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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 
У СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті розкрито сутність системи моніторингу економічної безпеки підприємств і про-

блеми, які виникають на етапі вибору ефективних засобів аналізу статистичних даних. Проаналізовано 

переваги і недоліки штучних нейронних мереж. Описано можливість їх інтеграції у систему моніторингу 

економічної безпеки підприємств (СМЕБП).
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Summary. Essence of the system of monitoring of economic security of enterprises and problems which arise up on 

the stage of choice of effective facilities of analysis of statistical data are exposed in the article. Advantages and lacks 

of artificial neuron networks are analysed. Possibility of their integration is described in the system of monitoring of 

economic security of enterprises (SMESE).
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Постановка проблеми. У сучасних кризових 

умовах для існування підприємств в Україні над-

звичайно важливим є ефективне прогнозування 

загрозливих станів економічної безпеки (ЕБП). 

Не менш важливою умовою існування підприєм-

ства є прийняття керівником відповідного управ-

лінського рішення серед інших альтернативних 

варіантів. У комплексі економічної безпеки ці 

завдання вирішує система моніторингу і підви-

щення ефективності її роботи прямо впливає на 

стабільність життєдіяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. По-

няття «моніторинг» (від англ. monitoring — відсте-

ження) включає постійне, систематичне збирання 

інформації з метою спостереження та контролю 

за розвитком певного явища чи процесу, а також 

його прогнозування.

Проблемами розвитку моніторингу за-

ймаються такі вчені, як О. Ю. Чубукова [1], 

В. К. Галіцин [2], Т. П. Басюк [3] та інші. У пра-

цях цих науковців особлива увага приділяється 

функціонуванню моніторингу як системи, під-

креслюється гостра необхідність виділення її як 

окремого наукового напряму управління еконо-

мічними об’єктами.

З огляду на вищевикладене, метою статті є 

визначення необхідності застосування штучних 

нейронних мереж у системі моніторингу стану 

економічної безпеки підприємств (СМЕБП), ана-

ліз їх слабких і сильних сторін при роботі з показ-

никами діяльності господарських суб’єктів.

Виклад основного матеріалу. СМЕБП — це 

широкий комплекс заходів організаційного, ме-

тодологічного й управлінського характеру. Вона 

пов’язана із визначенням і вибором оптимально-

го поєднання різноманітних форм і видів моні-

торингу окремих складових економічної безпеки 

з урахуванням особливостей кожної конкретної 

ситуації дослідження.

Структурно СМЕБП складається з інформа-

ційного банку даних, аналітичних засобів та бан-

ку цільових програм безпечного розвитку. І якщо 

перший і третій елементи системи моніторингу 

вже добре опрацьовані у наукових дослідженнях, 

то при виборі аналітичних засобів аналізу інфор-

мації донині виникають суперечки.

Більшість традиційних інструментів роботи 

із статистичними даними надають незадовільні 

результати. Вирішенням цієї проблеми буде ви-

користання нелінійних математичних методів, а 

саме штучних нейронних мереж.

Нейронні мережі виникли із досліджень у га-

лузі штучного інтелекту, а саме зі спроб відтворити 

здатність біологічних нервових систем навчатися 

й виправляти помилки, моделюючи низькорівне-

ву структуру мозку.

Графічно нейронну мережу моніторингу ста-

ну економічної безпеки підприємства можна зо-

бразити наступним чином (рис. 1) [4].

Як видно з рис. 1, до нейронної мережі МЕБП 

надходять вхідні сигнали 
1

k

ni
x

=∑ , що являють со-

бою динамічні показники діяльності ЕБП, які 

помножуються на вагу w
i
 (кожний показник має 

власну вагу для кожного нейрона-показника); 

після чого сума ваги усіх показників підсумову-

ється й додається порогове значення активації не-

йрона — b(i), результат перетворюється у функції 

активації МЕБП і подається на вихід з мережі.

У МЕБП в якості вхідних даних слугувати-

муть показники, які характеризують складові еко-

номічної безпеки підприємства. Другим, третім 

та іншими шарами такої нейронної мережі будуть 

проміжні інтегральні показники класів економіч-

ної безпеки підприємства. На виході ми отримує-
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інженерно-технічного захисту (х46), коефіцієнт за-

хищеності майна та персоналу підприємства (х47).

Ринкова — це коефіцієнт ринкової віддачі 

активів (х48), конкурентоспроможність продукції 

(х49), частка фірми на ринку (х50), коефіцієнт ін-

новаційних витрат (х51), ритмічність збуту (х52), 

коефіцієнт ефективності рекламної політики (х53).

Інтерфейсна — це рентабельність реалізації 

(х54), ритмічність збуту (х55), співвідношення 

витрат на маркетингові дослідження і загально-

го обсягу реалізації (х56), коефіцієнт виконання 

договорів (х57) [5].

Усі вищенаведені показники є кількісними і 

вимірюються або в натуральних, або у відсотко-

вих величинах. Отже, такі дані є прийнятними для 

їх використання у штучних нейронних мережах.

На рис. 2 зображена типова проста штучна 

нейронна мережа МЕБП із прямою передачею 

сигналу.

Рис. 1. Графічне зображення нейронної мережі 

МЕБП

мо загальну інтегральну оцінку стану економічної 

безпеки підприємства, що визначатиме план по-

дальших заходів щодо забезпечення ефективного 

захисту господарського суб’єкту.

Так, фінансова складова характеризується по-

казниками прибутковості — це коефіцієнти рен-

табельності активів (х1), власного капіталу (х2), 

продукції (х3); загальної ділової активності — ко-

ефіцієнти оборотності активів (х4), дебіторської 

заборгованості (х5), кредиторської заборгованості 

(х6), матеріальних запасів (х7), власного капіталу 

(х8), рентабельності активів (х9); фінансової стій-

кості — коефіцієнти автономії (х10), фінансування 

(х11), забезпеченості власними оборотними ко-

штами (х12), маневреності власного капіталу (х13); 

платоспроможності — коефіцієнти загальної (х14), 

термінової (х15), абсолютної ліквідності (х16).

Кадрова — це коефіцієнти укомплектованос-

ті кадрами (х17), плинності та стабільності персо-

налу (х18), трудової дисципліни (х19), освітнього 

рівня (х20), інтелектуального рівня робітників 

(х21), продуктивність праці (х22).

Технологічна складова характеризується по-

казниками використання основних фондів — це 

фондовіддача основних засобів (х23), фондо-

озброєність (х24), вікова структура устаткування 

(х25), коефіцієнти вибуття основних засобів (х26), 

оновлення основного капіталу (х27), зношення 

основних засобів (х28); матеріалів — матеріало-

місткість (х29), коефіцієнт корисного викорис-

тання матеріалів (х30); прогресивності — рівень 

прогресивності технологій (х31), продукції (х32), 

рівень технологічного потенціалу (х33).

Правова — це коефіцієнти платіжної дисци-

пліни (х34), якості юридичних послуг (х1), юри-

дичного менеджменту (х35).

Інформаційна — це продуктивність інформа-

ції (х36), коефіцієнти інформаційної озброєності 

(х37) і захищеності інформації (х38).

Екологічна — це коефіцієнти безпечності 

продукції (х39), «екологічного балансу» раціо-

нального використання відходів (х40), забруднен-

ня середовища (х41), рентабельність продукції 

з відходів (х42), штрафи за порушення природо-

охоронного законодавства (х43).

Силова — це коефіцієнт транспортної без-

пеки (х44), кількість осіб, звільнених з роботи за 

крадіжку чи спробу знищення майна (х45), рівень 

Рис. 2. Приклад МЕБП

У цій мережі нейрони МЕБП утворюють 

шари. Вхідний шар слугує для введення значень 

змінних. Кожний нейрон із проміжного та вихід-

ного шарів з’єднаний зі всіма елементами попере-

днього шару. Розподіл нейронів за відповідними 

шарами називають архітектурою мережі.

Під час роботи мережі до вхідних елементів 

подаються значення вхідних змінних, після чого 

послідовно працюють нейрони проміжного та ви-

хідного шарів. Кожен з них підраховує своє зна-

чення активації, віднімаючи від суми виходів по-

переднього шару своє порогове значення. Після 

чого функція активації відпрацьовує подані дані, 

й у результаті маємо вихідний сигнал нейрону. 

Після того, як робота була виконана всіма нейро-

нами, вихідне значення останнього шару нейро-

нів приймається за вихідне значення всієї мережі.

У залежності від складності, кількості шарів 

та інших характеристик штучної нейронної мережі 

виділяють багатошаровий персептрон, радіальну 

базисну функцію, імовірнісну, узагальнено-регре-

сійну, лінійну нейронну мережу і мережу Кохонена.

Слід зазначити, що найважливішою характе-

ристикою будь-якої штучної нейронної мережі, 
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яка відрізняє її від інших методів аналізу даних, є 

її здатність до навчання.

Навчання нейронної мережі — це підбір відпо-

відних параметрів з метою адаптуватися до взаємодії 

із зовнішнім середовищем. Навчання може протіка-

ти двома способами — зі вчителем, який надає вибір-

ки даних з відомими вже результатами, та без вчите-

ля, коли мережа намагається навчатися самостійно.

Вирішення задач системи моніторингу стану 

економічної безпеки підприємства за допомогою 

нейронних мереж складається з наступних етапів:

• пошук даних для навчання;

• підготовка і нормалізація даних;

• вибір типу нейронної мережі для моніто-

рингу стану ЕБП;

• експериментальний підбір характеристик 

мережі;

• експериментальний підбір параметрів на-

вчання;

• навчання штучної нейронної мережі для 

моніторингу стану ЕБП;

• перевірка адекватності навчання;

• корегування параметрів, кінцеве навчання;

• вербалізація нейронної мережі для її по-

дальшого використання.

Як можна побачити, штучні нейронні мережі 

принципово відрізняються від традиційних ме-

тодів аналізу статистичних даних, тому потрібно 

відповісти на питання: чи можна їх ефективно ви-

користовувати у системі моніторингу економічної 

безпеки підприємств.

Метою МЕБП є прогнозування настання за-

грозливого для господарського суб’єкта стану, й у 

випадку його настання — вибір найбільш ефектив-

ного плану його ліквідації. Легко побачити, що для 

виконання цих дій ідеально підходять методи кла-

сифікації та регресії штучних нейронних мереж.

Штучні нейронні мережі можуть підпадати 

під ефект «прокляття розмірностей», що зменшує 

їх результативність, але не на стільки, щоб відмо-

витися від досліджень (у той час як традиційні лі-

нійні методи не дають будь-якого ефекту).

Сенс цього терміну полягає в тому, що при 

збільшенні кількості вхідних параметрів кількість 

даних, котра потрібна для результативної робо-

ти моделі, експоненціально збіьшується. Термін 

«прокляття розмірностей» був уведений Річардом 

Беллманом у 1961 році.

Його «поява» викликає наступні труднощі:

• трудоємність обчислення;

• необхідність зберігання великої кількості 

даних;

• збільшення частки «шуму»;

• у лінійних класифікаторах призводить до 

проблем колінеарності;

• у метричних класифікаторах відстань К ви-

значається як середній модуль різниці за всіма па-

раметрами. Відповідно до закону великих чисел, 

сума n додатків прагне до деякої фіксованої межі 

n → ∞. Таким чином, відстані у всіх парах об’єктів 

прагнуть до одного й того ж значення, таким чином 

знижуючи свою інформативність для користувача.

Вхідні дані для роботи нейронних мереж ма-

ють відповідати наступним умовам:

1. Вхідні дані повинні мати один числовий 

масштаб, який підходить до обраної нейронної 

мережі; як правило, дані масштабуються за ліній-

ною шкалою.

2. Штучні нейронні мережі працюють із чис-

ловими даними, але можуть використовувати й 

буквені дані. Наприклад, жіноча або чоловіча стать 

і т. ін. — у цьому випадку кожному зі слів присво-

юється якесь числове значення (т. з. номінальне).

3. Обов’язково потрібно дотримуватися не-

обхідної кількості спостережень. Рекомендується 

використовувати не менше 1000 спостережень, 

хоча при вирішенні задач класифікації може ви-

стачити 100 спостережень. Але їхня кількість по-

винна пропорційно збільшуватися у залежності 

від кількості вхідних змінних. Так, при викорис-

танні 5–6 змінних відповідна кількість спостере-

жень має бути не менша за 10000.

4. Вхідні змінні мають бути змістовно 

пов’язані між собою.

Вхідні змінні (їх називають номінальними) 

можуть бути перетворені одним із цих методів як 

на етапі навчання мережі, так і у процесі роботи. 

Цільові вихідні значення для елементів, що відпо-

відають номінальним змінним, також легко ви-

значаються під час навчання. Більше зусиль по-

трібно на те, щоб за результатами роботи мережі 

визначити вихідний клас.

Кожен із вихідних елементів буде містити чис-

лові значення в інтервалі від 0,0 до 1,0. Щоб впев-

нено визначити клас за набором вихідних значень, 

мережа має вирішити, «чи достатньо близькі» вони 

до нуля або одиниці. Якщо такої близькості не спо-

стерігається, клас вважається «невизначеним».

У деяких випадках потрібно змусити нейрон-

ну мережу не бути такою чіткою у своїх оцінках. У 

такому разі схеми для випадків бінарного та 1-з-N 

представлень дещо відрізняються.

У бінарному кодуванні, якщо вихідні значен-

ня елементу перевищують поріг прийняття, оби-

рається клас 1,0. Якщо вихідні значення лежать 

нижче від порога відторгнення, тоді вибирається 

клас 0,0. Якщо вихідні значення лежать між по-

рогами — клас вважається невизначеним.

При кодуванні методом 1-з-N має місце 

одна особливість. На перший погляд здається, 

що «найбільш рішучою» буде мережа із порога-

ми прийняття й відторгнення, які б дорівнювали 

0,5. Це, дійсно, правильно для бінарного кодуван-

ня, але не для кодування 1-з-N. Можна зробити 

так, щоб поріг прийняття був нижчим від порога 

відторгнення, і найбільш рішучою буде мережа, 
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у якій поріг прийняття 0,0, а поріг відторгнення 

1,0. При таких, на перший погляд дивних, нала-

штуваннях мережі елемент із найвищим рівнем 

активності визначатиме клас незалежно від того, 

що відбувається в інших елементах.

Висновки. Під час побудови СМЕБП найбіль-

ша проблема виникає при виборі методів аналізу 

статистичних даних. Причина цього полягає в 

тому, що часто дані не мають певної лінійної за-

лежності або є неповними. У такому разі тради-

ційні методи аналізу даних є малоефективними.

Тому в таких випадках слід використовувати 

штучні нейронні мережі. Їх використання є абсо-

лютно прийнятним, адже всі дані, зібрані системою 

моніторингу, можуть адекватно використовуватися 

мережами. До задач, що виконують нейронні ме-

режі, належать задачі класифікації та регресії.

Отже, система моніторингу за допомогою штуч-

них нейронних мереж зможе класифікувати нагаль-

ний стан ЕБП і попередити про його настання в май-

бутньому за допомогою регресивних методів аналізу.
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ІНТЕГРАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ — 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація. У статті досліджено стан і перспективи розвитку інтеграції сільськогосподарських підпри-

ємств як чинник інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки в ринкових умовах господарювання.

Ключові слова: інвестиції, аграрний сектор економіки, сільське господарство, інтеграція, транснаціо-

нальна компанія, агрохолдинг.

Summary. The state and prospects of development of agricultural enterprises integration are researchedas a factor 

of investment attractiveness the sector of economy in the market conditions.

Key words: investments, agrarian sector of economy, agriculture, integration, transnational company, agro holding.

Постановка проблеми. Становлення нових 

організаційно-правових форм господарюван-

ня, спад виробництва, соціальний занепад, де-

формація господарських зв’язків призводять до 

реструктуризації та корпоратизації сільського 

господарства. А відсутність злагоджених важе-

лів економічного механізму регулювання ринку, 

ефективної державної підтримки вітчизняних 

товаровиробників, стабільного інвестиційного 

впливу, поставила багатьох сільськогосподар-

ських підприємств на межу банкрутства з інтен-

сивним пошуком альтернативних форм госпо-

дарювання.

Нестабільність ринкових перетворень у на-

ціональному господарстві України зумовлює ви-

живання аграрної галузі, а саме невеликих сіль-

ськогосподарських формувань. За останні роки 

простежується різке їх скорочення за рахунок злит-

тя чи поглинання потужними аграрно-промисло-

вими об’єднаннями — агрохолдингами, створення 

яких стрімко набирає обертів. Вони поглинають 

дрібнотоварні господарства, які не можуть з ними 

конкурувати і залучати капітал до своєї діяльності.

Шлях інтеграції сільськогосподарського ви-

робництва має суттєвий вплив на аграрний ринок 

країни в цілому і реалізацію ефективних бізнес 


