку на той чи iнший
момент, але i прогнозування його розвитку.

Прогнозування кон’юнктури ринку включає такi етапи як встановлення об’єкту прогнозування, вибiр
методу прогнозування, оцiнка точностi прогнозу.

З метою оцiнювання перспектив розвитку кон’юнктури ринку об’єктом прогнозування було обрано
обсяг продаж, як одного з головних критерiїв визначення кон’юнктурної полiтики.

Застосування методiв штучного iнтелекту визначення кон’юнктури ринку продукцiї
Серед вiдомих методiв прогнозування, використання нейронних мереж дозволить дослiдити прогно-

зованi характеристики функцiонування пiдприємства з урахуванням їх адаптацiї пiд час навчання без
участi експерта [1].

Найпростiший варiант застосування штучних нейронних мереж в задачах бiзнес-прогнозування - ви-
користання звичайного персептрону з одним, двома, або (в крайньому випадку) трьома прихованими
шарами.

Для використання нейронної мережi багатошаровий персептрон доцiльно задачу прогнозування роз-
глядати як задачу розпiзнавання образiв. Прогнозованою змiнною являється кiлькiсть продаж за перiод
часу. Данi щодо прогнозованої змiнної за деякий промiжок часу утворюють образ, клас якого визнача-
ється значенням прогнозованої змiнної в деякий момент часу за межами даного промiжку, тобто значе-
нням змiнної через iнтервал прогнозування. Метод вiкон передбачає використання двох вiкон Wi i Wo
з фiксованими розмiрами n та m вiдповiдно. Цi вiкна, здатнi перемiщатися з деяким кроком по часовiй
послiдовностi iсторичних даних, починаючи з першого елементу, i призначенi для доступу до даних часо-
вого ряду, причому перше вiкно Wi, отримавши такi данi, передає їх на вхiд нейронної мережi, а друге –
Wo - на вихiд [2].

Для розв’язку задачi market forecasting було розроблено модуль прогнозування обсягу реалiзацiї про-
дукцiї пiдприємства, що надало можливiсть оцiнити попит на певну продукцiю та правильно розподiлити
ресурси пiдприємства для досягнення максимальної ефективностi його функцiонування. Для вибору кiль-
костi нейронiв прихованого шару нейронної мережi використано алгоритм Forward selection. Для вхiдного
та вихiдного шарiв можливо точно розрахувати кiлькiсть необхiдних нейронiв. Кiлькiсть нейронiв вхi-
дного шару буде дорiвнювати потужностi множини вихiдних даних. Кiлькiсть нейронiв вихiдного шару
розраховується вiдповiдно розмiру вихiдного вiкна. За функцiю нейронiв прихованого шару обрано си-
гмоїдальну функцiю для пiдвищення стiйкостi нейронної мережi:

f(NET ) =
1

1− e−NET
(1)

де NET – сума добуткiв вхiдних сигналiв нейрону на вiдповiднi їм ваговi коефiцiєнти.
Завдяки нелiнiйностi функцiї активацiї, нейрони набувають здатнiсть до навчання, а, вiдповiдно, ней-

ронна мережа - знаходити нелiнiйнi залежностi мiж рiзними за своєю природою сутностями, що є ва-
жливим при прогнозуваннi кон’юнктури ринку з урахуванням потужної множини неструктурованих або
слабо структурованих чинникiв [2].

Висновки
Отже, при вирiшеннi задачi market forecasting доцiльно використовувати методи штучного iнтелекту

для оцiнювання перспектив розвитку кон’юнктури ринку. Це дає змогу користувачу за малий промiжок
часу оцiнити теперiшнiй стан кон’юнктури ринку продукцiї та тенденцiй його розвитку.
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