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Стаття присвячена вирішенню актуальної проблеми підвищення точності прогнозування захищеності підприємства. Розроблено модель прогнозування економічної захищеності промислового підприємства, яка заснована на застосуванні нейромережевих технологій, що дозволяє збільшити точність прогнозування, розпізнавати структуру даних і гнучко реагувати на зміну умов функціонування і розвитку підприємства.
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Ткач В.А., Клопов И.А. Прогнозирование уровня экономической защищенности предприятия
Статья посвящена решению актуальной проблемы повышения точности прогнозирования защищенности
предприятия. Разработана модель прогнозирования экономической защищенности промышленного предприятия, которая основана на применении нейросетевых технологий, что позволяет увеличить точность прогнозирования, распознавать структуру данных и гибко реагировать на смену условий функционирования и развития предприятия.
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Tkach V.A., Klopotov I.A. Predicting the level of economic security of the enterprise
The article is devoted to solving the urgent problem of increasing the accuracy of predicting the security of the enterprise. The model of forecasting economic security of industrial enterprise based on the application of neural network
technology is developed. This allows to increase the prediction accuracy, to identify the data structure and to respond
flexibly to changing conditions in the operation and development of the enterprise.
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Прогнозування економічної захищеності
підприємства є актуальною задачею, яка може бути вирішена методами економікоматематичного моделювання, оскільки саме
ці методи дають змогу проаналізувати та
оцінити вплив факторів і загроз на складові
економічної захищеності підприємства та на її
рівень в цілому. Оцінка та керування
економічною захищеністю є дуже важливим
процесом для всіх підприємств економіки
України в умовах економічного розвитку та
євроінтеграції.
Вдосконалити модель прогнозування рівня
економічної безпеки та захищеності промислового
підприємства.
Прогнозування
економічної
захищеності
підприємства
складає основну початкову інформацію для
ухвалення управлінських рішень в процесі
планування
режимів
функціонування
підприємства [8].
Якість прогнозу багато в чому залежить від
вибраної математичної моделі. Основним
недоліком існуючих методів є необхідність
побудови моделі навантаження і постійне
уточнення готової моделі. Іншим недоліком
цих методів є неточне встановлення
співвідношення між вхідними і вихідними
змінними, оскільки залежності між ними може

бути нелінійною.
Для вирішення завдання прогнозування використовуються три взаємодоповнюючі класи
методів прогнозування: екстраполяції, експертних оцінок, моделювання. В останні
десятиліття були запропоновані моделі на
основі штучних нейронних мереж та апарату
нечіткої логіки [3, 5, 11]. Особливу увагу привертають публікації Н.Б. Агєєва [1, 2], де автор
окреслює
можливості
нейромережевих
методів для прогнозування газоспоживання.
П.В. Комазов [4], узагальнюючи власний
досвід практичного застосування нейромережевих технологій прогнозування, пропонує
робити змістовні висновки щодо управління
економічними об’єктами, застосовуючи кілька
різних методів побудови нейронних мереж та
алгоритми їх навчання, що підвішує точність
отриманих результатів.
Перевага
нейронних
мереж
перед
традиційними статистичними моделями при
однаковій точності прогнозування обумовлена
можливістю використання більшої кількості
різноманітних вхідних змінних, у тому числі і
лінгвістичних. При цьому функція залежності
вихідних параметрів моделі від вхідних
змінних,
що
характеризують
режими
економічної захищеності підприємства і
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ють отримання статистично достовірних
результатів на відміну від класичних методів
[1].
Систему
прогнозування
економічної
захищеності підприємства, основану на нейромережевих технологіях, достатньо легко
адаптувати
під
конкретну
галузь
і
підприємство шляхом введення декількох додаткових блоків в нейронну мережу (рис. 1).

Показники
ліквідності
показники

Етап 3
Єдина
система аналізу
безвідносно
галузевої
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різних чинників, що впливають на її величину,
може бути якою завгодно складною, тобто має
здатність
відновлювати
нелінійні
функціональні залежності. При використанні
нейронної
мережі
для
прогнозування
економічної захищеності підприємства немає
необхідності побудови моделі об'єкту. Нейронна мережа має хорошу працездатність в
умовах неповних даних, можливе використання малих навчальних вибірок, що забезпечуЕтап 1
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Розв’язок поставленої задачі прогнозування та техніко-економічна інтерпретація
отриманих результатів.
Розробка управлінських рекомендацій із отриманих в результаті моделювання
розв’язків та рішень.

Рис. 1. Етапи прогнозування економічної захищеності підприємства
На першому етапі прогнозування ЕЗП проводиться аналіз економічної захищеності у
вигляді
системи
декількох
напрямів:
фінансового, техніко-технологічного, кадровоінтелектуального, інформаційного.

На другому етапі кожний з напрямів
представляється у вигляді аналітичних блоків,
усередині яких визначаються показники і чинники, відстежуються взаємозв'язки і характер
впливу показників на економічну захищеність
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вають на певні показники, які зв'язані в один
або декілька додаткових блоків.
2) Пошук всіх показників, що впливають на
економічну захищеність підприємства приводить до накладення погрішностей прогнозу
показників один на одного і, як наслідок,
знижується
цінність
дослідження.
Пропонується формувати інтегральний показник, за участю найбільш значущих показників
кожного блоку, тобто провести зменшення
розмірності вхідних змінних. Таким чином,
відбувається «згортка» системи аналізу до
декількох визначальних показників, чинників,
що впливають на них і інтегрального показника на вході нейромережі.
Укрупнена схема 5 етапу прогнозування
економічної захищеності підприємства представлена на рис. 2.

підприємства безпосередньо або опосередковано, через вплив на інший блок.
На третьому етапі окремі блоки
об’єднуються в єдину систему аналізу. Фактично, на даному етапі виходить система, що
базується на традиційній методиці оцінки
економічної захищеності підприємства, яка
застосовується для оцінки поточного стану і
вироблення рекомендацій на майбутнє,
безвідносно галузевої спрямованості.
На четвертому етапі одержана система
аналізу
адаптується
до
галузевої
спрямованості підприємства та оптимізується
для використання нейромережевого підходу
по двох напрямах:
1) Адаптація системи аналізу під конкретне
підприємство
конкретної
галузі,
що
виражається в появі нових чинників, що вплиПочаток
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Рис. 2. Етап ініціалізації нейронної мережі
Мета зменшення розмірності вхідних даних полягає в такому перетворенні вхідних

даних, щоб та ж інформація була записана за
допомогою меншого числа змінних [12]. Слід
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підкреслити, що один з основних недоліків
традиційного факторного аналізу полягає в
тому, що це перетворення є лінійним і може
уловлювати
тільки
лінійні
напрями
максимальної варіації. Тому доцільно скористатись іншим підходом до рішення цієї проблеми: нелінійний варіант методу головних
компонент [7] та метод генетичного алгоритму.
Відбір
інформативних
змінних
в
традиційній регресії і таксономії здійснюють
шляхом «зважування» ознак з використанням
різних статистичних критеріїв. Трудність проблеми формування найбільш інформативної
підмножини ознак обумовлена тим, що після
відкидання однієї ознаки співвідношення значимостей решти аналізованих змінних в загальному випадку змінюється. Прямий шлях
рішення цієї задачі полягає в повному переборі
всіх поєднань змінних, що вимагає
гігантського об'єму обчислень. Тому для цих
цілей використовують різні секвенцільні
(послідовні) процедури, що не завжди приводять до результату достатньо близького до
оптимального. Автоматизований підхід до вибору значущих вхідних змінних може бути
реалізований з використанням генетичного
алгоритму [12 c. 376].
Попередня обробка даних

На етапі побудови нейромережевої моделі
прогнозування ЕЗП проводиться:
– формування бази альтернативних моделей нейронних мереж;
– формування архітектури нейтронної
мережі та проведення ініціалізації (структурний та параметричний синтез);
– навчання нейронної мережі;
– числових експеримент та оцінка рівня настроювання нейронних мереж шляхом
перевірки моделі на точність виконання
поставленої задачі прогнозування;
– налаштування та вибір конфігурації
нейтронної мережі, яка дозволить найбільш
успішно розв’язати поставлену задачу прогнозування.
На етапі формування (структурного синтезу) нейромережевої моделі прогнозування
економічної захищеності підприємства проводиться вибір архітектури мережі і структури
зв'язків між нейронами (рис. 3).
Для
прогнозування
економічної
захищеності підприємства найбільш прийнятними є наступні топології нейронних мереж:
лінійна мережа, мережа багатошарового персептрона, мережа радіальної базисної функції і
узагальнено-регресійна мережа.
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Рис. 3. Структура нейромережевої моделі прогнозування економічної захищеності підприємства
Лінійна модель (рис 4. а) по суті нічим не
відрізняється від звичайної лінійної регресії,
але на мові нейронних мереж представляється
мережею без проміжних шарів, яка у
вихідному шарі містить тільки лінійні елементи (тобто елементи з лінійною функцією
активації). Навчити лінійну мережу можна за

допомогою стандартного алгоритму лінійної
оптимізації.
Найбільш
часто
використовується
архітектура мережі багатошарового персептрону (рис. 4. б). Кожен елемент мережі будує
зважену суму своїх входів з поправкою у
вигляді доданку і потім пропускає цю величи-
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ну активації через передавальну функцію, і
таким чином виходить вихідне значення цього
елементу. Елементи організовані в пошарову
топологію з прямою передачею сигналу. Таку
мережу можна легко інтерпретувати як модель
«вихід-вхід», в якій ваги і порогові значення

X1

X2

(зсуви) є вільними параметрами моделі. Така
мережа може моделювати функцію практично
будь-якого ступеня складності, причому число
шарів і число елементів в кожному шарі визначають складність функції [11].
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Рис. 4. Топології нейронних мереж

Мережа, побудована на радіальних базисних функціях (RBF) (рис. 4. в), має проміжний
шар з радіальних елементів, кожний з яких
відтворює гауссову поверхню відгуку.
Оскільки ці функції нелінійні, то для моделювання будь-якої довільної функції відгуку
немає необхідності використовувати більше
одного проміжного шару – досить лише узяти
оптимальне число радіальних елементів. RBFмережі мають як ряд переваг (компактність,
швидке навчання), так і недоліків. Наприклад,
з «груповим» представленням простору моделі
пов'язано невміння мереж RBF екстраполювати свої висновки за область відомих даних:
при віддалені від навчальної множини значення функції відгуку швидко падає до нуля.
Апроксимація щільності вірогідності за допомогою ядерних функцій є методологічною

основою для імовірнісних (PNN) і узагальнено-регресійних (GRNN) нейронних мереж
(рис. 4. г). У цих мережах в точку розташування кожного навчального спостереження
поміщається гауссова ядерна функція. Остаточна вихідна оцінка мережі виходить як зважене середнє виходів за всіма навчальними
спостереженнями,
де
величини
ваг
відображають відстань від цих спостережень
до тієї точки, в якій проводиться оцінювання.
Таким чином, ближчі точки вносять більший
внесок в оцінку [11].
На
етапі
параметричного
синтезу
нейронної мережі виконується навчання
нейронів мережі. Як правило, використовуються методи градієнтного спуску, зокрема
алгоритм зворотного розповсюдження помилки і його модифікації. Даний етап найбільш
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вимогливий до обчислювальних ресурсів і
займає 50-90% часу рішення задачі [5, c. 185].
Процес навчання штучної нейтронної
мережі новому класу завдань включає
наступні стадії:
– формулюється постановка завдання і
виділяється набір ключових параметрів, що
характеризують наочну область;
– вибирається парадигма нейронної мережі
(модель, що включає вид вхідних даних,
порогової функції, структури мережі і
алгоритмів
навчання),
що
найбільше
відповідає для вирішення даного класу завдань;
– готується повний набір навчальних
прикладів, організованих у вигляді наборів
вхідних даних, що асоціюються з відомими
вихідними значеннями (вхідні значення для
навчання можуть бути неповні і частково
суперечливі);
– вхідні дані по черзі пред'являються
штучній нейронній мережі, а отримані вихідні
значення порівнюються з еталоном, а потім
проводиться
підстроювання
вагових
коефіцієнтів міжнейронних з'єднань для
мінімізації помилки між реальним і бажаним
виходом мережі [9];
– навчання повторюється до тих пір, поки
сумарна помилка у всій множині вхідних значень не досягне прийнятного рівня, або штучна нейронна мережа не прийде в стаціонарний
стан [10].
1. Метод зворотного розповсюдження помилки. Основна ідея цього методу полягає в
розповсюдженні сигналів помилки від виходів
мережі до її входів, в напрямі, зворотному
прямому розповсюдженню сигналів в звичайному режимі роботи [15, 16].
Із-за особливості обчислення поправок –
обчислювати поправку для вузлів останнього
рівня і виражати поправку для вузла нижчого
рівня через поправки вищого – алгоритм
називається алгоритмом зворотного розповсюдження помилки.
На вхід алгоритму, окрім вказаних
g (n)  g (n  1)   

параметрів, потрібно також подавати в якомунебудь форматі структуру мережі. На практиці
добрі результати показують мережі досить
простої структури, що складаються з двох
рівнів нейронів – прихованого рівня і
нейронів-виходів; кожен вхід мережі сполучений зі всіма прихованими нейронами, а результат роботи кожного прихованого нейрона
подається на вхід кожному з нейронів-виходів.
У такому разі досить подавати на вхід
кількість нейронів прихованого рівня.
Не дивлячись на численні успішні застосування зворотного розповсюдження, більше
всього неприємностей приносить невизначено
довгий процес навчання. При складних завданнях мережа може і взагалі не навчитися.
Причини можуть бути наступні [6]:
– Параліч мережі. В процесі навчання
мережі значення ваг можуть в результаті
корекції стати дуже великими величинами.
Процес навчання може практично завмерти.
– Локальні мінімуми. Зворотне розповсюдження використовує різновид градієнтного
спуску – спуск вниз по поверхні помилки –
безперервно підстроюючи ваги у напрямі до
мінімуму. Мережа може потрапити в локальний мінімум, коли поряд є набагато глибший
мінімум.
– Розмір кроку. Корекції ваг передбачаються нескінченно малими. Це нездійсненно
на практиці, оскільки веде до нескінченного
часу навчання.
2. Метод зв'язаних градієнтів. Це метод
знаходження локального мінімуму функції на
основі інформації про її значення і її градієнт
[6]. Метод зв'язаних градієнтів є методом першого порядку, в той же час швидкість його
збіжності квадратична. Цим він вигідно
відрізняється від звичайних градієнтних
методів.
3. Метод градієнтного спуску з урахуванням моментів. Ідея методу полягає в додаванні
до величини корекції ваги значення
пропорційної величині попередньої зміни цього ж вагового коефіцієнта [14, 17].

dM
   g (n  1)
dg

де g (n) , g (n  1) – відповідно ваги
зв’язків між нейроннами на поточному та попередньому кроці навчання;
 – довжина кроку;
M (g ) – функція помилки;
 – коефіцієнт інерції.

(1)

4. Метод Льовенберга-Маркара. Даний метод вважається найшвидшим і надійнішим
алгоритмом навчання.
Проте його застосування пов'язане з певними обмеженнями [13]:
– Мережі з одним виходом. Метод Льовенберга-Маркара можна застосовувати тільки
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для мереж з одним вихідним елементом.
– Невеликі мережі. Метод ЛьовенбергаМаркара вимагає пам'яті, пропорційної квадрату числа ваг в мережі. Фактично це обмеження не дозволяє використовувати метод для
мереж великого розміру (близько тисячі і
більш ваг).
– Середньоквадратична функція помилок.
Метод Льовенберга-Маркара може бути застосований тільки для середньоквадратичної
функції помилок. Якщо для мережі вказаний
інший вид функції помилок, то цей вибір буде
проігнорований при навчанні методом Льовенберга-Маркара. Тому цей метод звичайно
підходить тільки для регресійних мереж.
Метод Льовенберга-Маркара припускає,
що функція, яка моделюється нейронною мережею, є лінійною. У такому припущенні
мінімум визначається за один крок обчислень.
Потім знайдений мінімум перевіряється, і якщо помилка зменшилася, вагам привласнюються нові значення. Вся процедура
послідовно повторюється [17].
Алгоритм
Льовенберга-Маркара
спеціально розроблений так, щоб мінімізувати
середньоквадратичну функцію помилок за
допомогою
формули,
яка
(частково)
припускає, що функція, яку моделює мережа, є
лінійною. Поблизу точки мінімуму це припущення виконується з великою точністю, так
що алгоритм може просуватися дуже швидко.
Далеко від мінімуму це припущення може бути неправильним. Тому метод ЛьовенбергаМаркара знаходить компроміс між лінійною
моделлю і градієнтним спуском [6]. Крок робиться тільки в тому випадку, якщо він
зменшує помилку, і там, де це необхідно, для
забезпечення просування використовується
градієнтний спуск з достатньо малим кроком.
5. Швидке розповсюдження (метод
градієнтного спуску з адаптивним навчанням).
У методі швидкого розповсюдження проводиться пакетна обробка даних. Тоді як в методі
зворотного розповсюдження ваги мережі коректуються після обробки кожного чергового
спостереження, в методі швидкого розповсюдження обчислюється усереднений градієнт
поверхні помилок по всій навчальній множині,
і ваги коректуються один раз в кінці кожної
епохи.
Метод швидкого розповсюдження діє на
припущенні, що поверхня помилок є локально
квадратичною. Якщо це так, то точка мінімуму
на ній знаходиться всього через одну-дві епохи. У загальному випадку таке припущення
невірне, але навіть якщо воно виконується

лише приблизно, алгоритм все одно дуже
швидко сходиться до мінімуму.
У цьому припущенні алгоритм швидкого
розповсюдження працює так:
– на першій епосі ваги коректуються за
тим же правилом, що і в методі зворотного
розповсюдження, виходячи з локального
градієнта і коефіцієнта швидкості навчання;
– на подальших епохах алгоритм
використовує припущення про квадратичність
для швидшого просування до точки мінімуму.
Початкові формули методу швидкого розповсюдження мають ряд обчислювальних
недоліків. По-перше, якщо поверхня помилок
не є увігнутою, алгоритм може піти в помилковому напрямі. Далі, якщо вектор градієнта
не міняється або міняється мало, крок алгоритму може виявитися дуже великим і навіть
нескінченним. Нарешті, якщо по ходу
зустрівся нульовий градієнт, зміна ваг взагалі
припиниться [17].
Метод
швидкого
розповсюдження
обробляє дані в пакетному режимі: градієнт
помилки обчислюється як сума градієнтів помилок за всіма навчальними спостереженнями.
На першій епосі алгоритм швидкого розповсюдження коректує ваги так само, як і алгоритм зворотного розповсюдження. Потім
зміни ваг обчислюються за формулою швидкого розповсюдження.
Якщо градієнт стає рівним нулю, то
приріст (дельта) ваги також робиться рівним
нулю і, по приведеній вище формулі, так нулем і залишається, навіть якщо градієнт потім
зміниться. Звичайний спосіб боротьби з такою
трудністю полягає в додаванні до обчислених
вище змін ваг маленького коефіцієнта. Проте,
це може привести до чисельної нестійкості.
Якщо градієнт був нулем, а потім стає істотно
відмінним від нуля, то коректування
відповідної ваги знов робиться як для негативного градієнта [18].
Квазі-ньютоновській метод – це сучасний
метод навчання багатошарових персептронів.
Він підходить для мереж невеликого розміру і
ґрунтується на припущенні про те, що по
квадратичній (тобто що має параболічну форму) поверхні помилок можна рухатися безпосередньо у напрямі мінімуму, обчислюючи
крок за допомогою матриці Гессе (матриці
других часткових похідних поверхні помилок)
[14].
Слід зазначити, що навчені нейронні
мережі зберігаються і використовуються в
необхідний момент часу. Нижче описується
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алгоритм роботи навченої нейронної мережі
прогнозування економічної захищеності.
Крок 1. Визначається, до якого класу
відносяться дані про економічну захищеність
підприємства.
Крок 2. Формуються навчальні і контрольні
елементи з цих значень для нейронних мереж.
Крок 3. Ініціалізуються нейронні мережі,
проводиться процес навчання.
Крок 4. Аналізуються результати нейроних
мереж.
Крок 5. При задовільній помилці прогнозування – перехід на крок 7.
Крок 6. Рекомендується перенавчити
нейронні мережі.
Крок 7. Виконується
налаштування
відповідей однієї з нейронних мереж за результатами іншої. При цьому точніші результати приймаються як контрольна вибірка для
коректованої мережі.
Крок 8. Видається значення економічної
захищеності підприємства в прогнозований
період.
На шостому етапі проводиться робота з
моделлю, яка припускає розгляд варіантів
зміни чинників, що впливають на економічну
захищеність для отримання якнайкращих значень інтегрального показника економічної
захищеності підприємства, а значить в загальному випадку здійснюється підтримка
управлінських рішень по забезпеченню
стабільного економічного стану підприємства
в майбутньому.
Використання
традиційних
методів
прогнозування для визначення економічної
захищеності підприємства неможливе через
недостовірність
і
неповноту
наявної
інформації в масивах даних про діяльність
підприємства. За таких умов час на одержання
прогнозів суттєво збільшується, а точність
кількісних і якісних оцінок погіршується.
Запропонована в статті модель прогнозування
економічної безпеки та захищеності заснована
на нейромережевих технологіях, що дає змогу
збільшити точність прогнозування, розпізнавати структуру даних і гнучко реагувати на
умови
функціонування
й
розвитку
підприємства.
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