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The problem of calibration of local volatility model of Dupire has been 
formalized.  It  uses  genetic  algorithm  as  alternative  to  regularization 
approach with further application of gradient descent algorithm.  
Components  that  solve  Dupire’s  partial  differential  equation  that 
represents dynamics of underlying asset’s price within Dupire model 
have been built. This price depends in particular on values of volatility 
parameters.  Local  volatility  is  parametrized  in  two  dimensions  (by 
Dupire  model):  time  to  maturity  of  the  option  and  strike  price 
(execution price). On maturity axis  linear  interpolation  is used while 
on  strike  axis  we  use  B‐Splines.  Genetic  operators  of  mutation  and 
selection are then applied to parameters of B‐Splines. 
Resulting parameters allow us  to obtain  the values of  local volatility 
both  in  knot  points  and  intermediate  points  using  interpolation 
techniques.  Then  we  solve  Dupire  equation  and  calculate  model 
values of option prices. 
To calculate cost function we simulate market values of option prices 
using classic Black‐Scholes model. 
An experimental research to compare simulated market volatility and 
volatility obtained by means of calibration of Dupire model has been 
conducted. The goal  is to estimate the precision of  the approach and 
its usability in practice. 
To estimate the precision of obtained results we use a measure based 
on average deviation of modeled  local  volatility  from values used  to 
simulate market prices of the options.  
The research has shown that the approach to calibration using genetic 
algorithm of optimization requires some additional manipulations  to 
achieve  convergence.  In  particular  it  requires  non‐uniform 
discretization of the space of model parameters as well as usage of de 
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Boor  interpolation.  Value  0.07  turns  out  to  be  the  most  efficient 
mutation  parameter.  Using  this  parameter  leads  to  quicker 
convergence.  It  has  been  proved  that  the  algorithm  allows  precise 
calibration of local volatility surface from option prices. 
Keywords: genetic algorithm,  stochastic optimization,  local volatility, 
implied  volatility,  calibration,  partial  differential  equations,  Black 
Scholes model, Dupire model. 
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Формалізовано задачу калібрування моделі локальної волатиль‐
ності Дюпіра із застосуванням генетичного алгоритму оптиміза‐
ції, як альтернативу підходу «регуляризації» із подальшим вико‐
ристанням алгоритму градієнтного спуску.  
Побудовано компоненти для розв’язання диференційного рівнян‐
ня Дюпіра, яке відображає динаміку ціни на базовий актив в рам‐
ках моделі Дюпіра. Така ціна, окрім  іншого,  залежить від  значень 
параметрів локальної волатильності, яку параметризовано за дво‐
ма вимірами (за моделлю Дюпіра): часу до експірації опціона та ці‐
ною страйк (ціною виконання). За віссю часу використано лінійну 
інтерполяцію,  а  за  віссю  страйк  –  В‐сплайни.  До  параметрів  
В‐сплайнів застосовано генетичні оператори селекції та мутації.  
Результуючі параметри дозволяють отримати значення локаль‐
ної волатильності у вузлових точках, а також в проміжних точках 
шляхом  інтерполяції.  Після  цього  шляхом  розв’язку  рівняння 
Дюпіра отримуються модельні значення цін на опціони. 
Для  розрахунку  цільової  функції  промодельовано  ринкові  зна‐
чення цін на опціони з використанням класичного варіанту мо‐
делі Блека‐Шоулза. 
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Проведено  експериментальне  дослідження  з  порівняння  модельо‐
ваної  ринкової  волатильності  та  волатильності,  отриманої шля‐
хом калібрування моделі Дюпіра, для оцінки ефективності підхо‐
ду і аналізу можливості його використання на практиці.  
Для  оцінки  точності  отриманих  результатів  використано  міру, 
що базується на  середньому відхиленні модельованої локальної 
волатильності, отриманої шляхом калібрування моделі, від реаль‐
них значень ринкових цін на опціони. 
Дослідження показало, що підхід до калібрування з використанням 
генетичного алгоритму оптимізації вимагає застосування додатко‐
вих маніпуляцій  для досягнення  збіжності  алгоритму,  зокрема  ви‐
користання нерівномірної дискретизації простору параметрів моде‐
лі,  а  також  алгоритму  інтерполяції  Де  Бура.  Виявлено  найбільш 
ефективне значення параметру мутації для даної задачі, яке дорів‐
нює 0,07.  За цього  значення  збіжність  алгоритму досягається най‐
швидше. Доведено, що  алгоритм  здатен досить  точно калібрувати 
поверхню локальної волатильності з ринкових цін на опціони.  
Ключові  слова:  генетичний  алгоритм,  стохастична  оптиміза
ція,  локальна  волатильність,  імпліцитна  волатильність,  каліб
рування,  рівняння  в  частинних  похідних,  модель  БлекаШоулза, 
модель Дюпіра. 
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Формализована задача калибровки модели локальной волатиль‐
ности Дюпира с использованием генетического алгоритма опти‐
мизации как альтернатива подходу «регуляризации» с дальней‐
шим использованием алгоритма градиентного спуска. 
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Построены компоненты для решения дифференциального урав‐
нения  Дюпира,  которое  отражает  динамику  цены  на  базовый  
актив в рамках модели Дюпира. Такая цена, кроме прочего, зави‐
сит от значений параметров локальной волатильности, парамет‐
ризированной по двум измерениям (по модели Дюпира): време‐
ни до  экспирации опциона и ценой  страйк  (ценой исполнения). 
По оси времени использована линейная интерполяция, а по оси 
страйк – В‐сплайны. К параметрам В‐сплайнов применены гене‐
тические операторы мутации и селекции. 
Результирующие  параметры  позволяют  получить  значение  ло‐
кальной  волатильности  как  в  узловых,  так  и  в  промежуточных 
точках  путем  интерполяции.  После  этого  решается  уравнение 
Дюпира и рассчитываются модельные значения цен на опционы. 
Для  расчета  целевой функции моделируем  рыночные  значения 
цен на опционы с использованием классического варианта моде‐
ли Блека‐Шоулза. 
Проведено экспериментальное исследование по сравнению смоде‐
лированной  рыночной  волатильности  и  волатильности,  получен‐
ной путем калибровки модели Дюпира, для оценки эффективности 
подхода и анализа возможности его применения на практике. 
Для оценки точности полученных результатов использована ме‐
ра, которая базируется на среднем отклонении моделированной 
локальной волатильности, полученной путем калибровки моде‐
ли, от реальных значений рыночных цен на опционы. 
Исследование  показало,  что  подход  к  калибровке  с  использова‐
нием  генетического  алгоритма  оптимизации  требует  примене‐
ния дополнительных манипуляций для достижения сходимости 
алгоритма, а именно – неравномерной дискретизации простран‐
ства параметров модели, а также интерполяции Де Бура. Опреде‐
лено,  что  наиболее  эффективное  значение  параметра  мутации 
для  данной  задачи  равняется  0,07,  при  котором  сходимость  
алгоритма достигается максимально быстро. Доказано, что алго‐
ритм способен довольно точно калибровать поверхность локаль‐
ной волатильности из рыночных цен на опционы. 
Ключевые  слова:  генетический  алгоритм,  стохастическая  оп
тимизация,  локальная  волатильность,  имплицитная  волатиль
ность,  калибровка,  уравнения  в  частных  производных,  модель 
БлекаШоулза, модель Дюпира. 
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1. Introduction 

1.1. Motivation 
 
Since the famous Black-Scholes model was introduced in 1973, 

option markets have evolved to become autonomous, organized 
markets with a fairly high degree of liquidity, especially for index 
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options and foreign exchange options. In such markets, the market 
prices of a series of liquid options, which are often call or put options, 
are readily observed. These market prices are then used as a 
benchmark to «mark to market» or calibrate an option pricing model, 
which can then be used to compute prices of more complex («exotic») 
options or compute hedge ratios [1]. 

Determining of underlying asset’s volatility from the set of 
observed market prices is called «model calibration» problem. It is the 
inverse problem to the option pricing problem. 

Since the financial crush of 1987 the practitioners have noticed 
that the constant parameter of volatility calibrated as implied volatility 
from standard Black-Scholes model is not relevant anymore. In reality 
the volatility varied among different strikes and maturity dates for 
benchmark options. It has led to development of generalized models, 
including local and stochastic volatility models. 

In the case of parametric approach the volatility parameter is 
defined as finite dimensional vector (for Local Volatility, Stochastic 
volatility or CEV model). Calibration problem lays in finding such 
value of parameters that the set of prices obtained from the model 
matches the set of observed market prices. 

However, in practice the market information is not sufficient to 
completely identify a pricing model. If the model is sufficiently rich, 
several sets of model parameters can be compatible with market 
prices, leading to model ill-posedness and uncertainty [1]. 

In practice calibration problem is introduced as optimization 
problem: the goal is to match the market prices as close as possible. 
The common measure of discrepancy between model prices and 
observed market prices is a sum of squared differences between them. 
The weighted cost function is defined as following:  

( ) ( ) ( ) i

I

i
iitiit wKTCallKTStCallG

2

1

marketmodel ,,,,∑
=

−=θ , (1)  

where S – spot price of the underlying asset; K – strike price of the 
option; T – maturity of the option; w – weight of the given option in cost 
function; t – time at which we price the option (normally today’s date). 

To minimize this cost function the classical gradient methods 
could be used. However the cost function is neither convex nor does it 
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have any particular structure enabling the use of gradient-based 
minimization methods to locate the minima [1]. Moreover, the 
function is not given explicitly and solutions are obtained by solving a 
partial differential equation or executing a Monte-Carlo simulation. 
Finally we are not even sure that the gradient-based algorithm will not 
fall in a local minima instead of a global one. 

There are several approaches to regularize the ill-posed problem as 
well as introduce some convexity penalization criteria to ensure the 
ability of gradient-based algorithm to find a well-matching set of 
parameters. The motivation of this work is to implement alternative 
approach introduced by Ben-Hamida and Cont that does not suppress 
the ill-posed character of the problem but rather reflects it. The 
genetic optimization algorithm is used to overcome the problems of 
non-convexity and multiplicity of local minima. 

1.2. Literature review 

Current research is inspired by the results of Ben-Hamida and 
Rama Cont paper [1]. The authors introduce a probabilistic approach 
for calibration of local volatility surface from the set of observed 
market prices. Calibration involves usage of genetic algorithm: its 
steps are applied to local volatility surface presented as cubic B-Spline 
on strike axis and linear interpolation on maturity axis. The 
parameters of B-Spline are exposed to cycles of genetic 
transformations that lead to obtaining the fittest surface. 

Ben-Hamida and Cont in their article claim that Dupire formula for 
obtaining local volatility from the market prices is unstable: Dupire [2] 
presents a formula for reconstructing local volatility functions from a 
continuum of call option prices; however, this formula involves taking 
derivatives from discrete data and is numerically unstable. A discretized 
version of the Dupire formula is the implied tree method of Derman et 
al (1996), which is prone to similar instabilities leading to «negative 
probabilities» [1]. That is why Ben-Hamida and Cont describe an 
alternative way to calibrate the local volatility directly. 

Raphael Cerf [3] and Del Morel [4] introduce the main steps of 
particle genetic algorithm and prove its convergence. Cerf proposes to 
decrease the temperature parameter while moving through algorithm’s 
iterations. He suggests that this (progressive increase of selection 
pressure) will lead the population to concentrate around the global 
minima. Alternative implementation of natural (binary) genetic 
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algorithm is described by Frank Dieterle [5] and Noraini Mohd 
Razali, John Geraghty [6]. Both authors focus on the importance of 
selection procedure in binary approach. For this research we have 
nevertheless chosen the particle algorithm as it requires less 
computational cost in general case. 

J.Frederic Bonnans, Jean-Marc Cognet and Sophie Volle [7] use 
the Newton-Raphson algorithm for calibration of local volatility and 
regularize the problem by using the same regularization term as 
Lagnado and Osher [8]. As an alternative they introduce another way 
to regularize the problem – multiscale approach. Howison [9] claims 
that the regularization method provided by Lagnado and Osher [8] has 
some drawbacks among which is computational cost. Ben-Hamida 
and Cont, however, reject usage of regularization as it is not necessary 
for direct calibration of local volatility. In this research we do not add 
any regularization terms to the cost function. 

Bonnans, Cognet and Volle also introduce a usage of implicit schema 
to solve the PDE of Dupire that permits us to obtain model prices. In [7] 
the authors prove that usage of implicit schema with uniform 
discretization schema will give incoherent results for the near-the-strike 
prices and non-uniform discretization will permit us to obtain more 
precise prices near-the-strike. We will use the same non-uniform schema 
in our research. Howison [9] as well as Ben-Hamida and Cont uses 
weighted minimization (weight of near-the-strike prices in computation 
of cost function is bigger than the weight of less tradable options). The 
results of this research are obtained by using weighted approach as well. 

Li and Coleman [10] introduce the cubic spline approximation of 
local volatility function. In our research however we still use its 
representation in B-Splines proposed by Ben-Hamida and Cont [1] as 
it is well adjusted to the regularization approach that they use. In 
future work we suggest usage of De Boor’s algorithm of spline 
interpolation as it reflects better the optimization problem and 
possibly can improve the convergence. 

1.3. Research objectives 

The objective of current research is to introduce the state of the art 
in local volatility calibration problem and implement the algorithm to 
solve this problem. We aim to obtain coherent results of calibration 
avoiding at the same time high dimensionality of the problem and 
reducing the computational costs by applying interpolation techniques. 
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We are also willing to enhance the existing approach by improving 
algorithm’s components. Introducing and calculating a measure of 
quality (Section 2.3) of the calibration is a novelty of current work. 

Firstly we aim to produce a general view on local volatility 
calibration and introduce a formal representation of the problem 
including the cost function. We will also do a brief overview of 
particle genetic algorithm.  

Then we introduce Dupire framework and challenges that raise up 
within it. The goal is to provide methodological guide to implement next 
brick of the algorithm: Dupire differential equation solver that is used to 
calculate the cost function on every iteration of genetic algorithm. 

Finally we introduce the requirements for the input of optimization 
problem – local volatility surface. We also provide a guideline to 
create a smooth representation of the local volatility surface using B-
Spline interpolation with uniform knots. 

In the last section we provide numerical results obtained by 
running the genetic algorithm to calibrate local volatility surface. We 
estimate a quality of the approach using an average-based measure. 

The global goal of this research is to prepare the basis for the 
following improvements in the analysis of predictive power of 
volatility. Obviously the set of obtained model parameters can be used 
to study the predictive ability of local volatility by regressing local 
volatility parameter as dependent variable on a time variable. This 
will be the next step to introduce a neural network constructed from a 
set of regression models correspondent to different volatility models 
(local, stochastic, implied volatility etc.). Such a network can 
potentially improve banks’ forecasts for realized market volatility and 
thus improve the pricing accuracy. It can be also used for overnight 
risk reports and pricing valuation adjustments that require pricing of 
options at future times. 

 
2. Theoretical basics 

2.1. Calibration problem setting 

The optimization problem where the input is a parameterized local 
volatility surface is: 

( ) ( ) ( ) ( ) ji

discT

i

discK

j
jitjit

E
wKTCKTStCGG ,

2

1 1

* ,,,,,inf ∑∑
= =∈
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θ
θθ  (2)  
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where C  – a market observed price of a Call; Cθ – a theoretical price 
obtained for a set of market parameters and a local volatility surface 
corresponding to a set of parameters θ; wi,j – the weights determined 
by the fact how for the option is in- or out-of-money; discT, discK – 
number of values (discretization) of time and strike axis respectively. 

As the function G(·) is neither convex nor continuous, the gradient 
based approaches will not work in the regularization of the problem. 

The function G(·) is not given explicitly as well. The solution for 
Cθ is obtained by solving the Dupire PDE (Section 3.2) for the 
corresponding set θ. To regularize the input (smooth volatility 
surface), we use B-Spline representation in Section 4.1. 

Until the stopping criteria is achieved we improve the set of values 
Cθ by adjusting the parameter set θ using the genetic algorithm 
(Section 2.2) as one that does not requires any gradient calculations 
and reduces the dimension of the problem. Adjusting of parameter θ 
allows us to obtain a new (improved) smooth representation of a 
function σ(K,T) that is now a local volatility function. 

2.2. Particle Genetic Algorithm 

Genetic algorithms are stochastic search methods based on natural 
evolution processes. They are defined as a system of particles (or 
individuals) evolving randomly and undergoing adaptation in a time 
non necessarily homogeneous environment represented by a 
collection of fitness functions [4]. 

The simplest genetic algorithm is a two-stages and time in-
homogeneous Markov chain given for each n >= 0 by setting 

… …  

Here we have: 
• Integer N represents the size of population; 
• The initial system …  consists of N independent 

random particles; 
• Gibbs measure is introduced as exp /  , where 

 is a cost function and T is a temperature parameter; 
• In the selection transition the particles …  are chosen 

randomly and independently of previous configuration according to a 
given measure (Gibbs) G(ξn) with probability of selection of the i-th 
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individual equals |  and probability of its 
replacement by another individual equals |

∑ ; 
• Mutation Kernel can vary however we use the simplest 

representation 2   1 ; 
• t is a step (small value) and T is decreasing wth increasing 

number of iterations; 
• we run algorithm until at least one member of a population ξn 

will satisfy stopping criteria (cost function will be minimized) i.e. sum 
of square differences will be sufficiently small. 

Genetic algorithm is used in practice for several reasons: 
• It does not requires differentiability of the cost function; 
• Alternatively to Newton-Raphson algorithm falls to the global 

minima when the function is not strictly convex; 
• Converges relatively fast. 
The local volatility calibration problem falls into these categories. 

2.3. Solution quality criterion 

We consider the calibration successful if the average value of 
volatilities calibrated for at-the-money options (i.e. such that the strike 
equals to the spot price of the underlying) at every maturity lays in 
30 % threshold with respect to the value σ = 0.2 (we use σ = 0.2 for 
simulating market price of the option at every point (i,j) and for the 
sake of simplicity it is taken constant). In the case of absolute 
convergence σ(·,at) = 0.2, where at is an index of at-the-money 
option. The simple average: 

∑ ,
.

.
. (3)  

And the quality measure: 

0.3  (4)  

where I(·) – an indicator function returning 1 if the argument is true 
(deviation is small enough and quality is sufficient for given strike) or 
0 if argument is false (quality is insufficient). 

However previous argument can be too weak to represent overall 
quality of the algorithm as we are interested not specifically in local 
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volatility calibrated from at-the-money options (one strike) but rather 
in volatilities from the set of close-to-the-money options. So we 
introduce new measure 

∑

. (5)  

Of course  is used only when discK = 50 in pair with at = 25 as 
it represents 10 prices close-to-the-money. If we change discretization 
this value is to be changed (however in this paper we take into account 
10 values). Average-based measure Q is basically used with an old 
measure as an argument. We aim to obtain the output close to 1. Q = 1 
corresponds to absolute quality, while Q = 0 corresponds to bad quality. 
We evaluate this measure in numerical results. 

 
3. Local volatility theoretical basics 

3.1. Implied and local volatilities 

In the standard Black-Scholes model the volatility parameter is 
supposed to be constant with respect to maturity and strike. However 
on the real market we observe that the volatility varies depending on 
both of the variables. 

Generalized Black-Scholes framework permits us to solve the 
inverse problem for every maturity T and obtain the implied volatility 
values, however it still supposes that volatility is flat with respect to 
strike axis (i.e. for any maturity volatility is the same for any strike 
option), while we can observe the «smile» in the real market.  

Bruno Dupire [2] in his research introduces the local volatility as a 
function of time and stock price St which can be rewritten in terms of 
maturity and strike: 

, . (6) 

Dupire formula for local volatility can be rewritten in terms of 
implied volatilities as well: 
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,
√ ∑

 (7)  

or implementing y = K/F(t,T): 
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Being armed with Dupire formula one can proceed to calibration 
of local volatility surface having it. Among practitioners it is preferred 
to use the Dupire formula as presented in (6) – (8) and (11). 

In this case the standard procedure to calculate the local volatility 
surface from the implied volatility one is next: 

1. Main requirements for the implied volatility surface are: C1 

continuity w.r.t. time axis, C2 continuity w.r.t. strike axis. Thus to get a 
sufficiently smooth surface, we have to use linear interpolation on time 
axis and spline/2-nd or 3-rd order polynomial interpolation on strike axis; 

2. Calibrate the implied volatility independently for each pair 
(T,K) using a Black-Scholes formula and gradient-based optimization 
algorithm; 

3. Obtain the values of implied volatility at intermediate points 
(t,k) employing an interpolation method to the points obtained in the 
previous step; 

4. Use Dupire formula to obtain the local volatility from now 
differentiable (smooth) implied volatility surface. 

However, Ben-Hamida and Cont claim the instability of Dupire’s 
formula based methods [1]: Dupire presents a formula for 
reconstructing local volatility functions from a continuum of call 
option prices; however, this formula involves taking derivatives from 
discrete data and is numerically unstable. A discretized version of the 
Dupire formula is the implied tree method of Derman et al [1], which 
is prone to similar instabilities leading to «negative probabilities». 

Alternatively we will discover their approach that avoids 
calculation of implied volatility and calibrate the local volatility 
surface directly using the genetic algorithm. The advantages of direct 
calibration of local volatility surface [1]: 
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• No interpolation of option prices or implied volatilities is 
required. Contrary to implied tree (Derman et al) methods or methods 
based on the Dupire formula, it does not require call–put prices for all 
strikes or maturities nor any ad hoc interpolation of observed prices. 
They can therefore be applied to index options where the number of 
observations is large and also to equity options for which less amount 
of data is present; 

• Avoidance of computing the high-dimensional gradient of the 
objective function; 

• Do not require convexity of the objective function; 
• Provides a population of solutions: it means that this approach 

rather reflects the ill-posedness of the problem and its uncertainty than 
eliminates it. 

So instead of using the standard approach i.e. calibrate and 
interpolate the implied volatilities, we will work on direct calibration 
of local volatility surface by solving the Dupire PDE for each pair 
(T,K) being given the input parameter σ(T,K). The surface σ(T,K) will 
nevertheless be introduced as a combination of B-Splines and the 
genetic algorithm will be applied not directly to σ(K,T) but to 
parameters of the spline representing it. The usage of it will become 
evident in Section 3.3, where we introduce the Dupire pricer. 

3.2. Dupire theory 

We consider the Black-Scholes model of asset price evolution 

, (9) 
where the volatility of the underlying is supposed to be constant. As 
volatility is the only non-observable parameter in this model, we can 
determine it for a quoted option (T,K). The volatility obtained in this 
way is called Implied volatility. 

However we can see that the volatility is pretty much dependent on 
strike and maturity of an option and is not constant at all (phenomena 
of «volatility smile»). That is why we look for another representation 
of local volatility. Many articles propose next diffusion process: 

, . (10)  

Dupire proposed a PDE that governs the price of the whole grid of 
the options. Local volatility σ(St,t) is a coefficient of this PDE. 
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Dupire equation is formulated using the equation of Fokker-
Planck. We consider case with no dividends. The Dupire equation:  

, , , ,  (11) 

with a set of conditions: 
, max , 0
lim ,
lim , 0

 

In Section 3.3 we present the numerical solution of Dupire 
equation. 

3.3. Implicit schema solution 

In the Section 3.1 we have described two ways to obtain the local 
volatility: the standard approach that uses Dupire formula to pass from 
implied volatilities to local volatilities and the direct calibration of 
local volatilities (implies solving the Dupire equation for every pair 
(T,K) of interest). As the first approach has some numerical 
instabilities we will use the direct calibration. 

To obtain a solution of Dupire PDE for an input σ(K,T) we have to 
pass through several steps: 

1. Logarithmic change of variable (transform the PDE and the set 
of conditions); 

2. Introduce new space discretization – we will use non-uniform 
discretization; 

3. Introduce time discretization – we use theta-schema with θ = 0 
that is equivalent to implicit discretization schema; 

4. Write the PDE in terms of new operators and obtain the 
tridiagonal system of equations; 

5. Obtain the resulting matrix of option prices by solving the 
tridiagonal system with Thomas algorithm. 

The logarithmic change of variable [7]: We do change of 
variable y = ln(K) and U(y,T) = V(K,T). New system to solve: 

, 0

,
, 0

, max , 0
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Grid discretization where 

, , , .  (12) 
With Uniform discretization case [7]: 
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Non-Uniform discretization case [7]: 
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where the ingredients are:  
we define the function  

1
2 /  

and let  
2

 

 (uniform case) or 
  (non-uniform case) 

we define hi = yi+1 − yi. 
Time discretization (theta-schema) 

1 0

max , 0
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System to solve (implicit schema when θ = 0) 

 
where 
• I is a unary matrix (all values are equal to 1); 
• k is a δT discretization step on time axis; 
• e1 is a vector with first value equal to 1 and all others equal to 0 

(to reserve the initial condition’s role). 
The tridiagonal system representation 

 
And  is presented as 

 

 

=
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Solve the tridiagonal system of equations (Generalized Thomas 
algorithm) 

Apply Thomas algorithm of diagonalization to solve the system for 
each time step n.  

Let us put into the system the values of σ(K,T) that we have used to 
simulate market prices. Finally we obtain the surface of Dupire prices 
of the call (Figure 1). The discrepancy between the prices obtained 
and the market prices is illustrated in the Figure 2. 

Usage of non-uniform schema allows us to obtain better prices 
around the strike (5–10 % difference with real prices) when solving 
PDE. On Figure 2 we can see that the prices farther from the strike 
(out-of-money) are less precise and even non-coherent. 

The values of σ(Ki,T) used are equivalent to values σ(yi,T). 
Therefore we are interested to interpolate these values at each point i 
to put into Dupire PDE 

Figure 1. Dupire price surface 

u(
K,

T)
 

K T 
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Figure 2. Discrepancy surface solver 

4. Representation of a local volatility surface 

4.1. Bsplines representation of local volatility surface 

We reconstruct the volatility surface by means of B-Splines to 
achieve two goals:  

• Smooth representation of volatility surface (C2 continuity); 
• Decrease the scale of the problem (minimize the number of 

inputs to optimization algorithm). 
Let us define the local volatility function as a smooth polynomial 

defined completely by basis functions associated with n points 
(«knots») and n − 4 corresponding «control points» (values at certain 
knots). Number of control points is always equals: m = n – p − 1 
where p is a degree of the interpolating polynomial. This means that 2 
knots at each bound do not have a corresponding control point. 

For our case we define K-grid representation: 
• Control points is a set of θ – parameters of volatility curve to be 

found; 
• Basis functions are defined for p = 3 case at each of the knot 

intervals. Number of knots n is smaller than the discretization of the 
grid (to achieve the smaller scale of the optimization problem); 
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• In Ben-Hamida and Cont [1] representation knot intervals are 
equal 

, ∑ , . 
We obtain the values on T-grid by means of linear interpolation: 

, , , . (13)  

To obtain the spline of 3-rd order we can use the basis functions 
introduced in Ben-Hamida and Cont [1] or apply the generic De 
Boor’s algorithm to find Basis functions on uniform knots, which are 
presented in the Figure 3. 

 
Figure 3. Basis functions on uniform knots 

Let us reconstruct a pseudo-volatility function for next parameters: 
• X = [0 : 1 : 10] is a knot vector containing 11 uniformly 

distanced values; 
• x = rand(1,11) random control points corresponding to the knots; 
• p = 3 degree of polynomial. 
We want to evaluate the B-Spline in the points k = 1 : 0.001 : 10 

and present it in Figure 4. 
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Figure 4. Spline evaluated at intermediate points 

4.2. Illposedness and smoothness requirements  
(optional improvement) 

The main difficulty with solving the inverse problem (calibration 
problem) arises when we are looking for an input to the Dupire pricer 
introduced in the Section 2.2. Basically we could start from any 
random points σ(K,T) corresponding to the points known from market 
data. However this naive approach has several drawbacks: 

• The dimension of the problem will be equal to N M where N, M 
are sizes of discretization grid w.r.t. time and strike respectively. It 
will require an enormous computational cost (too much inputs into 
genetic algorithm); 

• The ill-posedness of the problem causes the existence of infinite 
number of solutions and the naive representation will lead us to 
instability of the solution obtained. 

Ill-posedness of the problem can be defined as non-continuity of 
the dependence of local volatility function on market data. It means 
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that small perturbations in the price data will result in large changes in 
minimizing function and any solution obtained will be unstable 
(especially for the volatility calibrated for short maturities). Ill-
posedness implies the non-uniqueness of solution as well. 

To put some restriction on the solutions accepted Ben-Hamida and 
Cont introduce the smoothness requirement. Authors [1] propose to 
use smoothness semi-norm to quantify the smoothness of the local 
volatility surface: 

dx
dx
d

dT
ddx

T

i

TA

A

2

2

22

0

2 σσσ +=∑ ∫∫−  (14)  

or in matrix form: 

||σ||2 = θAθT, (15)  

where θ is a matrix of control points in B-Spline representation. 
Despite we will not use the smoothness requirement in our solution 

we will introduce the approach used by Ben-Hamida and Cont to 
construct the multivariate Gaussian random vector from the set of 
standard Gaussian random variables. It can be potentially used to 
create a set of Gaussian vectors applied in affine transformation of 
random mutation to improve the convergence and assure some 
acceptable only solutions. 

Density of multivariate Gaussian by definition:  

( ) ( ) ( )µµ

π

−−− −

=
xAx T

e
A

xf
1

2
1

2
1 ,  (16)  

where det(A) ≠ 0 (A – is a covariance matrix and it has to be 
invertible).  

Here (x−µ)TA−1(x−µ) is a quadratic form equivalent to (15) in our 
case.  

By the affine property any affine transformation of a Gaussian is 
a Gaussian i.e. 

X  N(µ,A)  BX+b  N(Bµ + b, BABT) (17)  
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where X is a Gaussian vector. 
Hence the random vector is constructed as following: let set of 

independent X1 ...Xn  N(0,1)  X  N(0,I) where I is identity matrix. 
Then: 

BX + µ  N(µ,A)  (18) 

where A = BBT. 
The Gaussian B then can be used in mutation kernel that is 

equivalent to the affine transformation (18) with µ = 0. 
Matrix B has to be found by applying Cholesky factorization to 

positive semi-definite matrix A. 

4.3. Algorithm description 

In the Figure 5 we describe the workflow of our program. Firstly 
we generate the initial population of control points  (as volatility 
surface is parametrized with control points of B-splines on strike axis 
and linear interpolation on time axis) for i  0..I and m  0..M, where 
M – number of control points on strike axis and I – number of linear 
interpolation points on time axis. 

Then for each member of population B-spline is built with help of 
such control points and σ(t,x)p is obtained for all t  0..T and x  0..K, 
where T,K – discretization numbers by time and strike respectively, 
p – index of population member. 

Then σ is inserted do Dupire equation solver and solution (prices) 
C (t,x)p is obtained for each t,x on discretization grid for each p. 

Prices are compared to real market prices for each t,x and for each 
p and the sum of squared differences is considered to measure the 
fitness of each p-th candidate. If the desired fitness is not found we 
pass to next step otherwise program terminates. 

Candidate matrices of control points  then are subject to 
genetic transformations (selection and mutation) based on the fitness 
of corresponding solutions for each p. New population is formed and 
algorithm repeats. 

Remark: The market data is simulated from Black-Scholes formula 
to achieve better flexibility in testing calibration for different values of 
parameter σ. 
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Figure 5. Program workflows 

4.4. Algorithm setting 

Model settings: 
• 0.005;  0.005  . .200 , where . ; 
• 0; 0  . .5 , where ; 
• discK = 50 (strike axis discretization); 
• discT = 20 (time axis discretization); 
• S = 100 (spot price); 
• r = 0 (rate). 
Genetic algorithm settings: 
• T0 = 1000 (initial temperature); 
• t = 0.03,0.05,0.07 (mutation rate varying for experiments); 
• Nmc = 214 (maximum number of simulations); 
• M = 64 (temperature decreasing frequency); 
• p = 20 (population size); 
• Stopping criteria: G(θ) < 15. 
Miscellaneous: 
• Market data Ct (Ti,Kj) is simulated from: σ = 0.2 for all K,T using 

Black-Scholes model; 



НЕЙРО‐НЕЧІТКІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ  2018, № 7 

26 

• Quality criteria: we use measure Q (Section 2.3) to qualify 
obtained results. 

4.5. Fitness function 

The weighted sum of squared differences was chosen as cost 
(fitness) function to minimize. The sum is taken over all 
strike/maturity pairs indexed i  [1..DiscT], j  [1..DiscK] 
respectively and weighted on weight function 

, . √
exp 0.5

.
, (19)  

where 
/ . (20)  

If we refer to function (2) the weight wi,j is obtained as 

,
,

∑ ,
. (21)  

Then we get to the following form of the cost function:  
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θ
θθ  (22)  

This cost function allows to assign a superior weight to solutions 
that are of our interest (close-to-strike). 

5. Numerical results 

5.1. Numerical results:  
uniform knots interpolation case 

The result of the calibration is a local volatility surface introduced on 
Figure 6 and Figure 7 (same figure / different view). Market prices 
simulated with σ = 0.2 for all K,T are represented by the purple plane 
surface. Calibrated local volatility surface oscillates around it. From the 
Figure 7 we can conclude that oscillation is less sharp around K = S = 100 
while for far-from-the-money options it becomes even negative. 
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Figure 6. Local volatility surface 

Figure 7. Local volatility surface: view K, σ 

The surface represents the local volatility matrix σ(K,T). We studied 
the frequency of appearance of σ in different intervals. On Figure 8 we 
describe distribution of σ(K,T) from the whole matrix (i.e. for all K,T). 

σ(
K

,T
) 

T K 

σ(
K

,T
) 

K 
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The histogram is obtained using mutation rate m = 0.07. We can see that 
most of the values lay in the interval [0; 0.1] and [0.3; 0.5]. 

Figure 8. Local volatility surface: Histogram over all values 

Then the analysis is narrowed to the values of σ(K,T) for all Kj, where 
index j ∈ [20; 30], while at-the-money value is represented by index j = 25. 
Looking at only close-to-the-money options we notice that most of the 
values of σ lay in the interval [0.1; 0.4], as we can see at Figure 9.  

Figure 9. Local volatility surface: Histogram over index of K ∈ [20; 30] 

σ(K,T) 

σ(K,T) 
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Quality criteria for these results is presented on Figure 10. 
 

 
Figure 10. Results of the calibration 

Three experiment sets are introduced: each set is executed with 
different mutation rate parameter and contains three similar 
experiments. In terms on number of iterations and estimated quality 
measure the mutation rate m = 0.07 turns out to be the best to 
reconstruct the local volatility surface. 

6. Conclusions 

In current paper we have introduced the state of the art in local 
volatility calibration. It is based on results of Ben-Hamida, Cont, 
Dupire, Del Morel, Cerf, articles and other research contributions. The 
genetic algorithm can be used as an alternative to gradient descent 
algorithm with smoothness requirement (problem regularization). 
Genetic approach allows to reflect the multiplicity of solutions (as we 
cope with an ill-posed problem) rather than get rid of it by 
regularization. 

B-splines and linear interpolation are used to represent local 
volatility surface on strike and maturity axis respectively. 
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The input of genetic algorithm is a set of parameters of B-splines. 
Instead of optimizing directly the values of σ(K,T) we use these 
parameters that also allows us to reduce the dimensionality of the 
problem. These parameters θ are then passed to Dupire PDE pricer 
that returns matrix of option values for all K,T (strikes and maturities). 
This matrix is used to evaluate the cost function by comparing these 
prices to simulated market prices. The set of B-spline parameters 
corresponding to accepted solution allows us to reproduce local 
volatility surface at desired points by interpolation. 

We have implemented the algorithm and obtained coherent results. 
Our algorithm is able to reconstruct efficiently the local volatility 
surface starting from random values of control points in B-spline 
representation of local volatility so basically we are not obliged to use 
a prior (suggested by Ben-Hamida and Cont) to have the algorithm 
converged (but it can improve the convergence). 

The value m = 0.07 turns out to be the most efficient mutation rate 
(Figure 10). It reduces at most the number of iterations while 
increasing algorithm’s quality. 

The quality measure estimating the percentage of solutions laying 
in 30 % threshold from realized values is between 36 % and 63 % 
(Figure 10). We also calculated that for 60 % threshold this 
percentage reaches 90 %. The quality measure however takes into 
account only close-to-strike options (Figure 9). If we take the whole 
grid we can see from (Figure 8) that much less results lay in this 
interval. However, in practice we are not interested in this purely 
theoretical conclusion as volatility value does not affect at all the 
prices of far-from-strike options. 

It means that the algorithm is capable of reconstructing coherent 
volatility surface that can be used in future research. At the same time 
it reflects the multiplicity of solutions many of which satisfy quality 
criteria. However, to improve the quality we have to bring some 
additional modifications. 

7. Propositions 

In further work we propose to extend the research of Ben-Hamida 
and Cont by using of De Boor algorithm of interpolation of 
parameters grid to obtain better convergence. The reason to try De 
Boor approach is that it allows us to apply genetic operators to control 
points that are not uniform on strike axis. We will be able to apply it 
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to control points laying in a specific close-to-strike range. It is 
supposed to improve the convergence of the algorithm as far-for-
strike solutions have very small weight in cost function. 

We will also introduce different quality criteria that can include a 
measure of the quality of local volatility surface based on inter-strike 
and inter-maturity relations. Logically for the neighboring values of 
maturities or strikes (or both) the values of calibrated local volatilities 
should not differ a lot except at-the-money cases. 

Generating of initial population from prior distribution proposed 
by Ben-Hamida and Cont can increase the speed of convergence. 
According to the authors the implied volatility of in-the-money 
options can be a good initial guess for the entire population. 

These and other techniques including usage of different 
discretization scheme, weight function, interpolation order and 
sigma’s positivity constraint (currently we obtain σ < 0 in far-from-
strike cases) can significantly improve the convergence as well as 
improve quality measures obtained. 

Obtained surfaces are used to produce a forecast of the «true» 
volatility surface. Such predictive analysis can be conducted using 
supervised and non-supervised machine learning techniques. 
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Стаття присвячена вирішенню актуального завдання підвищен‐
ня ефективності оцінювання кредитних ризиків позичальників‐
фізичних осіб шляхом пошуку оптимального поєднання резуль‐
татів  розрахунків  окремих  скорингових  моделей.  Наведено 
принципи  формування  ансамблів  моделей  і  проаналізовано  
існуючі  підходи  побудови  ансамблевих  структур.  У процесі  екс‐
периментального  дослідження  застосовано  одну  з  модифікацій 
алгоритму  бустінгу  та  реалізовано  авторський  алгоритм  побу‐
дови ансамблю моделей на основі спеціалізації експертів. У яко‐
сті окремих моделей‐експертів використовувались нейромережі 
радіально‐базисної  архітектури. В результаті  проведення порів‐
няльного  аналізу  ефективності  використаних  ансамблевих  тех‐
нологій визначено, що найадаптованішою для  задачі  оцінюван‐
ня  кредитного  ризику  є  запропонований  авторами  алгоритм 
побудови ансамблю на основі спеціалізації експертів. 
Ключові слова: кредитний ризик, скорингова модель, радіально
базисна нейронна мережа, ансамбль (комітет) моделей, бустінг. 
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Статья  посвящена  решению  актуальной  задачи  повышения  эффек‐
тивности оценки кредитных рисков заемщиков‐физических лиц пу‐
тем  поиска  оптимального  сочетания  результатов  расчетов  отдель‐
ных  скоринговых  моделей.  Приведены  принципы  формирования 
ансамблей  моделей  и  проанализированы  существующие  подходы 
построения  ансамблевых  структур. В процессе  экспериментального 
исследования применено одну из модификаций алгоритма бустинга 
и реализовано авторский алгоритм построения ансамбля моделей на 
основе  специализации  экспертов.  В  качестве  отдельных  моделей‐
экспертов  использовались  нейросети  радиально‐базисной  архитек‐
туры.  В  результате  проведения  сравнительного  анализа  эффектив‐
ности использованных ансамблевых технологий подтверждено, что 
наиболее адаптированным для задачи оценивания кредитного риска 
является  предложенный  авторами  алгоритм  построения  ансамбля 
на основе специализации экспертов. 
Ключевые  слова:  кредитный  риск,  скоринговая модель,  радиально
базисная нейронная сеть, ансамбль (комитет) моделей, бустинг. 
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The  article  is  devoted  to  solving  the  actual  problem  of  increasing  the 
efficiency of assessing the credit risks of individual borrowers by finding the 
optimal combination of the results of calculations of specific scoring models. 
The principles of the formation of an ensemble of models are given and the 
existing approaches to the construction of ensemble structures are analyzed. 
In  the  process  of  experimental  research  has  been  applied  one  of  the 
modifications  of  the  boosting  algorithm  and  implemented  the  author’s 
algorithm for constructing an ensemble of models based on the specialization 
of experts. The radial‐basis function neural networks were used as specific 
expert models. As a result of a comparative analysis of the efficiency of the 
used  ensemble  technologies  it  was  confirmed  that  the  algorithm  for 
constructing an ensemble based on the specialization of experts proposed by 
the authors is the most adapted for the task of assessing credit risk. 
Keywords:  credit  risk,  scoring  model,  radialbasis  function  (RBF) 
network, ensemble (committee) of models, boosting. 
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І. ВСТУП 

У процесі провадження банківської діяльності генеруються 
значні обсяги даних. Так, банки зберігають по кожному клієнту 
анкетні дані, кредитну історію, історію спілкування, фото- та ві-
деоматеріали тощо. Крім власної інформації банківські установи 
часто отримують дані від бюро кредитних історій, операторів 
мобільного зв’язку, проводять моніторинг інтернет-активності 
клієнтів. Накопичення настільки різноманітних даних неодмінно 
призводить до проблем, пов’язаних з Big Data, коли виникає пот-
реба врахування значної кількості суттєво неоднорідної інформа-
ції. Зокрема, при вирішенні одної з найактуальніших задач бан-
ківської діяльності – розробки системи скорингової оцінки 
кредитоспроможності позичальників – кількість характеристич-
них показників часто може сягати сотень і тисяч.  

Проте, класичні рекомендації до побудови математичних мо-
делей збігаються у висновку щодо доцільності застосування  
обмеженої кількості вхідних факторів. Дж. Міллер обґрунтовує 
оптимальну кількість входів моделей 7 ± 2 [1]. Так, якщо буду-
ється економетрична модель (а стандартом при побудові скорин-
гових моделей у банківській сфері є логістичні регресії), то пере-
вищення кількості вхідних факторів понад десять майже напевно 
призведе до прояву негативного явища мультиколінеарності. 
І хоча для нелінійних моделей (наприклад, нейронних мереж, які 
будуть використані у даній статті) це явище не несе прямих за-
гроз, зростання кількості пояснюючих показників зменшує вплив 
кожного з них окремо на значення результативної змінної. За 
приблизно однакових результатів моделювання (точності відтво-
рення вихідної статистики, прогнозування на незалежній тестовій 
вибірці та стійкості результатів прогнозування на різних вибір-
ках) необхідно для подальшого використання брати ту економі-
ко-математичну модель, яка має простішу структуру. 

Якщо ж виникає необхідність врахування значної кількості 
факторів, то доречно модель зробити ієрархічною і пояснюючі 
змінні розподілити за різними узагальнюючими групами показ-
ників або джерелами інформації. Узагальнення результатів роз-
рахунків отриманих моделей доцільно здійснити за допомогою 
ансамблевих технологій – одного з напрямків машинного на-
вчання, що є ефективним засобом дослідження Big Data [2]. За 
такого підходу кожна з моделей може бути налаштована на маси-
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вах однорідних даних і їх поєднання забезпечить коректне враху-
вання всієї необхідної інформації. 

Аналогічні міркування справедливі і стосовно обсягів спосте-
режень у початковій сукупності даних. Так, складно розрахову-
вати на ефективне налаштування однієї моделі на навчальній ви-
бірці, що складається із сотень тисяч записів. Така модель не 
зможе відслідковувати усі наявні закономірності, оскільки вибір-
ка міститиме інформацію, яка напевно буде поєднувати протиле-
жні тенденції. У результаті цього зростатиме похибка агрегуван-
ня, адже розрахунок такої моделі буде надто усередненим. Для 
уникнення подібних пасток моделювання доцільно розбити поча-
тковий масив даних на підвибірки, які утворюватимуться з прик-
ладів із однотипними тенденціями поведінки. Для кожної такої 
вибірки будується окрема модель, узагальнення розрахунків яких 
реалізується шляхом використання ансамблів. На доцільності 
створення ансамблів наголошує і С. Терехов [3], який теоретично 
обґрунтовує та експериментально демонструє вищу точність ви-
рішення задач класифікації на великих обсягах даних при 
об’єднанні розрахунків кількох моделей, побудованих для окре-
мих сегментів даних, порівняно із застосуванням одного глоба-
льного класифікатора. 

Метою роботи є вирішення актуального завдання підвищення 
ефективності оцінювання кредитних ризиків позичальників-
фізичних осіб за рахунок пошуку механізму оптимального поєд-
нання результатів розрахунків окремих скорингових моделей.  

Досягнення цієї мети зумовлює необхідність вирішення таких 
завдань дослідження: 

- проведення критичного аналізу основних підходів до оці-
нювання кредитоспроможності позичальників банків, виявлення 
їх недоліків і переваг; 

- збір та аналіз інформаційної бази для розробки математич-
них моделей оцінки кредитного ризику позичальників банку; 

- побудова математичних моделей оцінки кредитного ризику 
позичальників, 

- дослідження різних підходів до формування ансамблів мо-
делей та обґрунтування вибору раціональної ансамблевої струк-
тури для оцінювання кредитоспроможності позичальників; 

- здійснення порівняльного аналізу результатів класифікації 
на основі застосування різних варіантів ансамблевих структур 
моделей. 
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ІІ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

Історично першим дослідженням, присвяченим розробці ан-
самблів моделей, вважається праця Р. Шапайра 1990 року [4]. У 
цій статті викладено ідею бустінгу – алгоритму, що дає змогу  
підвищити точність класифікації однієї моделі. Подальші розроб-
ки в цьому напрямі Й. Фрюнда та Р. Шапайра 1997 року [5] при-
вели до винаходу більш ефективної реалізації даного алгоритму, 
який отримав назву AdaBoost. 

Надалі дослідження з розвитку ансамблевих технологій про-
водились у напрямках пошуку можливостей підвищення ефектив-
ності ансамблю. Зокрема, досліджувалась доцільність викорис-
тання окремих видів моделей, наприклад, різних типів нейрон-
мереж. Розглядались різноманітні методи узагальнення резуль-
татів розрахунків моделей з метою мінімізації похибки роботи 
ансамблю на навчальних і тестових даних. Один із найпопуляр-
ніших на сьогодні алгоритмів побудови ансамблю моделей, що 
застосовується для розв’язання задач класифікації, запропонова-
но Л. Брейманом [6]. Однак, у подібних дослідженнях розгляда-
ються загальні випадки вирішення задач моделювання (безвіднос-
но моделей кредитного скорингу), тому вони мають більш 
теоретичне спрямування з огляду на мету нашого дослідження. 

Лише останнім часом ансамблі моделей почали використову-
ватись для проведення скорингових оцінок, через що кількість 
публікацій за даною тематикою досить обмежена. Зокрема, у 
праці І. Кузнєцова та В. Кірєєва [7] описано процедуру розробки 
ансамблю для розв’язання задачі поведінкового скорингу фізич-
них осіб, наведено основні аспекти, що впливають на підвищення 
точності ансамблевих структур, та розглянуто реалізацію одного 
з них, а саме – метод узагальнення результатів розрахунків окре-
мих моделей комітету. Відкритими для подальших досліджень 
залишаються інші питання конструювання ансамблевих архітек-
тур, зокрема формування навчальних вибірок для побудови усіх 
моделей ансамблю. 

ІІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ 
АНСАМБЛІВ МОДЕЛЕЙ 

При застосуванні ансамблів моделей одночасно з основною за-
дачею розв’язується кілька простіших задач. Це обумовлюється 
тим, що досліджуваний повний масив інформації поділяється на се-
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гменти, для кожного з яких розробляється окрема модель, а резуль-
тати розрахунків моделей об’єднуються визначеним способом. 

Однак не очевидним є факт, що результат об’єднання кількох 
класифікаторів дасть кращу якість, ніж окрема модель. Для дос-
лідження даного питання розглянемо описаний С. Тереховим 
спрощений випадок роботи комітету з трьох моделей (які далі на-
зиватимемо експертами), що розв’язують задачу бінарної класи-
фікації [3]. Позначимо ймовірності коректної класифікації (точ-
ність класифікації) кожним із них через , , . Ймовірності є 
незалежними. Нехай результат роботи комітету буде визначатись 
простим голосуванням, тобто певний приклад буде віднесено до 
того класу, який встановлено трьома чи двома експертами. Ймо-
вірність правильної класифікації комітетом позначимо . 

У результаті роботи такого комітету можливі такі варіанти: всі 
три експерти провели класифікацію коректно, один з трьох по-
милився, помилились два з трьох та помилились всі три експерти. 

Правильне рішення буде прийняте комітетом у двох перших 
варіантах. Деталізуючи їх отримаємо чотири можливі ситуації 
для правильного рішення: 

– усі три експерти не помилились – імовірність ситуації 
·   ·   , 

– помилився перший експерт, два інші провели класифікацію 
коректно – ймовірність ситуації 1 ·   ·   , 

– помилився другий експерт, два інші провели класифікацію 
правильно – ймовірність ситуації · 1   ·   , 

– помилився третій експерт, два інші правильно провели кла-
сифікацію – ймовірність ситуації ·   · 1 . 

Ймовірність правильної класифікації комітетом буде склада-
тись із сум імовірностей чотирьох описаних ситуацій:  

·   ·   1 ·   ·    

· 1   ·     · · 1 . (1) 

Якщо зафіксувати на певному рівні одну з імовірностей, на-
приклад , то функція (1) перетворюється у функцію 
двох змінних. Змінюючи значення константи, можна наочно  
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відобразити поведінку функції , досліджуючи таким чином ре-
зультат роботи комітету моделей за різних значень якості класи-
фікації окремими експертами. 

На рис. 1 зображено вигляд поверхні, що відповідає виду функ-
ції  для випадку, коли 0,3, а 0 , 0,3. За таких 
умов всі три експерти характеризуються низькою точністю кла-
сифікації, яка є гіршою, ніж можна було б отримати в результаті 
випадкового вибору (наприклад, при підкиданні монети).  

 0,2 
 0,16 
 0,12 
 0,08 
 0,04 

 

Рис. 1. Вигляд поверхні  при 0 , 0,3; 0,3 

На рис. 1 на поверхні виділено зони поступового зростання 
значення величини , починаючи від 0 до максимального зна-
чення 0,216. Таке максимальне значення функції відповідає ймо-
вірності правильної класифікації комітетом моделей, коли зна-
чення ймовірностей усіх трьох експертів окремо дорівнюють 0,3 
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(але, як бачимо, загальна точність є нижчою, ніж у кожного 
окремого експерта).  

Дослідимо залежність імовірності правильної класифікації 
комітетом від точності класифікації двох моделей на повній 
множині значень імовірностей від 0 до 1 при фіксованій низькій 
точності третьої моделі на рівні 0,3. Так, у табл. 1 наведено зна-
чення, що приймає функція  у точках з дискретними координа-
тами при зміні  і    від 0 до 1 з кроком 0,1 при 0,3.  

 
Таблиця 1 

ЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ КОРЕКТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ КОМІТЕТОМ  
МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ВИПАДКУ ФІКСОВАНОЇ ЙМОВІРНОСТІ КОРЕКТНОЇ  

КЛАСИФІКАЦІЇ ОДНОГО З ЕКСПЕРТІВ 0,3 

 Імовірність коректної класифікації другого експерта, р2 

Ім
ов
ір
ні
ст
ь 
ко
ре
кт
но
ї к
ла
си
фі
ка
ці
ї  

пе
рш

ог
о 
ек
сп
ер
та

, р
1 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

0 0 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 

0,1 0,03 0,06 0,10 0,13 0,17 0,20 0,23 0,27 0,30 0,34 0,37 

0,2 0,06 0,10 0,14 0,17 0,21 0,25 0,29 0,33 0,36 0,40 0,44 

0,3 0,09 0,13 0,17 0,22 0,26 0,30 0,34 0,38 0,43 0,47 0,51 

0,4 0,12 0,17 0,21 0,26 0,30 0,35 0,40 0,44 0,49 0,53 0,58 

0,5 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 

0,6 0,18 0,23 0,29 0,34 0,40 0,45 0,50 0,56 0,61 0,67 0,72 

0,7 0,21 0,27 0,33 0,38 0,44 0,50 0,56 0,62 0,67 0,73 0,79 

0,8 0,24 0,30 0,36 0,43 0,49 0,55 0,61 0,67 0,74 0,80 0,86 

0,9 0,27 0,34 0,40 0,47 0,53 0,60 0,67 0,73 0,80 0,86 0,93 

1,0 0,30 0,37 0,44 0,51 0,58 0,65 0,72 0,79 0,86 0,93 1,00 
 
За вказаних умов поверхня функції  є опуклою вгору, що 

можна бачити за лініями переходу кольорів на рис. 1, а також за 
розрахунками, наведеними в табл. 1. Найбільших значень повер-
хня набуває вздовж лінії , але при цьому значення функції 

. Отже, комітет у цьому випадку дає нижчу точність 
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оцінювання, ніж окремий експерт, що можна бачити за даними 
табл. 1. Така ситуація завжди характерна для роботи комітету, в 
якому хоча б одна з моделей має низьку точність класифікації. 
Перевищення точності оцінювання понад  0,5 такий комітет 
досягає лише за умови, що ймовірність коректної класифікації 
двома експертами з комітету буде не менше 0,6 (коли точність 
оцінювання третім експертом становить 0,3). А таку точність 
класифікації, яку має перший експерт, наприклад, на рівні 0,7, 
комітет моделей може продемонструвати лише при точності дру-
гого експерта 0,9. 

На рис. 2 і 3 наведено випадки, коли ймовірність правильної 
класифікації третім експертом є вищою ( 0,5  і  0,7, відпо-
відно).  

 

 0,45 
 0,35 
 0,25 
 0,15 
 0,05 

 

Рис. 2. Вигляд поверхні  при 0 , 0,5; 0,5 
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На рис. 2 0,5 при 0 , 0,5. Вздовж лінії  
   при 0,5 значення функції  є однаковими, 

як можемо бачити з даних, наведених  у табл. 2. Крім того, рівні 
поверхні функції  зростають лінійно, що можна бачити за гра-
дієнтом переходу кольорів на рис. 2, тобто вона являє собою рів-
ну площину. У даному випадку комітет лише не погіршує роботи 
окремих експертів. 

 
Таблиця 2 

ЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ КОРЕКТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ КОМІТЕТОМ  
МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ВИПАДКУ ЙМОВІРНОСТІ КОРЕКТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ  

ТРЕТЬОГО ЕКСПЕРТА 0 

 Імовірність коректної класифікації другого експерта, р2 

Ім
ов
ір
ні
ст
ь 
ко
ре
кт
но
ї к
ла
си
фі
ка
ці
ї  

пе
рш

ог
о 
ек
сп
ер
та

, р
1 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

0 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

0,1 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 

0,2 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 

0,3 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 

0,4 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 

0,5 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 

0,6 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 

0,7 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 

0,8 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 

0,9 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

1,0 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 

 
Рис. 3, де 0,7 при 0,5 , 1, відображає випадок,  

коли поверхня  є увігнутою. У даному випадку при   
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маємо . Отже, точність такого комітету дає результат 
кращий, ніж його окремі моделі. 

 
 

 0,95 
 0,9 
 0,85 
 0,8 
 0,75 
 0,7 
 0,65 

 

Рис. 3. Вигляд поверхні  при 0,5 , 1; 0,7 

Рис. 2 та 3 ілюструють головну умову доцільності створення 
комітету моделей: якщо точність хоч одного окремого експерта є 
нижчою за 0,5, то комітет за його участі стає менш ефективним у 
порівнянні з окремими моделями. Підвищення точності оціню-
вання комітетом моделей слід очікувати лише у випадку, коли 
ймовірність правильної класифікації є вищою за 0,5 для всіх екс-
пертів комітету [3]. 

Логіка представлених у тривимірному просторі поверхонь 
(рис. 1–3) може бути відображена в одному рисунку на площині 
(рис. 4). 
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Крива на рис. 4 відображає ймовірність точної класифікації 
всім комітетом. За горизонтальною віссю відкладається точність 
класифікації одним експертом (для спрощення приймається, що у 
всіх експертів однакова ймовірність p вгадування класу кредиту 
позичальників). Як бачимо на рис. 4, при значеннях імовірності 
p < 0,5 точність комітету нижче бісектриси (тобто менше, ніж  
точність окремого експерта). У точці 0,5 крива лінія перетинає 
бісектрису, що вказує на рівність ймовірності точної класифікації 
комітетом і всіх трьох експертів. Далі крива проходить над бісек-
трисою – комітет демонструє вищу точність класифікації, ніж 
окремий експерт. 

 

 

Рис. 4. Вигляд залежності ймовірності точної класифікації комітетом  
моделей   від точної класифікації окремим експертом p  

(побудовано з використанням [3]) 



Побудова ансамблів…  Г. І. Великоіваненко, С. С. Савіна Д. В. Колечко, В. П. Бень 

47 

У праці [3, с. 15-16] зазначається, що логічним розвитком ідеї 
створення комітетів для підвищення точності класифікації є фор-
мування комітетів із комітетів, однак це не приводить до суттєво-
го зростання точності таких систем. Комітети лише адаптуються 
до інформаційного шуму в даних навчальної вибірки, однак точ-
ність на нових прикладах спадає (проявляється ефект пере-
навчання). С. Тєрєхов у цій праці визначає дві умови зростання  
точності класифікації ансамблем моделей [3, с. 16]:  

– необхідно підвищити точність класифікації кожної окремої 
моделі ансамблю,  

– потрібно досягти статистичної незалежності похибок моде-
лей ансамблю.  

ІV. ОСНОВНІ ВИДИ АНСАМБЛІВ 

На сьогодні розроблено та описано значну кількість різнома-
нітних видів ансамблів [3–10], які різняться за алгоритмами по-
будови. Деякі з них, наприклад бустінг, мають кілька модифіка-
цій процесу побудови ансамблів і вже перетворились у окремі 
сімейства алгоритмів. Основні технології формування ансамблів і 
їх характеристики наведено в табл. 3. 

Як бачимо за даними цієї таблиці, взагалі виділяють дві кате-
горії ансамблів: зі статичною та динамічною інтеграцією моде-
лей. При статичній інтеграції дані прикладу, для якого прово-
диться класифікація, не впливають на процедуру об’єднання 
результатів розрахунків моделей ансамблю. А при динамічній ін-
теграції процедура об’єднання результатів кожен раз коригується 
для проведення класифікації кожного конкретного прикладу. 
Крім того, алгоритми побудови ансамблів розрізняють також за 
способами формування навчальних вибірок для окремих моделей 
і схемою узагальнення результатів їх роботи. 

Технології, розроблені для категорії статичних ансамблів, 
доцільно використовувати при дослідженні однорідних даних. 
До цих технологій відносяться усереднення, стекінг, бустінг, 
беггінг. 
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Технологія усереднення результатів роботи моделей ансамблю 
є найпростішою. Вона передбачає, що всі моделі було побудовано 
на одній навчальній вибірці, а результат роботи комітету визнача-
ється простим голосуванням, тобто більшістю голосів.  

Розташування алгоритму стекінгу в табл. 3 слід вважати дещо 
умовним, оскільки Н. Паклін і В. Орєшков [8] зазначають, що за-
гальна концепція використання даного методу відсутня, а його 
головна ідея знаходить свою реалізацію в різноманітних варіан-
тах. Сутність даного алгоритму полягає в такому:  

1) для комбінування в ансамбль застосовуються моделі не  
одного, а різних типів – наприклад, нейромережа, дерево рішень і 
логістична регресія; 

2) замість алгоритму голосування вводиться концепція мета-
навчання.  

На вхід деякої метамоделі, яку називають моделлю першого 
рівня, подаються результати класифікації кожним експертом, які 
відносять до нульового рівня. Далі результати розрахунків моделі 
першого рівня передаються на модель другого рівня і так далі, 
доки не буде досягнуто певної умови зупинки процесу. 

Найбільш розвиненими та поширеними алгоритмами форму-
вання комітетів моделей є бустінг і беггінг.  

За алгоритмом бустінгу моделі ансамблю будуються послідо-
вно таким чином, щоб кожна наступна модель проводила класи-
фікацію тих прикладів, які не були коректно ідентифікованими 
моделями на попередніх кроках. 

На відміну від бустінгу, за алгоритмом беггінгу моделі буду-
ються паралельно та незалежно одна від одної [8]. Так, на даних 
вихідного масиву шляхом випадкового відбору формується кіль-
ка вибірок. Вони матимуть той самий розмір, що і початковий 
масив, однак за рахунок випадкового відбору набір прикладів у 
кожній вибірці буде різним – один і той самий приклад може по-
трапляти в одну вибірку як кілька разів, так і жодного разу. Далі 
для кожної вибірки будується окрема модель-експерт. Результати 
розрахунків узагальнюються голосуванням. 

Для масивів неоднорідних даних окремі їх підмножини можуть 
краще описуватись різними моделями, тобто побудову моделей-
експертів слід здійснювати не для всієї вибірки в цілому, а для 
окремих її частин. У таких випадках мова йде про спеціалізацію 
експертів. Для врахування спеціалізації при формуванні ансамблів 
використовуються технології динамічної інтеграції моделей. 
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Алгоритм побудови ансамблю для неоднорідних даних про-
понується у праці [3, с. 33]. За цим алгоритмом необхідно прове-
сти кластеризацію даних із застосуванням карт Кохонена і для 
кожного кластера обрати той набір моделей, який демонстрував 
для нього найвищу ефективність. Тоді для класифікації нового 
прикладу потрібно буде визначити найближчий кластер і засто-
сувати відповідні моделі. 

Авторами цієї статті було проведено дослідження [11, 12] з ви-
користанням ансамблю моделей для оцінки кредитоспроможності 
позичальників-фізичних осіб, який побудовано за алгоритмом усе-
реднення результатів моделей. Для розрахунків використовувалась 
база даних з 2175 спостережень, яка містить широкий набір харак-
теристичних показників позичальників комерційного банку та відо-
мостей про виконання ними зобов’язань за отриманими кредитами.  

З метою відбору найбільш значущих чинників для оцінювання 
кредитоспроможності позичальників було використано підхід, що 
заснований на поєднанні роботи ймовірнісної нейромережі та ге-
нетичного алгоритму. Також було застосовано два більш спроще-
них підходи на основі покрокового включення та покрокового вик-
лючення чинників з моделі. Узагальнення результатів моделюван-
ня за трьома підходами дозволило виділити з множини початкових 
пояснюючих чинників шість кількісних (вік, стаж на останньому 
місці роботи, загальний стаж, наявність депозитів, наявність випла-
чених у минулому кредитів і кількість дітей у сім’ї) та два якісних 
(рівень освіти та статус працюючого), які було обрано як вхідні 
змінні моделей оцінювання кредитоспроможності позичальників. 

На основі цих факторів у праці [12] було сформовано  
ансамбль з трьох нейромереж: дві мережі з радіально-базисною 
архітектурою (82 та 124 нейрони на прихованому шарі) та три-
шаровий персептрон з 6 нейронами проміжного шару. Всі моделі 
мали єдину навчальну вибірку, їх навчання проходило незалеж-
но, загальний розрахунок здійснювався за принципом простого 
голосування. Межі зміни точності класифікації отриманим анса-
мблем і його окремими моделями в залежності від умов навчання 
наведено в табл. 4. 

Як бачимо з даних, наведених у табл. 4, точність класифікації 
комітетом моделей не перевищує точності найефективніших за 
даних умов моделей. Однак зміна умов експерименту приводить 
до більших коливань в ефективності окремих моделей, ніж сфор-
мованого з них комітету. 
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Таблиця 4 
МЕЖІ ЗМІНИ ТОЧНОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ АНСАМБЛЕМ  

І ЙОГО ОКРЕМИМИ МОДЕЛЯМИ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ НАВЧАННЯ, % 

Вид класифікатора 
Відсоток правильно класифікованих спостережень 

у навчальній вибірці у тестовій вибірці 

Ансамбль моделей 60,7–68,5 47,5–52,3 

Окремі нейромережі 55,4–71,9 43,7–55,2 
 
Зазначимо, що невисокі показники точності класифікації обу-

мовлюються специфікою застосованого у дослідженні пакету 
STATISTIСA, в якому границя поділу між класами встановлена на 
рівні 0,5 (вищі значення розрахунку моделі інтерпретуються як 
такі, що належать до класу «1», а нижчі значення – до «0»).  
Однак, проведені нами численні експериментальні розрахунки із 
різними типами моделей свідчать, що границя раціонального по-
ділу між класами (коли альфа- і бета-помилки моделювання бли-
зькі між собою та загальна точність класифікації набуває макси-
мального значення) є дещо вищою – у середньому на рівні 0,56. 
Тобто, у разі оптимізації рівня поділу класів ці самі моделі де-
монстрували б вищі показники ефективності. Однак, у даному 
дослідженні не було завдання максимального підвищення точності 
класифікації окремими моделями – необхідно дослідити можли-
вість збільшення ефективності моделювання за рахунок поєднан-
ня моделей в ансамблі. І, враховуючи, що зміщення границі поді-
лу між класами має систематичний характер, то висновки, 
отримані для таких комітетів, будуть релевантними і при їх утво-
ренні з моделей із оптимізованими рівнями поділу класів. 

Зауважимо, що база даних, використана у попередніх дослі-
дженнях, і сформований у праці [11] набір показників застосову-
ватиметься і в цій роботі з метою забезпечення порівнянності ре-
зультатів моделювання та розвитком авторського підходу до 
створення ансамблів скорингових моделей оцінювання кредит-
них ризиків позичальників-фізичних осіб. 

V. ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ БУСТІНГУ 

Як зазначалось вище, однією з умов підвищення ефективності 
роботи комітету є незалежність похибок його окремих моделей. 
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Для забезпечення виконання цієї умови розроблено алгоритм бу-
стінгу (підсилення). В його основі лежить ідея послідовного на-
вчання експертів, кожен з яких не зможе повторити помилки по-
переднього, оскільки буде навчатись на іншому масиві даних. 
Однаковим для всіх експертів є лише обсяг навчальної вибірки.  

Для реалізації бустінгу використовувалась схема алгоритму, 
запропонована у праці В. Царєгородцева [13]. Процедура засто-
сування бустінгу полягає в послідовному навчанні обраної базо-
вої моделі з метою підвищення її якості. Базовою називається 
модель певної конфігурації, що реалізується у трьох варіантах, 
які відрізняються між собою за рахунок оптимізації на різних на-
вчальних вибірках. Отримані варіанти базової моделі називають-
ся експертами. Процедура формування навчальних вибірок і на-
вчання експертів проходять послідовно.  

Позначимо розмірність загального масиву початкових даних 
M. Для першого експерта з масиву даних M обирається випадко-
вим чином вибірка розмірності N. На отриманих даних прово-
диться навчання базової моделі, яка і є втіленням першого експер-
та. За прикладами, які не потрапили до першої навчальної 
вибірки, здійснюється розрахунок імовірності дефолту першим 
експертом, за результатами якої формується навчальна вибірка 
для другого експерта. Ця вибірка також матиме розмірність N і 
складатиметься наполовину з елементів, які були правильно кла-
сифіковані першим експертом, а на другу половину – з елементів, 
які були класифіковані першим експертом некоректно. 

Після навчання другого експерта дані, які не використовува-
лись для формування двох перших навчальних вибірок, викорис-
товуються для формування третьої навчальної вибірки. Це здійс-
нюється таким чином. Перші два експерти проводять класицікацію 
нових прикладів і до третьої навчальної вибірки включають ті N 
прикладів, за якими два перші експерти дають протилежні резуль-
тати класифікації. Як можемо бачити з описаної процедури, алго-
ритм бустінгу, викладений у праці [3], полягає у «послідовній  
фільтрації прикладів попередніми класифікаторами таким чином, 
що задача для кожного наступного класифікатора стає складні-
шою». Після навчання третього експерта комітет можна викорис-
товувати для проведення класифікації нових прикладів, узагаль-
нюючи результати всіх експертів простим голосуванням. 

З огляду на описану вище процедуру формування навчальних 
вибірок їх обсяг N не може встановлюватись за класичними підхо-
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дами поділу даних для навчання та тестування моделей. Напри-
клад, неможливо під навчальну вибірку виділити 70 % від загаль-
ного масиву даних, залишивши 30 % для тестування, оскільки піс-
ля навчання кожного експерта його навчальна вибірка взагалі 
вилучається з дослідження. Крім того, слід враховувати необхід-
ність отримати потрібну кількість даних з розбіжностями в класи-
фікації першими двома експертами для формування навчальної 
вибірки третього експерта. Оскільки всі експерти представлені мо-
делями одного типу, то, як правило, розбіжностей у класифікації 
на невеликих масивах даних є небагато. Тому обсяг навчальної ви-
бірки для невеликих масивів початкових даних у кожному окре-
мому випадку встановлюється емпірично. 

У нашому дослідженні повна база даних складалась із 2075 
спостережень. Для вибору максимально можливого обсягу на-
вчальної вибірки було проведено ряд експериментальних розра-
хунків. Реалізація алгоритму здійснювалась для навчальних вибі-
рок у чотирьох варіантах: 100, 300, 400 і 500 спостережень. В 
останньому випадку (500 кредитів у навчальній вибірці) було ви-
черпано всі значення з розбіжностями в класифікації перших 
двох експертів, тобто збільшити навчальну вибірку понад 500 
спостережень було неможливо. Отже, для наявного початкового 
масиву даних навчальна вибірка може містити не більше 24 %.  

Деталізовану схему алгоритму бустінгу для досліджуваних 
даних проілюстровано на рис. 5. 

За базову модель для всіх варіантів розрахунків було обрано 
багатошарову нейромережу, оскільки в попередніх дослідженнях 
моделі такої архітектури демонстрували вищі показники ефектив-
ності на наявних даних. Питання вибору типу та конфігурації 
нейромережі для кожного варіанту навчальної вибірки вирішува-
лось у результаті проведення експериментальних розрахунків. 
Розглядалось кілька варіантів конфігурацій нейромереж, які де-
монстрували найвищі показники точності класифікації. Перевага 
надавалась моделі, яка мала меншу кількість нейронів на прихо-
ваному шарі та показувала вищу точність класифікації на тесто-
вому масиві даних. Було виявлено, що при невеликих розмірах 
навчальних вибірок доцільно використовувати радіально-базисні 
мережі з меншою кількістю нейронів проміжного шару. В табл. 5 
наведено показники ефективності трьох конфігурацій нейроме-
реж, які продемонстрували найвищу точність класифікації для 
навчальної вибірки з 500 спостережень. 
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Таблиця 5 
РОЗРАХУНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ НЕЙРОМЕРЕЖ ПРИ ВИБОРІ ПАРАМЕТРІВ  

БАЗОВОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОЇ ВИБІРКИ 500 СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

Архітектура мережі, 
 кількість входів, кількість  
нейронів проміжного шару 

В
ід
со
то
к 
пр
ав
ил
ьн
о 

кл
ас
иф

ік
ов
ан
их

 с
по
ст
е-

ре
ж
ен
ь 
у 
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вч
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ій

 
ви
бі
рц
і, 

%
 

В
ід
со
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ас
иф

ік
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ан
их

 с
по
ст
е-

ре
ж
ен
ь 
у 
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ст
ов
ій

 в
и-

бі
рц
і, 

%
 

Узагальнені дані  
по всьому масиву  

(без поділу на  
навчальну та тестову 

вибірки) 

П
ра
ви
ль
но

 к
ла
си
фі
ко

-
ва
ни
х,

 %
 

Клас Всього 

Радіально-базисна, 6, 33 75,6 52,8 
0 1131 55,1 

1 1044 61,3 

Радіально-базисна, 6, 50 77,4 51,4 
0 1131 54,5 

1 1044 60,5 

Радіально-базисна, 6, 76 79,2 52,0 
0 1131 55,3 

1 1044 61,5 
 
На основі даних, наведених у табл. 5, можна зробити висно-

вок, що обраний обсяг навчальної вибірки не надає можливості 
якісного навчання моделі. Про це свідчить значна розбіжність 
між показниками точності класифікації для навчальної (понад 
75 %) та тестової (не перевищує 53 %) вибірок. Тобто модель, на-
лаштована на невеликій навчальній вибірці, не узагальнює в дос-
татній мірі закономірності поведінки позичальників для ефектив-
ного моделювання усього різноманіття варіантів із тестової 
вибірки. Для підвищення точності класифікації доцільно було б 
збільшити обсяг навчальної вибірки. Однак, як уже наголошува-
лось, у цьому дослідженні такої можливості не було через незна-
чний обсяг наявних даних. 

На основі даних, викладених у табл. 5, базовою моделлю для 
навчальної вибірки з 500 спостережень було обрано радіально-
базисну нейромережу з 33 нейронами проміжного шару. Така 
мережа є кращою за показниками ефективності на тестовий ви-
бірці та за узагальненими даними по всьому масиву наявних 
прикладів. 
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Аналогічним чином було обрано конфігурацію мереж, які ре-
алізують першого експерта, для трьох інших варіантів навчаль-
них вибірок. Параметри обраних нейромереж і показники їх ефек-
тивності наведено в табл. 6. 

 
Таблиця 6 

ПАРАМЕТРИ НЕЙРОМЕРЕЖ ТА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ  
БАЗОВИХ МОДЕЛЕЙ ПЕРШОГО ЕКСПЕРТА  

ДЛЯ ТРЬОХ ВАРІАНТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ВИБІРКИ 

Обсяг  
навчальної 
вибірки 

Архітектура мережі,  
кількість входів, кількість 
нейронів проміжного шару 

Відсоток правильно 
класифікованих  
спостережень у  

навчальній вибірці, %

Відсоток правильно 
класифікованих  
спостережень у  

тестовій вибірці, % 

100 Радіально-базисна, 6, 25 69,0 51,5 

300 Радіально-базисна, 6, 35 82,7 52,8 

400 Радіально-базисна, 6, 38 76,8 53,9 

500 Радіально-базисна, 6, 33 75,6 52,8 
 
Аналіз даних, наведених у табл. 6, вказує на значну розбіж-

ність між показниками правильно класифікованих спостережень 
на навчальній і тестовій вибірці. Збільшення обсягу навчальної 
вибірки від 100 до 500 прикладів майже не вплинуло на ефектив-
ність класифікації на тестових даних. У даному випадку всі варі-
анти формування навчальної вибірки не дають змоги здійснити 
побудову ефективної базової моделі. 

Подальша процедура реалізації алгоритму бустінгу викорис-
товує обрані базові моделі на нових навчальних вибірках для  
формування двох наступних експертів ансамблю. Зміни ефектив-
ності нових експертів для кожного варіанту базової моделі, що 
відповідають різним обсягам навчальної вибірки, наведено в 
табл. 7. 

Завдання класифікації для наступних двох експертів є склад-
нішим, ніж для першого. Тому всі базові моделі демонструють 
зниження точності класифікації на навчальній вибірці, як можемо 
бачити в табл. 7. Проте на тестових даних спостерігається зрос-
тання ефективності моделювання. Отже, в процесі реалізації ал-
горитму бустінгу навчальна вибірка стає різноманітнішою та на-
буває прикладів з відмінними між собою характеристиками 
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(у тому числі такими, що погано ідентифікувались попередніми 
експертами), що приводить до ефективнішого узагальнення влас-
тивостей і покращення здатності експертів розрізняти класи на 
нових даних. 

 
Таблиця 7 

ЗМІНИ ЕФЕКТИВНОСТІ БАЗОВИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ДРУГОГО  
ТА ТРЕТЬОГО ЕКСПЕРТІВ ПРИ ТРЬОХ ВАРІАНТАХ НАВЧАЛЬНОЇ ВИБІРКИ 
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мережі, кількість  
входів, кількість 
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проміжного  

шару 
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, %
 

О
бс
яг
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ес
то
ви
х 
ви
бі
ро
к 

Радіально-
базисна, 6, 25 100 62,0 55,5 1975 62,0 56,6 1875 

Радіально-
базисна, 6, 35 300 61,7 54,4 1575 58,3 57,2 1275 

Радіально-
базисна, 6, 38 400 57,3 55,5 1375 56,5 58,9 975 

Радіально-
базисна, 6, 33 500 62,0 55,1 1175 55,8 58,8 675 

 
Алгоритм бустінгу було винайдено для можливостей підси-

лення слабких моделей. Отже, показником ефективності застосу-
вання даного алгоритму є порівняння точності класифікації трьох 
експертів (базової моделі, побудованої на трьох різних вибірках) 
та комітету, сформованого на їх основі. Оскільки всі приклади, 
що входили до навчальних вибірок, вилучались із подальших до-
сліджень, то порівняння ефективності усіх експертів та комітету 
здійснювалось лише на даних останньої тестової вибірки для 
своєї базової моделі. Відповідні розрахунки показників ефектив-
ності у розрізі класів надійних і ненадійних позичальників наве-
дено в табл. 8. 
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Як можна бачити з табл. 8, майже у всіх випадках експерти піс-
ля перенавчання на нових вибірках підвищують точність класифі-
кації. Виключення складає лише третій експерт за базовою модел-
лю із навчальною вибіркою з 500 спостережень. Таку невідпо-
відність можна пояснити ще суттєвішим зміщенням границі 
раціонального поділу між класами від встановленого у пакеті 
STATISTIСA рівня 0,5, що можна бачити за значно збільшеної різ-
ниці між альфа- та бета-помилками моделювання, яка, в свою чер-
гу, впливає на зниження загальної точності класифікації. Крім того, 
на відміну від попередніх випадків, при формуванні навчальної ви-
бірки для цього експерта було включено всі приклади із розбіжнос-
тями в моделюванні ненадійних позичальників першими двома  
експертами. Відповідно, у тестовій вибірці для перевірки адекват-
ності четвертого комітету моделей не залишається прикладів нена-
дійних позичальників для здійснення розрахунків за третім експер-
том. Через це висока ефективність ідентифікації цією моделлю 
ненадійних клієнтів не враховується при їх розпізнаванні коміте-
том (саме тому в табл. 8 точність класифікації ненадійних пози-
чальників комітетом за четвертою базовою моделлю знаходиться 
посередині між першими двома експертами), що дещо знижує за-
гальний показник ефективності цього комітету. Однак, навіть не-
зважаючи на це, всі чотири варіанти утворених комітетів демон-
струють підсилення ефективності базових моделей – точність 
класифікації комітетом або перевищує кожного з експертів за від-
повідною базовою моделлю, або є близькою до найкращої з них. 

Різновиди алгоритмів бустінгу (наприклад, адаптивного бус-
тінгу AdaBoost) надають можливість створювати ефективніші 
комітети моделей. В AdaBoost використовується спеціальна про-
цедура збільшення в навчальних вибірках кількості прикладів, на 
яких були допущені помилки попередніми експертами. Також 
при узагальненні результатів за цим алгоритмі враховуються від-
носні ваги експертів комітету, які визначаються залежно від їх 
помилок (вага зменшується при збільшенні похибки класифіка-
ції). Для такого варіанту алгоритму Р. Шапайра [14] доведено, що 
похибка комітету буде зменшуватись експоненційно, якщо похи-
бки окремих експертів менші 0,5.  
VI. АНСАМБЛЬ НА ОСНОВІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКСПЕРТІВ 

При моделюванні кредитних ризиків важливо враховувати 
суттєву неоднорідність досліджуваних даних. Так, клієнти креди-



Побудова ансамблів…  Г. І. Великоіваненко, С. С. Савіна Д. В. Колечко, В. П. Бень 

61 

тних установ мають значні відмінності за показниками, які вико-
ристовуються для оцінювання кредитоспроможності. Наприклад, 
вікова категорія позичальників може змінюватись в межах від 20 
до 60 і більше років, рівень освіти – від середньої до наявності 
двох чи більше вищих освіт тощо. І різні категорії позичальників 
характеризуються різним рівнем кредитного ризику. Тому виді-
лення з усього наявного масиву даних більш однорідної вибірки, 
наприклад із позичальників лише з вищою освітою, дасть змогу 
досліджувати таку їх групу, яка характеризується більш-менш 
подібними соціально-економічними умовами існування, що до-
зволить ефективніше виявляти закономірності поведінки пози-
чальників. 

Для обробки таких даних доцільно застосовувати підходи до 
утворення ансамблів, що враховують спеціалізацію експертів. Такі 
ансамблі відносяться до категорії динамічного об’єднання моде-
лей. У С. Тєрєхова [3] було описано одну з ідей створення ансамб-
лю даної категорії, яка базується на застосуванні карт Кохонена. 
Такий підхід вимагає додаткових досліджень щодо вибору пара-
метрів карти, які впливатимуть на результат кластеризації. Універ-
сальних рекомендацій з даного питання немає, тож розмір карт 
самоорганізації визначається індивідуально для кожної задачі, що 
обґрунтовано у праці А. Матвійчука [15]. Крім того, поділ масиву 
даних на кластери призведе до ще більшого зменшення обсягів на-
вчальних вибірок, що дасть негативний вплив на результати кла-
сифікації та може зменшити ефективність моделювання (у випад-
ку невеликої початкової вибірки даних).  

Однак реалізація ідеї спеціалізації експертів комітету є дуже 
привабливою для розв’язання задачі моделювання кредитних ри-
зиків, тому для її втілення було вирішено випробувати підхід, за 
яким поділ наявних даних на окремі групи не буде базуватись на 
процедурі кластеризації.  

Пропонується такий алгоритм формування ансамблю моде-
лей. З масиву початкових даних виділяється К якісних показни-
ків, які будуть використані при оцінюванні кредитоспромож-
ності позичальників. Для кожного якісного показника визна-
чається кількість його категорій , 1, , за якими із загаль-
ного масиву спостережень виділяються підгрупи, які склада-
тимуть навчальні вибірки для відповідних моделей-експертів 
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, 1, , 1, . Подібне формування вибірок для оптимізації 
окремих моделей робить можливою реалізацію ідеї спеціалізації 
експертів. За потреби, кожен експерт може бути представлений 
моделями різних типів – логістичні регресії, нейромережі, дере-
ва рішень тощо. 

Загальний результат роботи комітету можна визначати трьома 
способами: простим чи зваженим голосуванням або за допомо-
гою метамоделі. Для випадку простого голосування використо-
вуються рейтинги моделей-експертів , 1,   , 1, . Ці 
рейтинги встановлюються на основі рівня значущості (зокрема, 
для логістичних регресій) або за рівнем точності класифікації, що 
демонструє модель на тестових даних (для випадку застосування 
нейромереж). 

Для аналізу кредитоспроможності нового потенційного кліє-
нта обирається група експертів M, які можуть бути задіяні для 
його класифікації (для застосування яких за цим позичальником 
є всі необхідні дані та навчальні вибірки яких формувались на 
значеннях якісних показників, відповідних даному клієнту). 
Отже, оцінювання кредитного ризику цього позичальника здійс-
нюється комітетом, утвореним з моделей . Для проведен-
ня розрахунків моделі впорядковуються за їх рейтингами . 
Аналіз позичальника починається з моделей, які мають найви-
щий рейтинг. Коли більше половини задіяних експертів віднес-
ли аналізованого позичальника до одного класу, процес оціню-
вання кредитоспроможності припиняється. Якщо виникає 
ситуація, коли кількість експертів є парною і голоси розділя-
ються порівну, то процедуру узагальнення результатів слід за-
мінити на зважене голосування. 

У випадку зваженого голосування для кожного експерта фік-
сується відсоток правильно класифікованих на тестовій вибірці 
прикладів , 1,   , 1, . При обробці даних потенційного 
клієнта визначається група відповідних йому експертів M. На  
основі значень  обчислюються коефіцієнти компетентності для 
обраних експертів : 
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∑ . 

Загальний результат розрахунків ансамблю є сумою добутків 
виходів окремих моделей на їх коефіцієнти компетентності.  
Основою для визначення коефіцієнтів компетентності експерта 
може також слугувати будь-який інший показник точності моде-
лі, наприклад коефіцієнт Джині. 

Третім способом узагальнення результатів роботи комітету є 
використання мета моделі – моделі верхнього рівня, входами якої 
будуть розрахунки окремих експертів. 

Схематично зображення описаного вище алгоритму побудови 
ансамблю моделей наведено на рис. 6. 

Так, в авторському дослідженні [11] для оцінювання рівня 
кредитоспроможності фізичної особи запропоновану методику 
побудови ансамблю реалізовано для випадку використання logit-
моделей. Враховано вплив таких якісних показників, як рівень 
освіти та статус працюючого. За кожним з цих показників із по-
чаткового масиву даних утворюється по кілька підгруп. Наприк-
лад, показник «рівень освіти» поділяється на два підрівні: «наяв-
ність однієї чи більше вищих освіт» і «наявність середньої та 
середньої спеціальної освіти». З усього масиву даних обираються 
лише ті записи, які відповідають позичальникам із певним підрів-
нем даного якісного показника, утворюючи таким чином два 
окремі масиви більш однорідних даних. Аналогічна процедура 
здійснюється за іншим показником (статусом працюючого). До-
датково було здійснено поділ початкової вибірки на три підгрупи 
за такою важливою з точки зору оцінки кредитоспроможності фі-
зичних осіб характеристикою, що визначає наявність утриманців. 
Сформовані таким чином масиви даних реалізують ідею спеціа-
лізації експертів.  

За запропонованим підходом початковий масив розбивається 
на підгрупи, які перетинаються між собою. У такому вигляді  
формування масивів даних для навчання окремих моделей-
експертів схоже на відповідну процедуру за технологією беггін-
гу. Однак за алгоритмом беггінгу вибірки утворюються випадко-
вим чином, а в запропонованому варіанті формування вибірок є 
логічно обумовленим і приводить до отримання більш однорід-
них масивів даних. 
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Очевидно, що можна будувати моделі, використовуючи будь-
яку потрібну кількість якісних показників. Узагальнення резуль-
татів розрахунків усіх моделей доцільно здійснювати шляхом 
простого або зваженого голосування. Ваги для моделей відпові-
датимуть рівню точності класифікації експерта (чим він є вищим, 
тим більшою є його вага).  

Сформована таким чином технологія побудови ансамблю най-
кращим чином пристосована саме для специфіки задачі оцінювання 
кредитоспроможності позичальників – фізичних осіб. Вона поєднує 
в собі й ідею спеціалізації експертів, і логічний спосіб формування 
масивів даних для навчальних вибірок, і класичний спосіб поєднан-
ня результатів розрахунків окремих моделей ансамблю.  

Варто зазначити, що за реалізації описаного підходу також не 
вдається уникнути складностей, пов’язаних із зазначеною вище 
проблемою недостатньо великого обсягу наявних даних. Крім  
того, утворені підгрупи мають значні розбіжності в обсягах: най-
менша містить 145 спостережень, найбільша – 1547. До того ж, за 
кожною з них потрібно утворити навчальну та тестову вибірки. 
Зауважимо, що при визначенні розміру навчальної вибірки недо-
цільно орієнтуватись на найменший масив даних, оскільки тоді 
втрачається можливість кращого налаштування інших моделей 
на більших вибірках. Таким чином виникає проблема неможли-
вості формування навчальних вибірок однакового розміру. А отже, 
не вдасться повністю коректно застосувати запропоновану схему 
алгоритму побудови ансамблю моделей. 

Враховуючи особливості розподілу позичальників між класа-
ми та підгрупами в досліджуваній базі даних, у кожній підгрупі 
виділялось близько 80 % записів для навчальної вибірки та 20 % – 
для тестової. Для вибору експертів за кожною підгрупою розгля-
дались три кращі мережі за показниками точності класифікації на 
навчальній і тестовій вибірках, а також по узагальненим даним. 
Результати проведених обчислень наведено в табл. 9. Найефек-
тивніші моделі за кожною підгрупою тут виділені напівжирним 
шрифтом. 

Аналіз даних, наведених у табл. 9, підтверджує отримані вище 
висновки, що ефективнішу класифікацію за представленими да-
ними здійснюють мережі з радіально-базисною архітектурою, і 
лише в окремих випадках кращий результат демонструє триша-
ровий персептрон (він виявився ефективнішим для масивів мен-
шої розмірності).  
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Таблиця 9 
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ НЕЙРОМЕРЕЖ РІЗНОЇ АРХІТЕКТУРИ  

ДЛЯ ВИБОРУ ОКРЕМИХ МОДЕЛЕЙ-ЕКСПЕРТІВ  
ПРИ ФОРМУВАННІ АНСАМБЛЮ 

Архітектура мережі, кількість 
входів, кількість нейронів  

проміжного шару 
В
ід
со
то
к 
пр
ав
ил
ьн
о 

кл
ас
иф

ік
ов
ан
их

 с
по

-
ст
ер
еж

ен
ь 
у 
на
вч
ал
ь-

ні
й 
ви
бі
рц
і, 

%
 

В
ід
со
то
к 
пр
ав
ил
ьн
о 

кл
ас
иф

ік
ов
ан
их

 с
по

-
ст
ер
еж

ен
ь 
у 
те
ст
ов
ій

 
ви
бі
рц
і, 

%
 

Узагальнені дані 
по всьому масиву 

(без поділу на  
навчальну та  

тестову вибірки) 

П
ра
ви
ль
но

 к
ла
си
фі

-
ко
ва
ни
х,

 %
 

Клас Всього 

Підгрупа позичальників із «наявністю однієї чи більше вищих освіт»,  
відібраних за показником «рівень освіти» 

Тришаровий персептрон, 
6, 6 64 58 

0 439 61,73 

1 297 60,27 

Радіально-базисна, 6, 9 59 53 
0 439 56,04 

1 297 55,89 

Радіально-базисна, 6, 4 57 53 
0 439 55,35 

1 297 55,22 
Підгрупа позичальників із «наявністю середньої  

та спеціальної середньої освіти», відібраних за показником «рівень освіти» 

Тришаровий персептрон, 
6, 7 62 61 

0 692 63,15 

1 747 60,1 

Радіально-базисна, 6, 7 62 61 
0 692 63,29 

1 747 60,37 

Радіально-базисна, 6, 30 65 58 
0 692 63 
1 747 59,97 

Підгрупа позичальників із «власною справою»,  
відібраних за показником «статус працівника» 

Радіально-базисна, 6, 3 60 56 
0 76 60,53 

1 69 55,07 

Радіально-базисна, 6, 6 63 58 
0 76 64,47 

1 69 56,52 
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Продовження табл. 9 

Архітектура мережі, кількість 
входів, кількість нейронів  

проміжного шару 
В
ід
со
то
к 
пр
ав
ил
ьн
о 

кл
ас
иф

ік
ов
ан
их

 с
по

-
ст
ер
еж

ен
ь 
у 
на
вч
ал
ь-

ні
й 
ви
бі
рц
і, 

%
 

В
ід
со
то
к 
пр
ав
ил
ьн
о 

кл
ас
иф

ік
ов
ан
их

 с
по

-
ст
ер
еж

ен
ь 
у 
те
ст
ов
ій

 
ви
бі
рц
і, 

%
 

Узагальнені дані 
по всьому масиву 

(без поділу на  
навчальну та  

тестову вибірки) 

П
ра
ви
ль
но

 к
ла
си
фі

-
ко
ва
ни
х,

 %
 

Клас Всього 

Радіально-базисна, 6, 4 58 58 
0 76 60,53 

1 69 55,07 

Підгрупа «найманих працівників», відібраних  
за показником «статус працівника» 

Радіально-базисна, 6, 4 60 58 
0 809 58,47 

1 738 60,43 

Радіально-базисна, 6, 16 61 59 
0 809 58,96 

1 738 60,98 

Радіально-базисна, 6, 8 60 59 
0 809 58,96 

1 738 60,98 

Підгрупа позичальників із «іншим статусом»,  
відібраних за показником «статус працівника» 

Тришаровий персептрон, 
6, 9 64 50 

0 246 56,5 

1 237 57,8 

Радіально-базисна, 6, 7 61 53 
0 246 57,8 

1 237 57,32 

Радіально-базисна, 6, 3 60 56 
0 246 58,65 

1 237 54,88 

Підгрупа даних «відсутні», відібраних  
за показником «наявність утриманців» 

Радіально-базисна 5, 11 60 59 
0 491 59,06 

1 489 60,33 
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Закінчення табл. 9 

Архітектура мережі, кількість 
входів, кількість нейронів  

проміжного шару 
В
ід
со
то
к 
пр
ав
ил
ьн
о 

кл
ас
иф

ік
ов
ан
их

 с
по

-
ст
ер
еж

ен
ь 
у 
на
вч
ал
ь-

ні
й 
ви
бі
рц
і, 

%
 

В
ід
со
то
к 
пр
ав
ил
ьн
о 

кл
ас
иф

ік
ов
ан
их

 с
по

-
ст
ер
еж

ен
ь 
у 
те
ст
ов
ій

 
ви
бі
рц
і, 

%
 

Узагальнені дані 
по всьому масиву 

(без поділу на  
навчальну та  

тестову вибірки) 

П
ра
ви
ль
но

 к
ла
си
фі

-
ко
ва
ни
х,

 %
 

Клас Всього 

Радіально-базисна, 5, 15 63 59 
0 491 60,29 

1 489 61,55 

Радіально-базисна, 6, 23 63 58 
0 491 60,29 

1 489 61,55 
Підгрупа даних «одна особа»,  

відібраних за показником «наявність утриманців» 

Тришаровий персептрон, 
3, 8 56 58 

0 435 57,01 

1 355 57,46 

Радіально-базисна, 5, 2 57 55 
0 435 56,32 

1 355 56,06 

Радіально-базисна, 5, 5 59 58 
0 435 57,93 

1 355 58,59 
Підгрупа даних «дві та більше особи»,  

відібраних за показником «наявність утриманців» 

Радіально-базисна, 5, 3 49 54 
0 205 54,15 

1 200 49 

Радіально-базисна, 5, 6 68 61 
0 205 68,29 

1 200 60,5 

Радіально-базисна, 5, 8 67 60 
0 205 66,83 

1 200 59,5 
 
Результати розрахунків усіх моделей ансамблю узагальнюва-

лись простим голосуванням. Висновок про точність класифікації, 
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що проведена ансамблем моделей за запропонованою техноло-
гією, можна зробити на основі перевірки за усім початковим ма-
сивом даних, проводячи порівняння отриманого результату з ре-
зультатами розрахунків інших комітетів або окремих нейро-
мереж. 

За всім масивом даних комітетом було правильно класифіко-
вано 63,5 % надійних позичальників та 60 % дефолтних. Відпо-
відні показники для ансамблю моделей, сформованих за алгорит-
мом бустінгу, складали 58,7 % правильно класифікованих 
надійних позичальників і 56 % – дефолтних. Як можна бачити, 
для досліджуваних даних кращі результати демонструє ансамбль, 
який враховує спеціалізацію експертів. 

Метою створення алгоритму бустінгу було підвищення точ-
ності класифікації у великих масивах інформації, яких при про-
веденні дослідження у нас в наявності не було. Також цей алго-
ритм не враховує особливостей даних, на яких проводяться 
розрахунки. Оскільки задача класифікації позичальників банку 
значною мірою пов’язана зі специфікою початкових даних, на-
приклад, наявністю значної кількості якісних показників, то від 
коректного врахування особливостей даних залежить і точність 
класифікації. Отже, при розв’язанні поставленої задачі доцільно 
застосовувати такий підхід для формування ансамблю, в якому 
враховується спеціалізація окремих моделей-експертів. Крім то-
го, запропонований підхід може бути застосований для випад-
ків, коли початковий масив даних має невелику розмірність і бі-
льшість алгоритмів формування ансамблів не дають задовільних 
результатів. Такі задачі виникатимуть, зокрема, при досліджен-
нях нових банківських продуктів, які ще не мають широкого 
розповсюдження, а, отже, обсяги статистичної інформації за 
ними недостатні для застосування класичних технологій форму-
вання ансамблів.  

Оскільки реалізований алгоритм побудови ансамблю було та-
кож застосовано для випадку використання в якості експертів 
logit-моделей, то проведемо порівняння ефективності обох цих 
комітетів. Однак безпосередньо використовувати для порівняння 
розрахунки, описані в праці [11], неможливо, оскільки побудова 
logit-регресій здійснювалась на всіх даних підгрупи і не містила 
поділу на навчальну та тестову вибірки. Для коректнішого порів-
няння ефективності комітетів, утворених з logit-моделей і нейро-
мереж, по кожній підгрупі проведено розрахунки параметрів 
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logit-регресій на основі лише тієї частини даних, яка була вико-
ристана в якості навчальних вибірок для нейронних мереж. У ре-
зультаті отримано вісім логістичних регресій, показники точності 
яких наведено в табл. 10. 

 
Таблиця 10 

ПОКАЗНИКИ ТОЧНОСТІ LOGIT-РЕГРЕСІЙ 

Показник,  
що використовувався  
для формування  
підгрупи даних 

Навчальна вибірка Тестова вибірка 

Значення 
2χ  

Відсоток 
правильно 
класифіко-
ваних зна-
чень «0» 

Відсоток 
правильно 
класифіко-
ваних зна-
чень «1» 

Відсоток 
правильно 
класифіко-
ваних зна-
чень «0» 

Відсоток 
правильно 
класифіко-
ваних зна-
чень «1» 

Рівень освіти –  
«наявність одної чи  
більше вищих освіт» 

60,8 66,3 31 67 47,561 

Рівень освіти –  
«наявність середньої 
та спеціальної се-
редньої освіти» 

59,6 66,8 62 48 98,497 

Статус працівника – 
«власна справа» 60,0 58,2 45 48 16,164 

Статус працівника – 
«найманий праців-
ник» 

62,5 67,0 45 56 124,110 

Статус працівника – 
«інший статус» 56,3 62,6 56 65 29,389 

Наявність утриман-
ців – «відсутні» 58,8 66,5 52 30 67,646 

Наявність утриман-
ців – «одна особа» 58,5 62,0 40 30 37,573 

Наявність утриман-
ців – «дві та більше 
особи» 

59,4 69,4 11 78 36,753 
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Аналіз даних, наведених у табл. 10, свідчить, що всі моделі, 
крім побудованої на даних по статусу працівника «власна спра-
ва», є статистично значущими на навчальних вибірках (масив на-
вчальних даних для вказаної моделі є найменшим у дослідженні 
та складає лише 110 прикладів). Точність класифікації на навча-
льних вибірках для всіх моделей майже однакова із дещо вищою 
ефективністю визначення ненадійних позичальників. На тестових 
вибірках у більшості моделей спостерігається значне зниження 
точності класифікації. Отримані результати свідчать про недоці-
льність застосування logit-регресій для розв’язання задачі класи-
фікації за відсутності достатньої кількості навчальних даних. 
Узагальнений результат розрахунків цих моделей за описаним 
вище алгоритмом побудови ансамблю продемонстрував точність 
передбачення надійних позичальників на рівні 56,6 %, а дефолт-
них – 61,8 %. 

Підсумовуючи результати експериментальних розрахунків 
можна зробити висновок, що комітети моделей, які були утворені 
на основі всього масиву даних (без поділу на підгрупи) або ж на 
основі використання logit-регресій, недоцільно використовувати 
для розв’язання поставленої задачі оцінювання кредитних ризи-
ків позичальників-фізичних осіб. Комітет моделей, сформований 
на повному масиві даних, в окремих випадках демонструє точ-
ність оцінювання менше 50 %. Так само неприйнятні показники 
точності класифікації мають окремі моделі logit-регресій, які 
входять у комітет.  

Таким чином, за умов неоднорідності в масиві початкових да-
них доречно використовувати лише два комітети: отриманий за 
алгоритмом бустінгу та комітет нейромереж з урахуванням спе-
ціалізації моделей-експертів.  

Як наголошувалось вище, ефективнішими є комітети, при 
формуванні яких враховано дві умови – в їх основу покладено 
моделі, які мають вищі показники ефективності (у даній роботі 
продемонстровано відповідність зазначеній умові процедури 
пошуку та відбору кращих моделей при формуванні всіх описа-
них видів комітетів), а також забезпечується незалежність похи-
бок окремих моделей ансамблю. У праці [3] зазначається, що 
для перевірки статистичної незалежності розподілу похибок 
окремих моделей комітету можна скористатись спрощеним під-
ходом аналізу попарних кореляцій похибок усіх пар моделей. З 
цією метою розглянемо кореляційні матриці похибок моделю-
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вання, які утворені двома зазначеними видами комітетів моде-
лей. Для аналізу кореляційної матриці при застосуванні алгори-
тму бустінгу обрано найкращий варіант ансамблю (навчальна 
вибірка 500 значень). У цьому випадку кореляційна матриця має 
вигляд: 

1 0,88 0,64
0,88 1 0,65
0,64 0,65 1

. 

Досить тісний зв’язок спостерігається між похибками першого 
та другого експертів, менш тісний – для інших пар.  

Кореляційна матриця похибок для ансамблю на основі спеціа-
лізації експертів відображає всі пари зв’язків восьми експертів і 
має вигляд: 

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
−

−
−

=

10004,000009,015,022,025,034,009,0
0004,010003,021,042,039,054,036,0

00009,00003,0108,014,008,011,016,0
15,021,008,01001,00002,028,007,0
22,042,014,0001,010003,036,024,0
25,039,008,00002,00003,0144,028,0
34,054,011,028,036,044,01002,0
09,036,016,007,024,028,0002,01

ExpertR
. 

Найвище значення коефіцієнту кореляції у матриці для восьми 
експертів сягає 0,54, що є нижчим, ніж найменше значення коре-
ляції похибок окремих моделей у комітеті, сформованим за алго-
ритмом бустінгу. Причому, більшість показників кореляції похи-
бок моделей в ансамблі на основі спеціалізації експертів 
знаходяться у межах від 0 до 0,2. Таким чином, на основі прове-
деного порівняльного аналізу можна зробити висновок щодо не-
залежності похибок окремих моделей ансамблю, сформованого 
за алгоритмом врахування спеціалізації експертів, що свідчить 
про його вищу ефективність за алгоритм бустінгу [3]. 

Розглянемо результати класифікації, які отримані двома за-
значеними ансамблями моделей. Показники їх ефективності на-
ведено в табл. 11. 
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Таблиця 11 
ПОКАЗНИКИ ТОЧНОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ АНСАМБЛЯМИ МОДЕЛЕЙ,  

СФОРМОВАНИМИ ЗА РІЗНИМИ АЛГОРИТМАМИ 

Види ансамблів 
Відсоток правильно 
класифікованих  
значень «0» 

Відсоток правильно 
класифікованих  
значень «1» 

Ансамбль, сформований із ураху-
ванням спеціалізації моделей-
експертів 

63,5 60,0 

Ансамбль, сформований з нейро-
мереж за алгоритмом бустінгу 
(кращий результат з чотирьох ан-
самблів) 

51,9 70,4 

 
Як бачимо за даними табл. 11, запропонована процедура фор-

мування ансамблю моделей на основі спеціалізації експертів де-
монструє рівномірнішу ефективність моделювання в розрізі кла-
сів і вищу загальну точність класифікації – 61,8 % (тоді як 
кращий результат класифікації за обома класами на основі алго-
ритму бустінгу становив 59,4 %).  

VIІ. ВИСНОВКИ 

Узагальнюючи отримані результати можна зробити такі вис-
новки. Найпростішим для реалізації при розробці системи скори-
нгової оцінки позичальників банку є тип ансамблю, робота якого 
полягає в усередненні результатів розрахунків моделей-експер-
тів. Однак проведене експериментальне дослідження показало, 
що застосування такого типу ансамблю не дало змоги підвищити 
ефективність класифікації позичальників – точність ансамблю 
майже співпадає з точністю кращої з його моделей. Перевагою 
такого виду ансамблю є підвищення стійкості результату його 
розрахунків.  

Зростання точності класифікації понад точність окремої моде-
лі забезпечує реалізація алгоритму бустінгу. Проте підвищення 
ефективності моделі є недостатньо високим. Крім того, цей алго-
ритм рекомендується застосовувати для випадку однорідних по-
чаткових даних. 

Найбільш адаптованим для проведення скорингової оцінки 
позичальників-фізичних осіб можна вважати запропонований ав-
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торами алгоритм побудови ансамблю на основі спеціалізації екс-
пертів. Процедура формування навчальних вибірок для експертів 
ансамблю забезпечує побудову моделей на однорідних масивах 
даних, згрупованих за значеннями якісних характеристик пози-
чальників. При цьому окремі експерти комітету можуть бути ре-
алізовані на основі різних типів моделей (логістичні регресії, 
нейромережі, дерева рішень тощо). В алгоритмі враховується 
компетентність експертів за рахунок введення вагових коефіцієн-
тів при узагальненні результатів.  

Серед переваг авторського підходу є і те, що більшість відо-
мих ансамблевих технологій вимагають значних обсягів та одно-
рідності початкових даних. Запропонований підхід до утворення 
ансамблю моделей на основі спеціалізації експертів враховує не-
однорідність початкових даних і може бути використаний і для 
невеликої початкової сукупності спостережень. Такі задачі вини-
катимуть, наприклад, при дослідженнях нових банківських про-
дуктів, які ще не мають широкого поширення, а, отже, обсяги 
статистичної інформації за ними недостатні для застосування 
класичних технологій формування ансамблів.  

Проведені в дослідженні експериментальні розрахунки підт-
вердили переваги запропонованого авторами алгоритму побудо-
ви ансамблю на основі спеціалізації експертів при розв’язанні за-
дач оцінювання кредитного ризику. 
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У  статті  висвітлено результати дослідження динамічних еволю‐
ційних  процесів  трофічних  відносин  між  популяціями  підпри‐
ємств. Побудовано модель поведінки економічної системи на ос‐
нові  диференціальних  рівнянь,  що  враховує  динаміку  питомих 
доходів  конкуруючих  популяцій  підприємств  у  відносинах  про‐
токооперації,  нелінійності  зростання  та  конкуренції  і  може  за‐
стосовуватися для аналізу динаміки перехідних процесів у різних 
сценаріях життєвих циклів, а також для прогнозування синерге‐
тичного ефекту злиття та поглинання. Проведено біфуркаційний 
аналіз  можливих  сценаріїв  динамічних  режимів  проходження 
процесів злиття та поглинання з використанням нейромережевої 
системи розпізнавання образів. З цією метою у статті побудовано 
самоорганізаційну  карту  Кохонена,  яка  здійснювала  розпізна‐
вання фазових портретів біфуркаційних діаграм життєвого цик‐
лу підприємств за п’ятьма окремими класами, відповідно до сце‐
наріїв  їх  розвитку.  У  результаті  проведеного  експерименталь‐
ного  дослідження  виявлено  характерні  режими  перебігу 
еволюції  економічних  систем,  зроблено висновки щодо механіз‐
мів впливу зовнішнього середовища та внутрішньої структури на 
режим еволюції популяцій підприємств. 
Ключові слова: моделювання, еволюція, злиття, поглинання, са
моорганізація, карта Кохонена, біфуркаційний аналіз, атрактор. 
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Статья  освещает  результаты  исследования  динамических  эво‐
люционных  процессов  трофических  отношений  между  популя‐
циями  предприятий.  Построено  модель  поведения  экономичес‐
кой  системы  на  основе  дифференциальных  уравнений,  которая 
учитывает  динамику  удельных  доходов  конкурирующих  попу‐
ляций предприятий в отношениях протокооперации, нелинейно‐
сти  роста  и  конкуренции  и  может  применяться  для  анализа  
динамики  переходных  процессов  в  различных  сценариях  жиз‐
ненных  циклов,  а  также  прогнозирования  синергетического  
эффекта  слияния  и  поглощения.  Проведен  бифуркационный 
анализ возможных сценариев динамических режимов прохожде‐
ния процессов  слияния  и  поглощения  с  использованием нейро‐
сетевой  системы распознавания образов.  С  этой целью в  статье 
построено  самоорганизующуюся  карту  Кохонена,  осуществляю‐
щую  распознавание  фазовых  портретов  бифуркационных  диаг‐
рамм жизненного цикла предприятий по пяти отдельным клас‐
сам  в  соответствии  со  сценариями  их  развития.  В  результате 
проведенного  экспериментального  исследования  выявлено  ха‐
рактерные  режимы  протекания  эволюции  экономических  сис‐
тем, сделано выводы о механизмах воздействия внешней среды 
и  внутренней  структуры  на  режим  эволюции  популяций  пред‐
приятий. 
Ключевые  слова:  моделирование,  эволюция,  слияние,  поглоще
ние,  самоорганизация,  карта  Кохонена,  бифуркационный  анализ, 
аттрактор. 
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The  article  highlights  the  results  of  a  study  of  the  dynamic 
evolutionary  processes  of  trophic  relations  between  populations  of 
enterprises.  A model  based  on  differential  equations  is  constructed, 
which  describes  the  economic  system  and  takes  into  account  the 
dynamics  of  the  specific  income  of  competing  populations  of 
enterprises  in  relations  of  protocooperation,  nonlinearity  of  growth 
and competition. This model can be used to analyze the dynamics of 
transient  processes  in  various  life  cycle  scenarios  and  predict  the 
synergistic effect of mergers and acquisitions. A bifurcation analysis of 
possible  scenarios  of  dynamic  modes  of  merger  and  acquisition 
processes using the neural network system of pattern recognition was 
carried  out.  To  this  end,  a  Kohonen  self‐organizing  map  has  been 
constructed, which recognizes phase portraits of bifurcation diagrams 
of enterprises  life cycle  into  five separate classes  in accordance with 
the  scenarios  of  their  development.  As  a  result  of  the  experimental 
study,  characteristic  modes  of  the  evolution  of  economic  systems 
were revealed, and also conclusions were made on the mechanisms of 
influence  of  the  external  environment  and  internal  structure  on  the 
regime of evolution of populations of enterprises. 
Key words: modeling, evolution, merger, acquisition, selforganization, 
Kohonen map, bifurcation analysis, attractor. 
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Сьогодні в економічній науці активно розвивається еволю-
ційна економічна теорія. Це зумовлено тим, що ортодоксальні 
методологічні підходи вже не можуть адекватно й вичерпно  
пояснити і прогнозувати явища соціального буття. В Україні 
цей процес за часом корелює з інтенсифікацією досліджень у 
сфері інформаційних технологій, а в галузі економічної полі-
тики ці тенденції пов’язані з необхідністю модернізації соціаль-
но-економічної системи України у нестабільному економічному 
середовищі. 

Теоретичні основи таких досліджень становлять праці вітчиз-
няних і зарубіжних авторів з проблем еволюційної економічної 
теорії, проходження процесів злиття та поглинання (англ. 
Mergers and Acquisitions, M&A). З-поміж фундаторів теорії особ-
ливо вирізняються такі дослідники: А. Алчіян [1], Т. Веблен [8], 
Т. Мальтус [16], Р. Нельсон [17], Дж. Сильверберг [20], Дж. Сміт 
[21], С. Уінтер [17], Д. Ходжсон [23, 24], Й. Шумпетер [26, 27]. 

Еволюційна економічна теорія надає інструментарій для опи-
су та пояснення економічних процесів з позицій біофізики. Зок-
рема, на основі класичної моделі математичної біофізики, що 
описує динаміку чисельності популяцій, які взаємодіють за 
принципом «хижак–жертва», вдається описати трофічний ланцюг 
міжпопуляційних відносин для отримання ресурсів (сировини, 
енергії, фінансових, трудових, інформаційних тощо), що реалізу-
ється шляхом M&A одних підприємств іншими. У такому кон-
тексті популяції − це множини представників подібного між со-
бою типу підприємств, які належать до одного рівня трофічної 
мережі та характеризуються обмеженістю доступних ресурсів. 
Розрізняють такі популяції: продуцента, котра надає сировину; 
консумента (потенційного конкурента), що є «хижаком» стосов-
но «продуцента» і «жертвою» щодо «хижака»; «хижака», що є 
господарюючим суб’єктом, якого прийнято вважати верхнім 
трофічним рівнем мережі. 

Попри вагомий внесок у розроблення цієї проблематики, транс-
формації в економіці зумовлюють об’єктивну необхідність пос-
тійного пошуку нових підходів у дослідженні та моделюванні 
економічних процесів, прогнозуванні синергетичного ефекту 
M&A, створенні нових економіко-математичних моделей дина-
міки еволюційних процесів трофічних відносин популяцій підп-
риємств. Окреслені питання визначають актуальність обраної для 
дослідження теми. 
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Метою дослідження є аналіз і подальший розвиток методів та 
економіко-математичних моделей еволюційних процесів трофіч-
них відносин на прикладі популяцій підприємств. 

Для досягнення цієї мети в статті поставлено та вирішено такі 
завдання: 

⎯ дослідження життєвого циклу розвитку підприємств (ЖЦП) 
за еволюційною траєкторією у тривимірному просторі (час, си-
нергетичний ефект M&A, сценарії ЖЦП); 

⎯ визначення основних принципів і мотивів синергії еволюції 
життєвого циклу популяцій підприємств, розроблення еволюцій-
ного підходу до оцінювання синергетичного ефекту M&A під-
приємств; 

⎯ побудова моделі для мережі трофічних відносин, що описує 
економічну систему та враховує динаміку чисельності конкуру-
ючих популяцій у відносинах протокооперації, нелінійність зрос-
тання та конкуренції; 

⎯ біфуркаційний аналіз можливих сценаріїв динамічних ре-
жимів функціонування системи M&A з використанням систем 
розпізнавання образів на основі карт Кохонена, виявлення харак-
терних режимів перебігу еволюції популяцій підприємств; 

⎯ проведення експериментального аналізу з формулюванням 
висновків щодо механізмів впливу зовнішнього середовища та внут-
рішньої структури на режим еволюції популяцій підприємств. 

Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світової еконо-
мічної системи [7, 9] свідчить про те, що подальші роки характе-
ризуватимуться посиленням невизначеності на ринках і новими 
хвилями кризи, а сучасний етап розвитку буде розглядатися як 
біфуркаційний, у ході якого формується новий глобальний світо-
вий порядок (переформовуються держави-лідери, ускладнюється 
світова інституційна структура та ін.). Це обумовлюється непе-
рервним розвитком економічних, політичних і технологічних 
процесів, що приводить до загострення суперечностей у системі 
(як між складовими елементами, так і між різними рівнями). 

Істотно нелінійна динаміка взаємодіючих складових (популя-
цій елементів) потребує спільного застосування як чисельних, так 
і аналітичних методів. Аналітичні дослідження дають змогу ви-
користовувати результати якісної теорії диференціальних рівнянь 
і теорії біфуркацій [3] у моделюванні популяційної динаміки.  

У період протікання еволюційного процесу відбувається по-
вільне накопичення змін параметрів як системи в цілому, так і її 
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компонентів, відповідно до яких у точці біфуркації система вибе-
ре один з можливих для неї атракторів. У результаті такого пере-
ходу система сформує нову дисипативну структуру (відкриту не-
лінійну систему, яка рухається в напрямку мінімуму вільної 
енергії), що відповідає обраному атрактору. Це відбувається в 
процесі адаптації до змінених умов зовнішнього середовища.  
Розвиток дисипативних систем може бути як перехідним нестій-
ким, що відповідає процесу релаксації від початкової до гранич-
ної множини станів, так і сталим стаціонарним, фазова траєкторія 
якого цілковито належать граничній множині.  

У процесі зміни параметрів динамічної системи може зміню-
ватися кількість точок рівноваги та їхня стійкість. Такі зміни не-
лінійної системи, пов’язані зі зміною її параметрів, є предметом 
теорії біфуркацій [7, 9, 18, 25, 29—31]. Ті значення параметрів, за 
яких змінюються якісні або топологічні властивості руху точок, є 
критичними біфуркаційними значеннями. 

Якщо коливання (флуктуації) виводять систему зі стану рів-
новаги, її розвиток стає непередбачуваним, у системі відбувають-
ся якісні зміни та з’являються нові емерджентні властивості. У 
такому випадку нерівноважна підсистема в процесі взаємодії з 
іншими підсистемами починає хаотично взаємодіяти з усіма еле-
ментами системи, що приводить до врівноваженості з непередба-
чуваними результатами для системи в цілому [2, 6, 7, 10, 15].  

Будь-яка з описаних можливостей реалізується проходжен-
ням системи через точку (зону) біфуркації, спричиненої флукту-
аціями, в якій система набуває нестійкості. Точка біфуркації 
є переломним моментом у розвитку системи (катастрофою),  
коли вона здійснює вибір подальшого шляху. Це точка розгалу-
ження варіантів подальшого розвитку популяцій досліджуваних 
об’єктів. 

Самоорганізація, як процес узгодженості та впорядкованості 
взаємозв’язків між елементами економічної системи, зумовлює 
зміну її стану. Під впливом синергетичної когерентної передачі 
флуктуацій по системі вона набуває нових ознак свого розвитку. 

Самоорганізація популяцій – це здатність системи елементів 
популяції самостійно підтримувати або вдосконалювати рівень 
своєї організації зі зміною зовнішніх або внутрішніх умов її існу-
вання. Її діяльність з урахуванням минулого досвіду спрямову-
ється на збереження цілісності системи, підвищення стійкості, 
забезпечення нормального функціонування і розвитку. 
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У ході самоорганізації система пов’язана з дією зовнішніх 
стосовно неї сил, факторів і причин. У свою чергу, у процесі са-
моорганізації впорядковані зміни системи зумовлені внутрішніми 
чинниками і властивими їй силами, отже їхня причина криється в 
самій системі.  

Чим більша кількість підприємств у популяції втягнена в рес-
труктуризаційні зміни, тим активнішими будуть процеси самоор-
ганізації. Активність самоорганізації систем мезорівня визначає 
стан самоорганізації економіки в цілому. 

Результатом самоорганізації стає виникнення, взаємодія, злит-
тя і поглинання та відновлення динамічних підсистем, складні-
ших в інформаційному сенсі, ніж елементи (об’єкти), з яких вони 
виникають. Економічна система мезорівня та її складові є дина-
мічними утвореннями. Залежно від чинника впливу процеси са-
моорганізації в популяціях систем мезорівня можна класифікува-
ти як такі, що є результатом цілеспрямованої діяльності людини, 
і такі, що стають наслідком хаотичної взаємодії їх функціональ-
них підсистем. 

Згідно з принципами самоорганізації структура популяцій  
підприємств, як соціально-економічної системи, першою зазнає 
змін у точці біфуркації, за нею змінюються зв’язки елементів си-
стеми, їх функціонування та поведінка загалом. В еволюційний 
період розвитку структура популяцій забезпечує стабільність, 
стійкість, зменшуючи флуктуації, що виникають всередині та по-
ходять із зовнішнього середовища [14]. 

Самоорганізація системи пов’язана зі здатністю до самовідтво-
рення та відновленням втрачених елементів і підсистем, тобто до 
аутопоезису. Аутопоезис, притаманний природним і біологічним 
системам, також проявляється в системах соціально-економіч-
них, оскільки їхнім ядром є людина. Відкритість, активність, са-
моорганізація та аутопоезис соціально-економічних систем спри-
чинюють їх інертність до управлінських впливів, тобто вони 
реагують на управління із запізненням. 

Поведінка системи може підлягати певним змінам у часі. Ста-
ціонарність є властивістю перебігу процесів у системі, коли 
принципи функціонування системи не змінюються в часі. Будь-
яка система в певний момент часу характеризується своїм станом 
і напрямком руху. Популяція підприємств, як і будь-яка система, 
може перебувати у двох станах: стійкому (статичному) або не-
стійкому (динамічному) [7, 9, 17, 18, 22, 25].  
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Стійкий стан виробничої системи характеризується ритмічним 
випуском продукції та стабільним попитом на неї, належним ма-
теріально-технічним і кадровим забезпеченням, сприятливим 
психологічним кліматом у колективі. 

Якщо економічна система не перебуває у рівноважному стані, 
то вона рухається під дією внутрішніх або зовнішніх збурень. У 
цьому випадку реалізується поведінка динамічної системи, яка 
може суттєво змінюватись, залежно від її структури та власти-
востей. Принципово різними є два сценарії розвитку подій після 
того, як система зазнала певного збурення ззовні: повернення до 
початкового стану або подальше віддалення від нього. Ці можли-
вості описуються поняттям стійкості.  

Розрізняють стійкі (структурно стійкі) та нестійкі системи. 
Під структурною стійкістю системи розуміють її здатність повер-
татись у стан рівноваги, якщо вона була виведена із нього. В та-
кому випадку стан рівноваги є стабільним (стійким). Другому 
сценарію відповідає нестабільна (нестійка) поведінка системи. 

Система перебуває в рівноважному режимі, якщо її стан не 
змінюється в часі (у просторі станів жодна з координат системи 
не змінюється). У рівноважному стані система може перебувати 
лише в певних, так званих особливих точках. Рівновага системи – 
це такий її стан, який зберігається за відсутності зовнішніх впли-
вів. Стійкий стан у роботі виробничого підприємства можна за-
безпечити в першу чергу створенням ефективної системи управ-
ління, яка б дозволила цілеспрямовано адаптувати діяльність 
компанії до мінливого середовища, мінімізуючи витрати. 

Нестійкий стан у роботі виробничого підприємства характери-
зується неритмічним випуском продукції і низьким попитом на 
неї, несвоєчасними поставками, незадовільним рівнем матеріаль-
но-технічного забезпечення, негативним психологічним кліма-
том. Такий стан може бути наслідком впливу як зовнішніх, так і 
внутрішніх чинників.  

Поєднання або, навпаки, зіткнення інтересів без регулюваль-
ного впливу певної підсистеми можна назвати процесом адапта-
ції, яка може проявлятись через саморегулювання, самонавчання, 
самоорганізацію та самовдосконалення. У випадку саморегулю-
вання реакція системи на зміни середовища обумовлюється захо-
дами та діями, чітко визначеними спеціальною програмою. Са-
монавчання системи передбачає її здатність корегувати програми 
реагування. При самоорганізації відбувається як корекція про-
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грами реагування, так і зміна внутрішньої структури системи. 
Самовдосконалювані системи виявляють здатність до перебудови 
своєї структури не тільки в межах заданого набору елементів, але 
й за рахунок його розширення новими складовими. 

У цій статті розвиток економічної системи аналізується в кон-
тексті дослідження динамічних еволюційних процесів у мережі 
трофічних відносин – рядів взаємопов’язаних видів, у яких кожний 
попередній є об’єктом живлення наступного. Так, у молочній га-
лузі, яка досліджується у даній статті, елементами мережі є: про-
дуцент (корови), сировина (молоко), консумент (потенційний кон-
курент), хижак (покупець). Модель поведінки економічної системи 
базується на диференціальних рівняннях [19], розроблених відпо-
відно до методики Лотки-Вольтерри, яка враховує еволюційну ди-
наміку чотирьох взаємодіючих популяцій: «продуцент» ( )(1 tx ) → 
«сировина» ( )(2 tx ) → «консумент» ( )(3 tx ) → «покупець» ( )(ty ): 
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Тут ( )tx
3,1i=

, y(t) – питомі доходи i-ї популяції трофічної мережі 
для економічної системи; ly∆  – потік коштів у рік l для акціоне-
рів у результаті M&A; NPVS – чистий приведений ефект синергії 
(англ. Net Present Value Synergies); re – річна ставка дисконтуван-
ня; Р – премія, що виплачується акціонерам при поглинанні; Е – 
супутні витрати покупця в ході M&A; )(tξ  – стохастична складо-
ва; 

4,1i=
K , (K2=f(K1), K3=f(K1, K2), K4=f(K1, K2, K3)), – коефіцієнти 

доступності трофічних ресурсів (граничні густини насичення мак-
симального обсягу ринку для популяцій підприємств або міст-
кість середовища, що може підтримувати існування в популяції 
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не більше 
4,1i=

K  особин; весь ринок становить K4=f(K1, K2, K3)); 

dt
dy

dt
dx

i ,3,1=  – збільшення швидкості зростання питомих доходів 
популяції відповідного рівня трофічного ланцюга, що залежить 
від джерела доходів; ija  – параметри системи, коефіцієнти в рів-
няннях еволюції, усереднені ринкові еволюційні мультиплікато-
ри (коефіцієнти конкуренції), які можуть бути постійними, а мо-
жуть цілеспрямовано регулюватись; aii – мультиплікатор збіль-
шення швидкості зростання питомих доходів (питомі швидкості 
росту) i-тої популяції підприємств, що залежить від джерела до-
ходів (чим кращий стан популяції, тим більше значення aii). 

Коефіцієнти aii можна трактувати як потенційно можливе річ-
не зростання доходів (або збільшення продукції в натуральному 
вираженні) за умови необмеженого ринку та відсутності конку-
ренції. Зростання доходів припиняється після насичення ринку 
або навіть зменшується через дії конкурента, але зазначені кое-
фіцієнти aii залишаються постійними протягом усього процесу. 

Внутрішньопопуляційна конкуренція врахована другим 
від’ємним членом у рівняннях моделі (1) та має величину 

( ) ( )
4

22
3,1i ,

K
ty

K
tx

i

= , яка характеризує зниження швидкості зростання 

питомих доходів підприємства через вплив конкуруючих підпри-
ємств на цьому рівні трофічних відносин. Урахування внутріш-
ньовидової популяційної конкуренції за ресурси (фінансові, тру-
дові, природні тощо) забезпечує зворотний зв’язок. Це означає, 
що в міру вичерпання ресурсу приріст виду уповільнюється нелі-
нійно (квадратично), хоча коефіцієнти aii залишаються постійни-
ми. Внутрішньопопуляційну конкуренцію для окремого підпри-
ємства можна пояснити за аналогією з вичерпанням ринку 
(дуополія) або ресурсу (дуопсонія). Повну аналогію з біологіч-
ними системами можна відзначити в конкуренції популяцій підп-
риємств або галузей, яким притаманні обидва види взаємодії. 

Кожна популяція підприємств, досягнувши сталого стану,  
автоматично займає відповідний сегмент ринку. На відміну від 
біологічних популяцій, економічні суб’єкти можуть заздалегідь 
свідомо домовитися про розподіл ринку.  

Зауважимо, що економічні характеристики ( )tx
3,1i=

, y(t) можна 
інтерпретувати як річні випуски реалізованої продукції (доходи) 
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підприємств відповідної популяції. Для економічної системи це 
можуть бути такі показники: обсяг виробництва, кількість клієн-
тів, прибуток, капіталізація, питомі доходи популяції на одиницю 
капіталу тощо. Категорія «доходи» в цьому випадку краще відпо-
відає процесу, ніж категорія «прибуток», оскільки прибуток пря-
мо не відповідає обсягу ринку 

4,1i=
K , який заповнюється продук-

цією. Величини ( )tx
3,1i=

, y(t) можна взяти і в натуральному 
значенні. Процес конкуренції не може розпочатись за нульових 
значень доходів популяцій або готової продукції, тобто ( )0

3,1i=
x , 

( )0y > 0. Біологічна аналогія така: щоб отримати сировинну базу 
(корми для продуцента), поле потрібно засіяти. 

За допомогою коефіцієнта конкуренції aij, значення якого за-
лежить передусім від ступеня подібності потреб популяцій у тих 
чи інших ресурсах, за допомогою добутку ( ) ( )txtxa jiij **  оціню-
ють конкурентну дію i-ої популяції на j-ту популяцію у розраху-
нку на одну особину. Якщо jiij aa < , то це означає, що i-й вид  
менше впливає на j-й вид і тоді важливішою стає внутрішньови-
дова конкуренція. 

У системі рівнянь четверте рівняння схоже на логістичне рів-
няння аменсалітичної1 моделі Ферхюльста [32], яка моделює без-
конкурентне зростання «хижака», обмеженням якого є тільки 
внутрішньовидові конфлікти. 

Як можна бачити з останньої формули в (1), аналіз ефективно-
сті злиття і поглинання проводиться за показником чистого при-
веденого ефекту синергії NPVS на основі моделі дисконтованого 
майбутнього потоку. В цій моделі потік коштів у l-й рік для акціо-
нерів у результаті M&A розраховується за формулою: 

,Capex IDebtLNWCTCSyl ∆−∆+∆±∆−∆−∆−∆−∆=∆  

де  – приріст виручки (sales); 
 – економія на витратах (costs); 
 – економія на податку на прибуток (tax); 

 – економія на інвестиціях в оборотний капітал (net 
working capital);  

                      
1 Взаємодія двох популяцій, згідно з якою одна без будь-якої власної вигоди або 

шкоди пригнічує існування іншої, не протидіючи їй. 

S∆
C∆
T∆
NWC∆
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 – економія на капіталовкладеннях (capital 
expenditure); 

 – зростання доходів (+) / зменшення витрат (–) внаслі-
док синергетичного ефекту від об’єднання команди (labor); 

 – зміна чистого боргу з урахуванням фінансової си-
нергії (debt);  

 – додаткові інвестиції на реструктурування (investment). 
Процеси ресурсно-технологічної та поведінкової динаміки 

окремих популяцій підприємств забезпечують пошук ефективні-
ших корпоративних управлінських стратегій, зміну способів адап-
тації організації до мінливих умов, дають змогу визначити харак-
терні для даної популяції стадії ЖЦП, тобто етапи розвитку. 

Труднощі використання еволюційних моделей полягають го-
ловним чином у непередбачуваності їх поведінки. Причому чим 
вища складність системи, тим більша вірогідність того, що вона 
змінить модель своєї поведінки за певних змін середовища. Під-
приємства не завжди проявляють ту певну послідовність змін у 
часі, як це відбувається у біологічних системах. Відповідно, виз-
начити тривалість етапів життєвого циклу важко, адже на неї 
впливає чимало чинників.  

Проте, з огляду на численні зворотні зв’язки еволюційні про-
цеси є суттєво нелінійними. Наслідок подібної нелінійності –  
наявність як прямого, так і опосередкованого впливу різних по-
дій (наприклад, входження нових підприємств до популяції під-
силює конкурентний тиск на інші підприємства і стимулює їхню 
адаптацію) та неможливість розкладання траєкторії на окремі 
складові, детерміновані винятково дією певного механізму. 

У нелінійній динаміці та синергетиці стан будь-якої динаміч-
ної системи характеризується розміщенням відповідної точки у 
фазовому просторі, координатами якої є значення мезо- і мікро-
параметрів на параметричній діаграмі [2, 4, 5, 11—14]. Стану си-
стеми еволюційного прогнозування синергетичного ефекту злит-
тя та поглинання підприємств у певний момент часу у фазовому 
просторі відповідає точка з координатами ( )tx

3,1i=
, )(ty , NPVS(t), 

яка відображає миттєвий стан топологічної структури системи. У 
процесі еволюції ця точка протягом певного часу переміщується 
вздовж деякої лінії фазової траєкторії. 

Ці траєкторії визначають якісні характеристики системи. До них 
належать насамперед точки еволюційного етапу розвитку, що від-
повідають режимам періодичних коливань системи, і замкнуті траєк-

Capex∆

L∆±

Debt∆

I∆
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торії (цикли), які відповідають режимам фази стрибка. Буде режим 
стійким чи ні, можна з’ясувати з поведінки сусідніх траєкторій: 
стійкої рівноваги (циклу, що притягує дедалі ближчі траєкторії), або 
нестійкої рівноваги (якщо не притягує). Нарешті, в світлі сформу-
льованих питань інтерес становлять форми локусів тяжіння (осеред-
ків локалізації) різних стійких режимів і межі цих локусів. 

Отже, завдання якісного дослідження системи, що залежить 
від низки параметрів, полягає в тому, щоб описати всі можливі в 
ній біфуркації, розбити множину біфуркаційних значень параме-
трів на локуси та розпізнати їх за різними типами грубих фазових 
портретів, побудувати для кожного локусу фазовий портрет, що 
відповідає йому, і визначити числові характеристики станів бі-
фуркації на різних стадіях розвитку сценаріїв життєвого циклу 
підприємств (спад (летальна), експлерент (народження), патієнт 
(розвиток), віолент (зрілість), комутант (розквіт)). Графічну інте-
рпретацію стадій життєвого циклу підприємств за еволюційною 
траєкторією у фазовому просторі наведено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Тривимірний фазовий портрет  

життєвого циклу розвитку підприємства 

Джерело: розроблено авторами. 
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У зображеному на рис. 1 тривимірному фазовому портреті 
життєвий цикл повторює траєкторію еволюції спільнот популя-
цій рослин, емпірично отриману біологом Дж. Граймом [28] у 
дослідженні основних типів екологічних стратегій поводження 
(відповідних реакцій рослин на зміни зовнішнього середовища). 
На наш погляд, стадії розвитку ЖЦП проходять у біфуркаційних 
періодах і циклах аналогічний шлях. Згідно з принципами самоор-
ганізації соціально-економічна система набуває основного потен-
ціалу змін у точці біфуркації, за якою відбуваються переміни в 
поведінці системи, корегування зв’язків її елементів. В еволю-
ційний добіфуркаційний період розвитку структури популяція 
забезпечує стабільність, гасячи флуктуації, що виникають всере-
дині та походять із зовнішнього середовища. 

Прогнозування синергетичного ефекту злиття та поглинання 
підприємств на основі параметричного дослідження стану систе-
ми можливе лише за фіксації частини фазових координат і відпо-
відної побудови «зрізу» параметричної діаграми в окремих випад-
ках для різних стадій (спад, експлерент, патієнт, віолент і 
комутант) розвитку сценаріїв життєвого циклу підприємств (ле-
тальна, народження, розвиток, зрілість і розквіт, відповідно). 

Параметричне дослідження побудованої системи (1) здійснено 
за допомогою двовимірних зрізів параметричного простору, 
отриманих у середовищі Matlab [19]. Для цього проводилося ска-
нування параметричної площини обраної пари параметрів ( )tx

3,1i=
, 

)(ty , NPVS(t) за умови, що інші фіксовані. У кожній точці цієї 
площини визначався тип стану рівноваги кожного стану дослі-
джуваної системи, яким відповідають різні локуси.  

Найсуттєвішим при цьому є вивчення характеру режимів, які 
встановлюються в системі після завершення перехідного проце-
су. Загалом у системі, залежно від початкових умов, можуть 
встановлюватися різні режими сценаріїв самоорганізаціїї попу-
ляції. У разі зміни параметрів системи можуть спостерігатися та-
кі типи її поведінки: 

• після втрати стійкої рівноваги система переходить до коли-
вального періодичного стійкого режиму (м’яка втрата стійкості); 

• перед тим, як стаціонарний режим втратить стійкість, локус 
протяжності цього режиму звужується і будь-які випадкові збу-
рення викидають систему з цього локусу ще до того, як локус 
протяжності повністю зникне (жорстка втрата стійкості);  
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• система виходить із стаціонарного стану стрибкоподібно і 
перестрибує на новий режим руху. 

На рис. 2 і 3 наведено параметричні діаграми моделі для від-
повідних сценаріїв ЖЦП: розквіт і летальна. 

 

 

 
Рис. 2. Параметричні діаграми моделі (сценарій ЖЦП «розквіт») 
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Рис. 3. Параметричні діаграми моделі (сценарій ЖЦП «летальна») 

Як і класичні моделі, стаціонарні розв’язки біолого-еколо-
гічних систем у межах моделі Лотки-Вольтерри на параметрич-
ній діаграмі мають точки рівноваги, до яких прямують стани сис-
теми в осях ( )tx

3,1i=
, )(ty  за різних значень сталих величин, 

утворюючи стійкі та нестійкі вузли, як можна бачити на рис. 2 і 3. 
Результат при цьому завжди однаковий – збільшення наван-

таження понад певне критичне значення спричинює руйнування 
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трофічної спільноти, а саме поступове зникнення продуцента 
(корів), а за низького біотичного самовідтворення потенціалу си-
ровини – поступове зникнення консумента і «хижака» також. В 
останньому ж випадку одночасне зникнення продуцента і «хижа-
ка» відбувається внаслідок перетину небезпечного параметрич-
ного кордону існування популяції. Однак природа цієї небезпеч-
ної межі та, відповідно, критерії наближення до неї, можуть бути 
різними. Втім, для досліджуваної системи перший «натяк» на наб-
лиження до небезпечної межі має універсальний характер – це 
виникнення м’яких автоколивань, які можна бачити на рис. 3. 

Чіткіші критерії наближення до небезпечної параметричної 
межі можуть бути різними, залежно від значення біотичного по-
тенціалу продуцента. У разі великих і малих значень біотичного 
потенціалу критерієм наближення до небезпечної межі є виник-
нення характерної релаксації та, можливо, ускладнення форми 
коливань. За проміжних значень біотичного потенціалу свідчен-
ням наближення до небезпечної межі є серія послідовних под-
воєнь періоду автоколивань і виникнення режиму квазістохас-
тичних коливань (рис. 3). 

Можливості управління коливаннями фазових змінних приділя-
ється особлива увага в аналізі біфуркаційних діаграм. Сутність ме-
тоду фазової площини полягає у побудові фазових траєкторій з ди-
ференціальних рівнянь у системі координат: вісь ( )tx

3,1i=
, )(ty  – 

значення досліджуваної величини, вісь 
( )

dt
tdx

3,1i= , ( )
dt

tdy  – похідна 
функція. Процес зміни станів є рухом точки по траєкторії на фазовій 
площині. У цьому випадку координата по осі ординат фазової пло-
щини вказує на швидкість змінювання відповідної координати по 
осі абсцис. 

Таке подання дає змогу наочніше показати зв’язок на фазово-
му портрету еволюцію системи у часі ( )tx

3,1i=
, )(ty  та її швидкості 

( )
dt

tdx
3,1i= , ( )

dt
tdy . 

Найзмістовнішою інформацією для нас є виділення тільки 
стійких особливих точок у досліджуваних локусах параметрич-
ного простору діаграм фазових траєкторій. Візуальний аналіз 
отриманих фазових траєкторій спонукає до висновку про спорід-
неність поведінки інформаційних потоків різних сценаріїв ЖЦП. 
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Вплив на систему як зовнішніх, так і внутрішніх флуктуацій різ-
ного роду заснований на дії двох ефектів: петлі позитивного зворо-
тного зв’язку і кумулятивного ефекту. Флуктуації, що впливають на 
систему, залежно від своєї сили матимуть абсолютно різні для неї 
наслідки. Якщо флуктуації відкритої системи слабкі (особливо це 
стосується флуктуацій керуючого параметра або підсистеми), то си-
стема відповість на них виникненням сильних тенденцій повернен-
ня до попереднього стану, структури або поведінки, що розкриває 
глибинну причину невдач багатьох економічних реформ. Якщо 
флуктуації дуже сильні, система може руйнуватись. І, нарешті, тре-
тя можливість полягає у формуванні нової дисипативної структури і 
зміні стану, поведінки та/або складу системи [22]. 

Петля позитивного зворотного зв’язку уможливлює в далеких 
від рівноваги популяцій посилення дуже слабких збурень до гі-
гантських хвиль, що руйнують структуру, спонукають систему до 
різкої перебудови, якісного стрибка. Подібне розуміння дозволяє 
глибше збагнути природу багатьох соціально-економічних про-
цесів, зокрема, в еволюційному економічному розвитку, еконо-
мічних циклах тощо. Синергетичний ефект взаємодії факторів 
полягає в тому, що незначна причина зумовлює ланцюг наслід-
ків, кожен з яких є дедалі суттєвішим. Нерідко він пов’язаний з 
петлею позитивного зворотного зв’язку [7]. 

Будь-який з описаних сценаріїв ЖЦП може реалізуватися в 
точці біфуркації, спричиненої флуктуаціями, в якій система ви-
пробовується на стійкість. Якщо рівновага є вузлом або фокусом, 
то напрямок руху за фазовими траєкторіями однозначно визнача-
ється її стійкістю або нестійкістю. Отже, під час руху між точка-
ми біфуркації система розвивається за властивою їй траекторією. 
У кожній точці біфуркації система вибирає шлях подальшого ро-
звитку – нову траєкторію свого руху. 

У випадку представлення точки біфуркації фокусом необхідно 
встановити напрямок ординати точки, що рухається фазовою 
траєкторією «закручування» спіралі за годинниковою стрілкою, 

якщо 
( )

( ) 0
3,1i

3,1i >=
=

= tcx
dt

tdx
 при 0

3,1
>

=i
x , або «розкручування» про-

ти, якщо 
( )

( ) 0
3,1i

3,1i <=
=

= tcx
dt

tdx
 при 0

3,1
>

=i
x . Це визначають знаком 
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dt

dx
3,1i=  у точках осі х. 



НЕЙР

З
щин
на р
ти, с

а) 

б) 

в) 
Рис

РО‐НЕЧІТКІ ТЕХНО

Згасаючий 
ні у вигляді
рис. 4–6. За
спостерігаю

с. 4. Фазові п

ОЛОГІЇ МОДЕЛЮВ

коливальни
і збіжної сп
а локальним
ючи розвито

портрети біф
а) летальна,

ВАННЯ В ЕКОНОМ

96 

ий процес 
піралеподіб
ми точками
ок малих зб

фуркаційних
, б) народжен

МІЦІ

зображений
бної кривої
и біфуркації
бурень у сис

х діаграм мод
ння, в) розви

й на фазов
, як можна
ї можна про
стемі. 

делі: сценарі
иток 

2018, № 7 

вій пло-
а бачити 
остежи-

 

 

 

ії ЖЦП  



Досл

а) 

б) 

Ф

щин
витк
t→∞
цикл

Ц
коли
них 
льни

ідження динам

Рис. 5. Ф

Фазові порт

ні 
( )

dt
tdx

3,1i= , 
ком павути
∞ прагнуть 
лом. 
Це дає змог
и задано пе
діаграмах 
их даних ко

міки нелінійно

Фазові портр
сценар

трети біфур

dt
tdy )(  від x

i

инної діагра
розв’язки 

гу досліджу
евний діапа
позначені с
оефіцієнтах

ої…

97 

рети біфурка
рій ЖЦП а),

ркаційних д

( )t
3,1i=

, )(ty ,
ами. Ця па
задачі Кош

увати режим
азон параме
стани систе
х моделі ЖЦ

Г. Ф

аційних діаг
б) зрілість 

діаграм мод

, відповідно
авутинна к
ші, є атракт

ми, в яких п
етра. Точка
еми при роз
ЦП.  

Ф. Іванченко, С. 

грам моделі: 

делей ЖЦП

о, на рис. 4–
крива, до я
тором з гра

перебуває с
ами на біфу
зрахованих

С. Ващаєв 

 

 

 

П у пло-

–6 є роз-
кої при 
аничним 

система, 
уркацій-
 на реа-



НЕЙР

а) 

б) 

в) 

РО‐НЕЧІТКІ ТЕХНО

Рис. 6. Ф

ОЛОГІЇ МОДЕЛЮВ

Фазові портр
сценарі

ВАННЯ В ЕКОНОМ

98 

рети біфурка
ій ЖЦП а), б

МІЦІ

аційних діаг
б), в) розквіт

грам моделі: 

2018, № 7 

 

 

 

 



Дослідження динаміки нелінійної…  Г. Ф. Іванченко, С. С. Ващаєв 

99 

У верхній півплощині на рис. 4–6 зображувальна точка руха-
ється вздовж фазової траєкторії зліва направо, тобто у бік збіль-

шення ( )tx
3,1i=

, y(t), адже там швидкість є додатною (
( )

0,31 >=

dt
tdx

,i

0)(
>

dt
tdy ); у нижній півплощині, навпаки, зображувальна точка 

рухається справа наліво (у нижній частині графіків набільша 
швидкість падіння відповідного показника, тому й його значення 
знижується).  

Періодичні процеси (рис. 4–6) на фазовій площині мають ви-
гляд замкненої кривої. За один період коливань сценарію ЖЦП 
зображувальна точка оббігає весь замкнений контур, відтак по-
вторює рух по ньому. 

Монотонно згасаючому процесу відповідає на фазовій площи-
ні крива, що монотонно наближається до рівноваги (рис. 6 а), б), 
в) розквіт), а монотонно розбіжному процесу – крива, яка моно-

тонно віддаляється від рівноваги (наприклад, на площині ( )
dt

tdx2  

від ( )tx2  на рис. 4 а) летальна, б) народження). В міру наростання 
внутрішньої нерівноваги система наближається до біфуркаційної 
зони, в якій її еволюційний шлях розгалужується і стає невизна-
ченим. 

Основні проблеми, що гальмують поступальний розвиток мо-
лочної промисловості, обумовлені скороченням сировинної бази 

( )tx2 , яка постачається на переробку, що можна бачити на рис. 6 

за зниженням швидкості ( )
dt

tdx2 .  
В окремих випадках, вивчивши поведінку фазових кривих у 

локусі стану рівноваги вдається вирішити глобальне завдання 
якісної теорії – визначити поведінку фазових кривих системи (1) 
на всій фазовій площині або з’ясувати структуру розбиття фазо-
вої площини на траєкторії. Отже, дослідження локусу стану рів-
новаги (рис. 6 а), б), в) розквіт) – це локальна задача визначення 
площі частини діаграми з найбільшою щільністю рухів фазової 
кривої. До них належать передусім точки рівноваги, що відпові-
дають стаціонарним режимам системи, і цикли (замкнуті траєк-
торії), які відповідають режимам періодичних коливань. 

Буде режим стійким чи ні, можна з’ясувати з поведінки сусід-
ніх траєкторій: стійка рівновага або цикл притягує дедалі ближчі 
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траєкторії, нестійка – відштовхує хоча б деякі з них. Особливий 
інтерес становлять локуси тяжіння різних стійких режимів і кор-
дони цих локусів.  

Біфуркаційні процеси самоорганізації виникнення порядку 

(що відображені кривою в площині ( )
dt

tdx2  від ( )tx2  на рис. 4 а) ле-
тальна, б) народження) з хаосу, породжуваного флуктуаціями, 
змушують по-іншому поглянути на роль хаосу. Фазові портрети 
на рис. 4 а), б), які ілюструють граничні цикли руху (автоколи-
вання), характерні для локусів стійкості і діаграми миттєвих зна-

чень швидкості зміни ( )
dt

tdx2  сировини ( )tx2 . 
На фазових портретах на рис. 5 (сценарій ЖЦП а) б) зрілість) 

спостерігається вкраплення хаотичного стану сировини ( )tx2  і 
початок м’якого переходу з циклового режиму в перехідний – у 
локус зміни хаосу та порядку. На фазових портретах (рис. 6 а) б) 

в) розквіт) з’являються високочастотні коливання 
( )

dt
tdx

3,1i= , 
dt

tdy )( , 
що підтверджує вихід системи популяцій підприємств з хаосу 
еволюційних процесів до самоорганізації (при цьому значення 

( )tx
3,1i=

, )(ty  практично не змінюються).  
Принциповим моментом у розпізнаванні стану біфуркації є 

конкретний вибір того геометричного параметра, який найповні-
ше її характеризує і підлягає фрактальній параметризації. Серед 
можливих геометричних параметрів просторових форм, що утво-
рюються на поверхні графіків, ми обрали площу затемненої по-
верхні графіка біфуркації (з найбільшою щільністю рухів фазової 
кривої), оскільки її форма, розташування та розмір відповідають 
локусам стійкості (атракторам) і типу поводження параметрів 

( )tx
3,1i=

, y(t) еволюційного процесу. 
Результати розпізнавання темних пікселів наведені нижче, де 

перше значення в кожному рядку показуватиме кількість пікселів 
чорного (#000000 black) і білого (#FFFFFF white) кольорів. Напри-
клад, площа затемненої поверхні графіка біфуркації на рис. 4 а) ле-
тальна у відсотках: 3463* 100 % / 96297 = 3,60 %. Дані розрахун-
ків площі затемненої поверхні усіх графіків на рис. 4-6 у  
відсотках для подальшого розпізнавання біфуркації ЖЦП під-
приємств наведені в табл. 1. 
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Таблиця 1  

ДАНІ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ СТАНУ БІФУРКАЦІЇ ЖЦП ПІДПРИЄМСТВ 

Модельні сценарії розвитку ЖЦП популяцій підприємств 

Сцена-
рій 

Спад–
криза 

(леталь-
на) (рис. 

4 а)) 

Експле-
рент (на-
роджен-
ня) (рис. 

4 б)) 

Патієнт 
(розви-
ток) (рис. 

4 в)) 

Віолент (зрілість) 
(рис. 5 а), б)) 

Комутант (розквіт) 
(рис. 6 а), б), в)) 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 

)(1 tx  3,60 % 6,06 % 4,82 % 6,68 % 4,41 % 5,74 % 6,04 % 5,96 % 

)(2 tx  25,62 % 15,32 % 8,18 % 26,58 % 19,53 % 6,58 % 8,38 % 6,80 % 

)(3 tx  7,77 % 7,21 % 4,11 % 8,73 % 6,50 % 6,49 % 6,35 % 5,87 % 

)(ty  7,58 % 11,59 % 6,08 % 7,33 % 6,73 % 4,99 % 5,50 % 4,99 % 

NPVS, 
ум. од. 18 12 14 33 38 105 125 240 

Джерело: розроблено автором самостійно на основі розрахунків площі затемненої 
поверхні графіків біфуркації у відсотках 

 
Для аналізу розпізнавання біфуркації ЖЦП підприємств вико-

ристовуємо задачу локусизації стану біфуркації, яка описується 
таким чином. Дано множину об’єктів станів ЖЦП { }n,i,,iiI K21= , 
кожен з яких характеризується вектором ( ) ,8,1, =ttz  атрибутів (па-
раметрів): ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }tNPVStytxtxtxtz ,,,, 321= . Потрібно побудувати 
множину локусів C станів біфуркації та відображення F множини I 
(динаміка доходів NPVS) на множину C, тобто F: I→C. Завдання 
локусизації полягає в побудові множини { }g,c,,ccC K21= , де gc  – 
локус, що містить «схожі» об’єкти з множини I. 

Відображення множини станів ЖЦП I на множину локусів C у 
дослідженні вирішено здійснити шляхом кластеризації із засто-
суванням карт Кохонена, що самоорганізуються. Навчальна 
множина для налаштування нейромережі Кохонена складається 
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лише зі значень вхідних змінних, наведених у табл. 1. У резуль-
таті карта Кохонена розподілила вхідні приклади з табл. 1 за 
п’ятьма окремими локусами ЖЦП (летальна, народження, розви-
ток, зрілість, розквіт). На рис. 7 можна бачити розподіл багато-
вимірних вхідних даних на площині нейронів і спостерігати за-
лежності між значеннями окремих змінних. 

 

 
Рис. 7. Компонентні фігури вагових позицій параметрів стану  

біфуркації ЖЦП підприємств 

На рис. 7 показана візуалізація ваг, які з’єднують кожен еле-
мент вхідного вектора з кожним нейроном карти Кохонена. Світ-
ліші та темніші кольори позначають відповідно великі та малі ва-
ги. Через візуальне вивчення топології розподілу ознак поверх-
нею компонентних фігур на рис. 7 можемо наочно представити 
взаємовплив вхідних даних ( )tx

3,1i=
, y(t). Кожна компонентна 

площина відображає структуру розподілу однієї з компонент вхід-
ного вектора даних на карті Кохонена. Оскільки компонентні  
фігури вагових позицій характеристик затемненості станів біфур-
кації ЖЦП підприємств за ( )tx

3,1i=
, y(t) схожі між собою, це свід-

чить про високу взаємну кореляцію компонентів (позитивну чи 
негативну). 
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За розподілом кластерів для множини значень NPVS = {18, 12, 14, 
33, 38, 105, 125, 240} можна зробити висновок, що значення чистого 
приведеного ефекту синергії повністю відповідають станам ЖЦП. 

Для аналізу результатів кластеризації корисно знати, скільки 
векторів вхідних даних пов’язано з кожною клітинкою (нейро-
ном) карти. Для цього будується діаграма влучень прикладів у 
нейрони (рис. 8), а також уніфікована матриця відстаней (рис. 9), 
яка відображає відстань між векторами ваг сусідніх нейронів. 

 

  
Рис. 8. Діаграма влучень  

прикладів у нейрони гексагональної 
конфігурації 

Рис. 9. Уніфікована матриця  
відстаней 

 
Як видно з рис. 8, вхідні приклади розподілені за невеликою 

кількістю нейронів (при цьому всі інші нейрони також отримали 
свої вагові коефіцієнти в результаті самоорганізації карти Кохо-
нена, утворивши відповідні кластери). На уніфікованій матриці 
відстаней (рис. 9) кольори в ділянках відображають відстань між 
нейронами – чим темніший колір, тим більше відстань між ними. 

Як видно з рис. 9, нейрони у правій частині карти мають близь-
кі між собою відстані та чітко відокремлені вертикальною тем-
ною полосою від решти карти (що свідчить про значну відстань 
до сусідніх нейронів). Ці нейрони утворюють окремий кластер, 
до якого потрапило два приклади з навчальної вибірки – у четверті 
нейрони третього та п’ятого рядків карти, що можна побачити, 
порівнюючи рис. 9 з рис. 8. Аналогічним чином сформовані всі 
вісім кластерів карти, як разом відображають п’ять локусів ЖЦП 
(летальний, народження, розвиток, зрілість, розквіт). 
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Побудовану самоорганізаційну карту Кохонена можна засто-
совувати при розпізнаванні фазових портретів біфуркаційних діа-
грам, діагностування сценарію життєвого циклу підприємств та 
прогнозування їх подальшого розвитку. 

Висновки 

У статті досліджено процеси розвитку складних систем з по-
зицій теорії хаосу. Показано, що якщо система знаходиться у 
стані рівноваги, тоді до чергової точки біфуркації вона розвива-
ється за законами, властивими закритим системам. Якщо хаос, 
породжений точкою біфуркації, затягується, то можливе руйну-
вання системи, внаслідок чого її компоненти раніше чи пізніше 
входять складовими до іншої системи і притягуються вже її атра-
кторами. Якщо система, нарешті, притягується певним атракто-
ром, то формується новий тип динамічного стану системи, більш 
пристосований до змінених умов навколишнього середовища. 

Попри складність хаотичних атракторів, дослідження фазово-
го простору дає змогу відобразити поведінку системи в геомет-
ричній формі та, відповідно, певним чином прогнозувати її. І хоча 
передбачити конкретну точку фазового простору, в якій перебу-
ватиме система в конкретний момент часу, практично неможли-
во, проходження об’єктом певної області простору та його спря-
мування до атрактора передбачувані. 

У статті проведено дослідження параметрів явищ, які відбу-
ваються в разі переходу через біфуркаційні (критичні) ситуації на 
різних етапах життєвого циклу підприємств. З цією метою запро-
поновано підхід, згідно якого необхідно побудувати параметрич-
ний портрет системи та розбити його на локуси з якісно різними 
типами динамічної поведінки. Такий параметричний портрет ра-
зом з відповідними фазовими портретами в графічному вигляді 
містить інформацію про можливі в системі динамічні режими та 
їх якісні перебудови. 

Зручність застосування параметричних діаграм полягає в то-
му, що вся сукупність можливих форм перехідних процесів за 
будь-яких початкових умов подається у вигляді графічного відо-
браження єдиної розмірності. Це дає зручний для аналізу портрет 
динамічної еволюції системи, розбитий на траєкторії, та забезпе-
чує можливість проведення оцінки сукупності процесів, що мо-
жуть виникнути за різних початкових умов. 
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З метою проведення аналізу можливих сценаріїв динамічних 
режимів проходження процесів злиття та поглинання підпри-
ємств було розроблено нейромережевий інструментарій, основою 
якого слугували самоорганізаційні карти Кохонена, що здійсню-
вали розпізнавання фазових портретів біфуркаційних діаграм 
життєвого циклу підприємств за п’ятьма окремими класами від-
повідно до етапів їх розвитку (летальний, народження, розвиток, 
зрілість і розквіт). У результаті проведеного експериментального 
дослідження виявлено характерні режими перебігу еволюції еко-
номічних систем, зроблено висновки щодо механізмів впливу зов-
нішнього середовища та внутрішньої структури на режим еволю-
ції популяцій підприємств. 
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В  статье исследуется  проблема  становления и  развития инфор‐
мационной экономики в Азербайджане. Констатируется, что на‐
стоящее время в республике развитие информационно‐коммуни‐
кационных  технологий  определено,  как  приоритетная  сфера  в 
жизни страны, и в этом направлении осуществляются многочис‐
ленные  стратегические  государственные  программы.  Для  оцен‐
ки их эффективности инструментами нечеткой интуитивной ло‐
гики  разработаны  подходы  расчета  уровня  развития  информа‐
ционной экономики. Результаты исследования показывают, что 
темпы  роста  информационной  экономики  в  период  за  2010–
2016‐е годы не превышали средний индекс развития. Также бы‐
ло  определено,  что  человеческие  ресурсы  являются  основным 
фактором, влияющим на рост добавленной стоимости в отрасли. 
На основании проведенного анализа сделаны выводы о том, что 
сдвиги в этой сфере являются одним из важнейших условий для 
устойчивого развития и последующей интеграции страны в гло‐
бальную  экономику,  определены  возможные  направления  для 
ускорения процесса становления информационной экономики. 
Ключевые слова: информационная экономика, информационные 
коммуникационные  технологии,  нечеткая  модель,  человеческий 
капитал. 
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У статті досліджується проблема становлення  і розвитку  інфор‐
маційної економіки в Азербайджані. Констатується, що сьогодні 
в  республіці  розвиток  інформаційно‐комунікаційних  технологій 
визначений пріоритетною  сферою в житті  країни,  і  в  цьому на‐
прямку  реалізуються  численні  стратегічні  державні  програми. 
Для  оцінки  їх  ефективності  інструментами  нечіткої  інтуїтивної 
логіки розроблено підходи розрахунку рівня розвитку  інформа‐
ційної економіки. Результати дослідження показують, що темпи 
зростання  інформаційної економіки в період за 2010–2016 роки 
не перевищували середній індекс розвитку. Також було визначе‐
но, що  людські  ресурси  є  основним фактором,  який  впливає  на 
зростання  доданої  вартості  у  галузі.  На  підставі  проведеного 
аналізу  зроблено  висновки  про  те,  що  зрушення  в  цій  сфері  є  
одним  із  найважливіших  умов  для  сталого  розвитку  та  подаль‐
шої інтеграції країни в глобальну економіку, визначено можливі 
напрямки для прискорення процесу  становлення  інформаційної 
економіки. 
Ключові слова:  інформаційна економіка,  інформаційні комуніка
ційні технології, нечітка модель, людський капітал. 
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The article devoted to problem of  the  formation and development of 
the information economy in Azerbaijan. It is stated that at present the 
development  of  information  and  communication  technologies  in  the 
republic  is  defined  as  a  priority  area  in  the  life  of  the  country,  and 
numerous  strategic  state  programs  are  being  implemented  in  this 
direction.  To  assess  their  effectiveness,  approaches  to  calculate  the 
level  of  development  of  the  information  economy  using  fuzzy 
intuitionistic logic tools have been developed. The results of the study 
show that the growth rate of the information economy in the period of 
2010‐2016 did not exceed the average development index. It was also 
determined that the main factor affecting the growth of value added in 
branch  is  human  resources.  Based on  the  analysis,  it was  concluded 
that  shifts  in  this  area  are  one  of  the most  important  conditions  for 
sustainable  development  and  the  subsequent  integration  of  the 
country  into  the  global  economy,  and  possible  directions  for  the 
acceleration  of  the  information  economy  formation  have  been 
identified. 
Keywords:  information  economy,  information  communication 
technologies, fuzzy model, human capital. 
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1. Введение 

Информационный сектор экономики оказывает существенные 
воздействия на экономический рост. В современных условиях 
информация стоит в одном ряду с трудовыми, материальными и 
финансовыми ресурсами. А это свидетельствует о том, что инфо-
рмация, как новый фактор производства, составляет основу  
информационной отрасли экономики и становится движущей си-
лой ее развития. 

Как современная система развития общества, информацион-
ная экономика формирует новые экономические отношения, дает 
толчок росту национальной и, в целом, мировой экономике. Ин-
формационная экономика, как новая важная научно-исследо-
вательская сфера, совершенствуется и, расширяя свою концепту-
альную базу, стремительно развивается. Значительные успехи 
получены и в практическом применении информационной эко-
номики, а в некоторых странах она стала ведущей частью нацио-
нальной экономики. 

В Азербайджанской Республике информационные коммуни-
кационные технологии (ИКТ) определены, как приоритетная 
сфера в жизни общества и экономики страны. В настоящее время 
в республике проводятся работы в направлении развития инфор-
мационной экономики. В результате целенаправленной государс-
твенной политики президентом Ильхамом Алиевым в стране в 
сфере ИКТ переход к информационному обществу вступил в но-
вую фазу. В настоящее время в Азербайджане для обеспечения 
развития экономики страны и повышения качества социальной 
жизни населения осуществляются многочисленные в стратегиче-
ском плане государственные программы. Такие инструменты го-
сударственной политики с большим размахом охватывают также 
и информационной сектор, как основополагающую часть инфор-
мационной экономики.  

Для дальнейшего и успешного развития информационной 
экономики страны есть необходимость в проведении продолжи-
тельных исследований в этой сфере. Исходя из всего этого, це-
лью нашего исследования является разработка методологии и 
эффективных моделей анализа и оценки качества развития инфор-
мационной экономики. 
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2. Информационная экономика: становление  
и тенденции развития 

В XXI веке высокими темпами развиваются информацион-
ные технологии, обеспечивающие большой вклад в развитие 
национальных экономик. Термин «информационная экономика» 
был впервые введен в 1977 году сотрудником Стэнфордского 
центра междисциплинарных исследований М. Поратом в девя-
титомной диссертации под названием «Информационная эко-
номика» [1], которая основывалась на теории «Индустрии зна-
ния», предложенной Ф. Махлупом [2]. Как показано в работе 
[1], информационная экономика тесно связана с развитием нау-
ки и технологии, используя технические и программные средст-
ва, создает новые продукты и ценности «человеческого мозга». 
Ресурсы информационной экономики создают возможности 
производить новые качественные продукты и услуги, повышать 
производительность труда и темпы роста национальной эконо-
мики в целом. 

Основными производительными факторами информационной 
экономики выступают человеческий капитал, информационные 
ресурсы и средства информационно-коммуникационных техно-
логий. В состав информационных ресурсов входят накопленные 
человечеством научные знания, технологии производства, куль-
тура, опыт и навыки (менталитет, традиции). Эти информацион-
ные ресурсы формируют человеческий капитал. Согласно опре-
делению экспертов Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), человеческий капитал – это производствен-
ное богатство, воплощенное в труде, навыках и знаниях [3]. 

ИКТ – это технологии, предназначенные для накопления,  
обработки и передачи информации, реализованные через порта-
тивные компьютеры, программное обеспечение, периферийные 
устройства и подключения к Интернету.  

Знание – историческая характеристика материи, выражающая 
характер и степень упорядоченности ее отражения в индивидуа-
льном или общественном сознании. Вещественное содержание 
производственного процесса, выражаемое последовательностью 
производственных операций, система которых преобразует пре-
дмет труда в его продукт, называется технологией производства 
или, кратко говоря, технологией. Важный момент заключается в 
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том, что технология позволяет достигать заранее заданного ре-
зультата, выступающего продуктом труда, то есть предвидеть и 
обеспечивать требуемые итоги осуществляемых производствен-
ных процессов. 

Сегодня сектор ИКТ развивается и имеет широкое применение 
в бизнесе, политике, науке и образовании, здравоохранении и во 
многих других сферах человеческой деятельности. Именно разви-
тие ИКТ является причиной как научно-технического прогресса на 
протяжении последних десятилетий, так и все возрастающего ин-
формационного разрыва и социального неравенства в мире. 

В настоящее время сектор ИКТ также играет одну из главенс-
твующих ролей в экономике Азербайджанской Республики, яв-
ляясь второй наиболее стремительно развивающейся отраслью 
национальной экономики после нефтегазовой промышленности. 
Структуру сектора ИКТ в Азербайджане составляет широкий 
спектр направлений, охватывающих производство аппаратного и 
программного обеспечения, а также определенные услуги в дан-
ной сфере. Существенную долю в ИКТ занимают производство 
компьютеров, бытовой техники и другого электронного оборудо-
вания, а также спутниковая и мобильная связь. 

Североамериканская система классификации промышленнос-
ти (The North American Industry Classification System – NAICS) с 
2002 года разделяет информационную индустрию на шесть кате-
горий [4]: 

1) издательская индустрия – газеты, периодические издания, 
книжные издательства, издатели каталогов и рассылок, издатели 
программного обеспечения (кроме Интернета); 

2) индустрия кино и звукозаписи; 
3) телевидение и радиовещание (кроме Интернета); 
4) телекоммуникации – проводные и беспроводные телеком-

муникационные операторы, спутниковые и другие телекоммуни-
кации; 

5) обработка данных, хостинг, связанные услуги; 
6) другие информационные услуги – новостные синдикаты, 

библиотеки и архивы, издательское дело в Интернете, вещание, 
веб-порталы и прочие информационные услуги.  

В Китае информационная экономика разделяется на такие три 
сектора [5]: 

1) сектор производства оборудования информационной тех-
нологии, включающий микроэлектронику, электронику, компью-
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теры, коммуникации, производство сетевых устройств и инфрас-
труктур; 

2) сектор коммерциализации информации, состоящий из под-
секторов производства информации, коммерциализации и инфор-
мационного обслуживания; 

3) отдел полуофициальной информации (филиал отдела инфор-
мации в неинформационной промышленности). 

Благодаря цифровым телекоммуникационным сетям сегодня 
информационная экономика все больше трансформируются в 
цифровую (электронную) экономику, которая в настоящее время 
является ее ведущей сферой. 

Для измерения объема продукта информационной экономики 
в ВВП М. Поратом предложено использовать добавленную стои-
мость, вычисленную при помощи модели межотраслевого балан-
са В. Леонтьева [6]. Кроме того, для оценки продукта информа-
ционной экономики также используется методика определения 
индекса экономики знаний Всемирного Банка [7]. 

В данной статье предлагаются методологический подход и 
математическая модель определения качества развития информа-
ционной экономики по данным «Глобального инновационного 
индекса» на основе метода нечеткой интуитивной логики. Также 
анализируется влияние отдельных ресурсов информационной 
экономики на добавленную стоимость, созданной в информаци-
онном секторе национальной экономики. 

3. Нечеткая модель определения качества развития 
информационной экономики 

Для построения нечеткой модели рассматриваются следующие 
ресурсы производства продукта информационной экономики: 

 человеческий капитал и исследования (HCR); 
 информационные и коммуникационные технологии (ICT); 
 знания и технологии (KNT). 

Эти подсистемы заимствованы из доклада «Глобальный инно-
вационный индекс» [8]. 

Согласно методике определения глобального инновационного 
индекса подиндекс «человеческий капитал и исследования» 
определяется на основе показателей расходов государства на  
образование, третичное образование, исследование и развитие. 
Подиндекс «информационные и коммуникационные технологии» 
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формируется путем использования показателей средств ИКТ,  
использования ИКТ, уровня развития государственных онлайн-
службы, онлайн e-participant. Подиндекс «знания и выпуск тех-
нологий» вычисляется на основе показателей создания знания 
(патенты, статьи, цитирование), влияния знаний (расходы на раз-
работку компьютерных программ), сертификации ISO9001 (вы-
пуск высоких технологий), диффузии знаний (экспорт высоких 
технологий, услуг ИКТ). 

Так как показатели подиндексов имеют различные единицы 
измерения, они нормализуются в интервале [0, …, 100] методом 
минимакс. Заимствованная из [8] информация о подиндексах за 
2010–2016 гг. приведена в табл. 1. 

 
 

Таблица 1 
ЗНАЧЕНИЯ ПОДИНДЕКСОВ 

 Годы 
подиндексы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

HCR 30,4 30,0 25,5 20,9 21,9 22,9 17,9 
ICT 22,8 27,0 29,1 34,7 47,8 48,6 65,2 
KNT 24,4 20,5 13,7 19,1 19,0 17,6 15,4 

Источник: Таблица составлена авторами на основе [8] 
 
 
В своей классической книге «О точности экономического на-

блюдения» [9] О. Моргенштерн рассматривает общую, но широ-
ко игнорируемую проблему качества экономических данных, с 
которой сталкиваются исследователи-экономисты. Для исследо-
вателя качества экономических данных имеет первостепенное 
значение. В этой книге приводятся некоторые источники ошибок, 
которые влияют на точность экономической информации. Адек-
ватным и эффективным инструментом решения проблем, опи-
санных О. Моргенштерном, по нашему мнению, являются техно-
логии интуитивного нечеткого множества, которые мы применим 
в данной статье для расчета индекса уровня развития информа-
ционной экономики. Альтернативные подходы приведены в ра-
ботах [6, 7]. 
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Интуитивное нечеткое множество предложено К. Атанас-
совым [10], которое является обобщением нечеткого множества 
Л. Заде. В 2009 году Дж. Ванг и Дж. Ли предложили лингвис-
тическое интуитивное нечеткое множество [11]: 

, , , | , 

где   ,    : 0,1  и : 0,1 , удовлетворяющие усло-
вию 1,  и  представляют степени 
принадлежности и не принадлежности, соответственно, элемен-
тов x лингвистическому значению . 

Для каждого интуитивного лингвистического множества  
допускается 1 , которое называется нечет-
ким интуитивным индексом элемента  лингвистической пере-
менной . Для интуитивного лингвистического множества  
тройка  , ,    называется интуитивным лингвисти-
ческим нечетким числом. 

На первом этапе расчета индекса уровня развития информа-
ционной экономики информация в табл. 1 фаззифицируется, вы-
числяются степени принадлежности ( ) и непринадлежности ( ) 
известными методами [10] и определяются интервалы лингвис-
тических термов (LT), которые могут быть представлены следу-
ющими треугольными нечеткими множествами: 

 низкий (L) = (0; 11,25; 22,5); 
 ниже среднего (LM) = (20; 31,25; 42,5); 
 средний (M) = (40; 51,25; 62,5); 
 выше среднего (HM) = (60; 71,25; 82,5); 
 высокий (H) = (80; 91,25; 102,5). 

Термам присвоены следующие индексы: 

L= –2, LM = –1, M = 0, HM = 1, H = 2. 

На основании значения подиндексов из табл. 1, термов и функ-
ции К. Атанасcова [10] вычислены значения параметров нечеткой 
модели, которые приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 
ВЫЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ НЕЧЕТКОЙ МОДЕЛИ 

Год Подиндексы HCR ICT KNT 

2010 

CR 30,4 22,8 24,4 
LT LM LM LM 
µ 0,92 0,25 0,39 
ʋ 0,08 0,75 0,61 

2011 

CR 30,0 27,0 20,5 
LT LM LM L 
µ 0,89 0,62 0,18 
ʋ 0,11 0,38 0,82 

2012 

CR 25,5 29,1 13,7 
LT LM LM L 
µ 0,49 0,81 0,78 
ʋ 0,51 0,19 0,22 

2013 

CR 20,9 34,7 19,1 
LT L LM L 
µ 0,14 0,69 0,30 
ʋ 0,86 0,31 0,70 

2014 

CR 21,9 47,8 19,0 
LT LM M L 
µ 0,17 0,69 0,31 
ʋ 0,83 0,31 0,69 

2015 

CR 22,9 48,6 17,6 
LT LM M L 
µ 0,26 0,76 0,44 
ʋ 0,74 0,24 0,56 

2016 

CR 17,9 65,2 15,4 
LT L HM L 
µ 0,41 0,46 0,63 
ʋ 0,59 0,54 0,37 

Источник: Таблица составлена авторами. 
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С учетом индексов термов вычисляется индекс уровня 
развития информационной экономики Азербайджана за 2010–
2016-е гг. С этой целью предложена следующая формула: 

, 

где ,  – вес и значение индекса терма подиндекса 
«человеческий капитал и исследования» в t-ом году;   ,  – 
вес и значение индекса терма подиндекса «информационные и 
коммуникационные технологии» в t-ом году; ,  – вес и 
значение индекса терма подиндекса «знания и выпуск 
технологий» в t-ом году. 

Для определения весов нами использована формула,  

∑ , , , , 10,… ,15, 

где  – энтропия нечеткого интуитивного числа, которая 
определяется следующей формулой, предложенной в [12]: 

, , , , 10, … ,15. 

Результаты расчета представлены ниже: 
0,09, 0,42, 0,83, 

0,55,   0,35, 0,10, 

0,14, 0,80, 0,27, 

0,48,   0,11, 0,41, 

1,00, 0,89, 0,35, 

0,   0,14, 0,86, 

0,19, 0,60, 0,57,  

0,50,  0,24, 0,26, 

0,25, 0,60, 0,60,  

0,48,   0,26, 0,26, 

0,46, 0,40, 0,95, 
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0,46,   0,20, 0,04, 

0,88, 0,96, 0,78, 

0,32,   0,10, 0,58. 

Используя значения весов и подиндексов вычислены индексы 
уровня развития информационной экономики Азербайджана на 
2010–2016 годы: 

IEDI (2010) = 0,55*(-1)+0,35*(-1)+0,1*(-1)= -1,00 (LM) 
IEDI (2011) = 0,48*(-1)+0,11*(-1)+0,41*(-2)= -1,41 (ближе к LM) 
IEDI (2012) = 0*(-1)+0,14*(-1)+0,86*(-2)= -1,86 (L) 
IEDI (2013) = 0,50*(-2)+0,24*(-1)+0,26*(-2)= -1,76 (L) 
IEDI (2014) = 0,48*(-1)+0,26*0+0,26*(-2)= -1,00 (LM) 
IEDI (2015) = 0,46*(-1)+0,50*0+0,04*(-2)= -0,54 (между LM и M) 
IEDI (2016) = 0,32*(-2)+0,1*1+0,58*(-2)= -1,70 (ближе к L) 
Результаты расчета показывают, что уровни развития инфор-

мационной экономики в 2012, 2013 и 2016 годах были низкими, в 
2010, 2011 и 2014 годах – ниже среднего, и 2015 году – между 
средним и ниже среднего. По последним опубликованным дан-
ным Всемирного Банка [7] значение индекса экономики знаний 
Азербайджана в 2012 году равнялось 4,56, занимая нижнюю 
часть списка среди стран мира, что соответствует нашим расче-
там (согласно методике Всемирного Банка в 2012 году наилуч-
ший показатель этого индекса был равен 9,43 у Швеции, а наиху-
дший показатель был 0,96 у Мьянмы). 

Для определения влияния производственных факторов на об-
щий выпуск продукции информационной экономики нами испо-
льзуется производственная функция Кобба-Дугласа [13]: 

 
, 

1, 

где ADP – созданная добавленная стоимость, Inv – инвестиции, 
Emp – численность занятых в информационной экономике,  
  , ,  – параметры функции. 

Информация для вычисления параметров производственной 
функции приведена в табл. 3. 
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Таблица 3 
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

Год Emp, тыс. человек Inv, млн азманат ADP, млн азманат 

2005 32,3 150,1 320,5 

2006 32,7 155,0 352,6 

2007 33,2 161,8 507,3 

2008 33,5 153,4 643,8 

2009 34,0 129,8 686,8 

2010 55,8 204,0 715,8 

2011 58,0 408,7 786,7 

2012 58,7 307,3 869,4 

2013 58,1 192,4 920,1 

2014 59,2 147,2 963,3 

2015 60,3 338,4 970,7 

2016 61,2 198,2 918,0 

Источник: Государственный комитет статистики Азербайджана [14] 
 
Результаты расчета получены в следующей производственной 

функции информационной экономики Азербайджана: 
ADP =74,0092*Inv0,158*Emp1- 0,158 = 74,0092*Inv0,158*Emp0,842. 

Как видно из производственной функции основным фактором, 
влияющим на рост добавленной стоимости, являются человечес-
кие ресурсы с коэффициентом эластичности 0,84. 

Заключение 

Основываясь на методе нечеткой интуитивной логики в статье 
был предложен методологический подход к вычислению индекса 
уровня развития информационной экономики, в рамках которого 
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была построена соответствующая экономико-математическая 
модель. Проведенные нами исследования позволили оценить си-
туацию с развитием информатизации в целом по Азербайджанс-
кой Республике. Эти исследования показали, что на данном этапе 
Азербайджан имеет низкий индекс общего уровня развития ин-
формационной экономики. Для успешного становления инфор-
мационной экономики в Азербайджане необходимы значитель-
ные сдвиги в развитии ресурсов информационных и коммуни-
кационных технологий, человеческого капитала и исследований, 
а также знаний и технологий, которые непосредственно связаны 
с необходимостью дальнейшего продолжительного инвестирова-
ния отрасли. 
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Статья  посвящена  созданию  методики  использования  нейрон‐
ных  сетей  при  решении  задач  управления  энергоэффективнос‐
тью предприятия, позволяющей получить приближенное ожида‐
емое  значение  энергоемкости  производства  в  зависимости  от 
значений основных влияющих на нее факторов. В качестве ней‐
ронной  сети  выбран  многослойный  прямонаправленный  пер‐
цептрон,  синтез которого осуществлен применением метода  ге‐
нетического алгоритма. 
При определении выборки для синтеза нейронной сети исполь‐
зованы результаты,  полученные методом  априорного  ранжиро‐
вания и корреляционно‐регрессионного анализа по статистичес‐
ким  данным  промышленных  предприятий  машиностроитель‐
ного профиля. 
Приведены  рекомендации  использования  методики  и  примене‐
ния  ее  результатов при практической реализации на  предприя‐
тии. Проведенные на ее основе расчеты обеспечили высокую точ‐
ность  прогнозирования  значений  энергоемкости  для  предприя‐
тий, которые были включены в выборку при синтезе нейронной 
сети, и приемлемую погрешность при проверке по предприяти‐
ям, включенным в тестовую выборку. 

Ключевые  слова:  энергоэффективность  предприятия,  энергое
мкость,  априорное  ранжирование,  корреляционнорегрессионный 
анализ,  нейронная  сеть,  генетический  алгоритм,  многослойный 
перцептрон. 
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Стаття  присвячена  розробці  методики  використання  нейрон‐
них мереж при вирішенні завдань управління енергоефективні‐
стю підприємства, що дозволяє отримати наближене очікуване 
значення енергоємності виробництва в залежності від значень 
основних факторів, які впливають на неї. Типом нейронної ме‐
режі  обрано  багатошаровий  прямоспрямований  перцептрон, 
синтез якого здійснений  із  застосуванням методу  генетичного 
алгоритму. 
При формуванні вибірки для синтезу нейронної мережі викорис‐
тані  результати,  отримані  методом  апріорного  ранжирування  і 
кореляційно‐регресійного  аналізу  за  статистичними  даними 
промислових підприємств машинобудівного профілю. 
Наведено  рекомендації щодо  використання  методики  і  застосу‐
вання її результатів при практичній імплементації на підприємс‐
тві.  Проведені  на  її  основі  розрахунки  забезпечили  високу  точ‐
ність прогнозування значень енергоємності для підприємств, які 
були  включені  до  вибірки  при  синтезі  нейронної мережі,  і  при‐
йнятну  похибку  при  перевірці  за  підприємствами,  включеними 
до тестової вибірки. 

Ключові  слова:  енергоефективність  підприємства,  енергоємність, 
апріорне  ранжування,  кореляційнорегресійний  аналіз,  нейронна 
мережа, генетичний алгоритм, багатошаровий перцептрон. 
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The article is devoted to the creation of a method for using of neural 
networks  approach  in  solving  problems  of  energy  efficiency 
management  at  the  industrial  enterprise.  The  method  allows  to 
obtain  an  approximate  expected  value  of  the  energy  intensity  of 
production, depending on  the values of  the main  factors affecting  it. 
The multilayer perceptron was chosen as the type of neural network, 
synthesis of which was carried out by using the genetic algorithm. 
When  sampling  for  the  synthesis  of  a  neural  network,  we  used  the 
results  that were obtained by means of a priori  ranking,  correlation 
and  regression  analysis  based  on  the  statistical  data  of  industrial 
enterprises in machine‐building profile. 
The recommendations of the use of the method and the application of 
its results in the practical implementation at the industrial enterprise 
are given. Calculations based on the aforementioned method ensured 
a high precision of prediction of energy intensity values for industrial 
enterprises that were included in the sample during the synthesis of 
the  neural  network,  and  an  acceptable  error  while  testing  on 
industrial enterprises from a test sample. 
Keywords:  energy  efficiency  of  the  industrial  enterprise,  energy 
intensity, a priori  ranking, correlation and  regression analysis, neural 
network, genetic algorithm, multilayer perceptron. 
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Введение  

Развитие экономики любой страны требует рационального ис-
пользования энергетических ресурсов. Для Украины, импорти-
рующей около половины необходимых стране энергоресурсов и 
затрачивающей на это огромные валютные средства, повышение 
энергоэффективности экономики особо актуально. По оценкам 
экспертов, украинские предприятия затрачивают во много раз 
больше энергетических ресурсов на производство единицы про-
дукции, чем их конкуренты в экономически развитых странах. 
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Кабинетом Министров Украины одобрена Энергетическая 
стратегия Украины на период до 2035 года «Безопасность, энер-
гоэффективность, конкурентоспособность», предусматривающая 
достижение энергосбережения в размере 9 % по отношению к 
среднему энергопотреблению за период 2005–2009 гг., что сэко-
номит 6,5 млн т энергоресурсов, а общий потенциал энергосбе-
режения в Украине к 2030 г. составит 570,3 млн т условного топ-
лива [1]. Состояние и перспективы развития топливно-энергети-
ческого комплекса Украины отображены в работе [2]. 

В работе [3] отмечается, что наибольший удельный вес (53–
58 %) в структуре потенциала энергосбережения в Украине имеет 
промышленность, в частности, вследствие отставания в темпах  
обновления оборудования, внедрения новых технологий и других 
факторов. При этом следует учитывать взаимосвязь повышения 
общегосударственной энергоэффективности конкретного предприя-
тия с другими секторами экономики, в соответствии с «пирами-
дальным подходом», рекомендованным Международным энергети-
ческим агентством (International Energy Agency, IEA, МЭА) [4]. 
Повышению энергоэффективности промышленного предприятия 
способствует научная организация управления процессом экономии 
энергетических ресурсов, что нашло отражение в работах [5–9]. 

При решении экономических задач все в большей мере испо-
льзуются методы математической статистики и интеллектуаль-
ные методы управления: нечеткой логики и искусственных ней-
ронных сетей (ИНС) [10–15].  

Применение вышеуказанных методов для решения задач 
экономики в основном относились к области финансового ме-
неджмента: прогнозирование рынка ценных бумаг и валютных 
котировок, оценка финансовых, валютных и кредитных рисков, 
категоризация компаний и др. Для решения задач управления 
энергоэффективностью промышленного предприятия в работе 
[12] использовались методы математической статистики: метод 
априорного ранжирования и корреляционно-регрессионного 
анализа. 

Цель настоящей работы – разработать методику применения 
искусственных нейронных сетей для определения энергоемкости 
производства в зависимости от наиболее влияющих на нее фак-
торов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи: 
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– отобрать влияющие факторы, используемые в качестве вхо-
дных величин нейронной сети, а также показатель энергоэффек-
тивности в качестве выходного результата; 

– выбрать вид нейронной сети, ее структуру, характер актива-
ционной функции и метод обучения; 

– сформировать выборку для обучения нейронной сети на  
основе статистических данных части предприятий (синтезиро-
ванная нейронная сеть должна обеспечивать для каждого из пред-
приятий соответствие расчетных и статистических значений);  

– проверить адекватность функционирования синтезирован-
ной нейронной сети по предприятиям, не включенным в выбор-
ку, и оценить степень расхождения полученных результатов рас-
чета со статистическими данными; 

– проанализировать, в какой мере допустимо использование 
синтезированных ИНС; 

– провести анализ и представить рекомендации, на каких эта-
пах организации управления энергоэффективностью предприятия 
возможно использование ИНС; 

– провести сравнительный анализ предложенного подхода на 
основе использования ИНС со статистическими методами, в час-
тности априорного ранжирования и корреляционно-регрессион-
ного анализа, для определения области их целесообразного при-
менения. 

Изложение основного материала 

Для повышения эффективности управления промышленным 
предприятием важно иметь математический аппарат, позволяю-
щий осуществлять оценку и прогнозирование показателя энерго-
эффективности в зависимости от значений влияющих на него фак-
торов. Для этого необходимо получить математическую модель, 
адекватно отображающую взаимосвязи между такими факторами 
и показателем энергоэффективности.  

Эффективный инструментарий поиска таких закономерностей 
предоставляет технология построения искусственной нейронной 
сети, которая может быть синтезирована (обучена) по статисти-
ческим данным отобранных показателей, предоставленных пред-
приятиями.  

При разработке методики синтеза нейросети используем ре-
зультаты априорного ранжирования и корреляционно-регрес- 



НЕЙРО‐НЕЧІТКІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ  2018, № 7 

132 

сионного анализа десяти предприятий машиностроительного 
профиля, приведенные в работе [12]. Обучение проводилось с 
применением программы Mendel4 [16], которая реализует дипло-
идную версию генетического алгоритма [17], разработанную в 
НТУ «ХПИ» и апробированную при решении технических задач.  

Для решения поставленной задачи прежде всего была создана 
экспертная группа из десяти специалистов энергетических цехов, 
подразделений технологической и экономической подготовки 
производства и представителей руководства предприятий. Каж-
дому эксперту было предложено определить влияние на энергое-
мкость каждого из 15-ти влияющих на нее факторов ( ,….  ), 
оценив их местом (рангом) от 1 до 15 по степени влияния в по-
рядке убывания. С помощью коэффициента конкордации Кен-
делла было подтверждено определенное согласие между экспер-
тами, а по критерию Пирсона – не случайность согласия 
экспертов. 

На основе присвоенных экспертами каждому из 15-ти факто-
ров , 1,15, оценок была построена априорная диаграмма ран-
гов  (от 1 до 15) и определены удельные веса факторов  по 
степени их влияния на энергоемкость: 

, (1)  

где x – номер фактора, а сумма весов всех 15-ти факторов равна 
единице: 

∑ 1. (2) 

Более половины этого значения обеспечивала сумма пяти фа-
кторов, признанных наиболее влияющими на показатель энерго-
эффективности предприятия:  

– удельная материалоемкость продукции – Х1, руб.; 
– инвестиции в программы энергосбережения – Х2, млн руб.; 
– выработка энергетических ресурсов собственными источни-

ками энергии – Х3, доля от общего потребления; 
– затраты на содержание энергоснабжающих сетей предприя-

тия – Х4, млн руб.;  
– объем выпуска продукции – Х5, млн руб. 

(
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Значения именно этих факторов будем использовать в качест-
ве входных величин при синтезе нейронной сети. 

Статистические данные десяти предприятий по пяти выше-
указанным факторам X1–X5, и энергоемкости Y представлены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 

ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

№ предприятия Y X1 X2 X3 X4 X5 

1 0,241 0,80 0,9 0,10 0,9 265,8 

2 0,163 0,68 0,8 0,30 1,9 670,0 

3 0,212 0,73 0,1 0,06 0,7 164,2 

4 0,261 0,79 0 0,03 1,1 124,1 

5 0,226 0,81 0,7 0,07 0,5 47,2 

6 0,184 0,76 1,3 0,15 0,3 37,2 

7 0,193 0,77 1,8 0,17 0,6 87,4 

8 0,242 0,78 1,0 0,13 0,5 58,7 

9 0,198 0,69 1,6 0,19 1,2 117,2 

10 0,173 0,66 2,6 0,70 3,9 9200,0 

 
При выборе вида ИНС учитываем, что для задач моделирова-

ния вещественных переменных оказывается эффективным при-
менение нейросети типа прямонаправленный многослойный пер-
цептрон [18]. Подходы к решению задач экономики с сетью 
данного вида были описаны автором в работе [10]. 

Структура данной сети предполагает наличие входного слоя, 
одного или нескольких внутренних (скрытых) слоев и выходного 
слоя. При выборе числа слоев исходим из целесообразности на-
чать процесс синтеза сети с одного скрытого слоя, увеличивая их 
при необходимости. 
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Предлагаемая для синтеза нейронная сеть обозначается NN:5-
n-1, что означает: нейронная сеть с пятью входами, n нейронами 
скрытого слоя (количество которых может варьироваться) и од-
ним нейроном выходного слоя (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Нейронная сеть для управления  
энергоэффективностью предприятия 

Функционирование ИНС происходит следующим образом. На 
первый слой подаются нормированные значения влияющих фак-
торов 

=
б
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где  – величина входного фактора, 
б – базовое значение фактора (как правило, наибольшее 

значение фактора, чтобы значение нормированной входной 
переменной  находилось в диапазоне от 0 до 1). 

Каждое из нормированных значений входного фактора 
умножается на весовой коэффициент , где i – порядковый 
номер нейрона скрытого слоя (от 1 до n), а k – порядковый номер 
нейрона входного слоя. Поступившие на каждый нейрон 
скрытого слоя сигналы суммируются и сумма сигналов на 
каждом из них равна 

 (4) 

т.е.  = + + + + , 

= + + + + , 

……………………….. 

= + + + + , 

…………………………. 

= + + + + . 

Суммарный входной сигнал каждого нейрона скрытого слоя 
 также сдвигается на величину ϕ , т.е. 

= ϕ .  (5)  

Далее сдвинутый сигнал  преобразуется активационной 
сигмоидальной функцией f( ), обеспечивающей нелинейное 
преобразование поступившего на нейрон сигнала (рис. 2). Таким 
образом, выход i-го нейрона срытого слоя сети  равен  

= ).  (6)  

(4
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Рис. 2. Сигмоидальная активационная функция 

В матричной форме преобразование сигналов по соотноше-
ниям формул (4) – (6) представляется системой уравнений 

net = w × Х*, (7) 
a = f(net-ϕ), 

где net – вектор суммы сигналов, поступивших на нейроны скры-
того слоя 

net1

 … 
net = netі

 … 
netn

w – матрица весовых коэффициентов при передаче сигналов 
от входного слоя к внутреннему 

w = 

w11 w12 w13 w14 w15 
w21 w22 w23 w24 w25 
... ... … ... ... 
wi1 wi2 wi3 wi4 wi5 
… … … … … 
wn1 wn2 wn3 wn4 wn5 

f( ) 

0  

f( )= α  
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Х* – вектор нормированных входных величин влияющих фак-
торов 

   
   
 =   

   
   

a – вектор выходных сигналов нейронов скрытого слоя 

   
  … 
a =   
  … 
   

ϕ – вектор сдвигов 

  ϕ  

  ϕ  

ϕ   ϕ  

  ϕ  

  ϕ  

Выходное значение энергоемкости Y определяется как сумма 
результатов расчетов нейронов скрытого слоя, умноженных на 
соответствующий весовой коэффициент, т.е.  

  ∑ β , 

где β  – весовые коэффициенты передачи сигналов от нейронов 
скрытого слоя к выходному нейрону. 

(8



НЕЙРО‐НЕЧІТКІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ  2018, № 7 

138 

Обучение (синтез) нейронной сети заключается в нахождении 
таких значений весовых коэффициентов , β  и коэффициентов 
сдвига ϕ , которые бы обеспечивали удовлетворительное 
совпадение расчета сети на основе входных факторов и реальных 
значений энергоемкости. 

Отметим, что, например, при 20 нейронах скрытого слоя 
оптимизации подлежит 140 значений величин , β  и ϕ , а при 
50 нейронах – 350. Решение этой непростой задачи стало 
возможным благодаря компьютеризации процесса обучения.  

Обучение, т.е. подбор значений вышеуказанных параметров, 
осуществляется многократным повторением расчетов с измене-
нием коэффициентов по определенному алгоритму. Весьма часто 
в качестве алгоритма расчета параметров нейросети персептрон-
ного типа применяется метод обратного распространения ошиб-
ки, однако известен недостаток этого метода – «зависание» в то-
чках локальных экстремумов.  

В настоящей работе синтез нейронной сети осуществлялся 
при помощи генетического алгоритма. Сущность данного метода 
применительно к решаемой в настоящей статье задаче описана в 
[17]. Данный метод копирует законы селекции, наблюдаемые в 
природе. «Хромосомами» при этом являются наборы значений 
весовых коэффициентов и коэффициентов сдвига, представляе-
мые в двоичном коде и расположенные в строго определенной 
последовательности. Каждый весовой коэффициент является 
«геном» хромосомы. Набор «хромосом», подлежащих «попарно-
му скрещиванию», представляет «популяцию».  

Совокупность «хромосом» в популяции со стохастически 
определенными значениями «генов» являются «родителями», 
каждый их которых имеет свой номер. Как и в природе, стохас-
тически определяются номера скрещиваемых родителей и номера 
ячеек, по которым происходит «скрещивание». При «скрещива-
нии» образуется новая хромосома, состоящая из частей хромосом 
родителей. Способ образования новой хромосомы-«потомка» ра-
зличен: кроссовер, инверсия, мутация, реализуемые с вероятнос-
тью, близкой к наблюдаемой в природе [17].  

Для каждой из «хромосом» рассчитывается выходное значе-
ние нейронной сети (в нашем случае значение энергоемкости) и 
определяется по выбранному критерию близость совпадения ре-
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зультата со статистическим значением. Из полученной после се-
рии скрещиваний пар «хромосом» (после эпохи обучения) иск-
лючается некоторое число хромосом, обеспечивающих наихуд-
шее значение критерия приближения расчетного значения Y к 
статистическому, так чтобы сохранилось установленное для по-
пуляции количество хромосом. 

Стохастический процесс скрещивания многократно повторяе-
тся до тех пор, пока для анализируемых предприятий не будет 
подобрано такое сочетание значений весовых коэффициентов и 
коэффициентов сдвига, которое при расчете на статистических 
данных входных факторов будет обеспечивать приемлемое  
совпадение соответствующих им статистических значений энер-
гоемкости. 

В качестве обучающей выборки были использованы данные 
первых семи предприятий из исследуемой базы данных, а остав-
шиеся три предприятия (с 8 по 10) используем как тестовую вы-
борку для проверки адекватности функционирования нейронной 
сети. 

Для синтеза нейронной сети в соответствии поставленной в 
настоящей статье целью была написана программа на языке 
FreePascal с использованием IDE Lasarus, осуществляющая сле-
дующие функции: нормирование статистических данных вход-
ных факторов, формирование структуры нейронной сети (выбор 
количества нейронов в скрытом слое), вид активационной фун-
кции, оптимизация параметров ИНС по описанному выше алго-
ритму в соответствии с выходными статистическими данными 
энергоемкости. Критерием останова оптимизационного процес-
са установлено заданное абсолютное значение разности между 
статистическим значением энергоемкости и рассчитанным.  
Автор выражает большую признательность старшему препода-
вателю НТУ «ХПИ» И. В. Обручу за помощь при составлении 
программы. 

Применение вышеописанной методики к решаемой в данной 
статье задаче осуществлялось при следующих параметрах:  

– число нейронов скрытого слоя – 50,  
– число хромосом в популяции – 100, 
– коэффициент давления отбора (количество хромосом, иск-

лючаемых из обучения за одну эпоху) – 10 %, 
– родительская группа – 100 %, 
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лять внутренние количественно неопределенные, характерные 
для объекта моделирования взаимосвязи, влияющие на выходную 
величину. Проанализируем по данным табл. 2, в какой мере про-
является это свойство на примере статистических данных пред-
приятий, не попавших в выборку при синтезе нейронной сети. 

 
Таблица 2  

ЗНАЧЕНИЯ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ 

№ пред-
приятия 

Входной вектор 

С
та
ти
ст
ич
ес
ко
е 
зн
а-

че
ни
е 

Y 

В
ы
хо
д 
не
йр
он
но
й 

се
ти

 

О
ш
иб
ка

, %
 

X1 X2 X3 X4 X5 

1 0,80 0,9 0,10 0,9 265,8 0,241 0,240 0,46 

2 0,68 0,8 0,30 1,9 670,0 0,163 0,163 0,26 

3 0,73 0,1 0,06 0,7 164,2 0,212 0,216 1,68 

4 0,79 0 0,03 1,1 124,1 0,261 0,261 0,08 

5 0,81 0,7 0,07 0,5 47,2 0,226 0,231 2,22 

6 0,76 1,3 0,15 0,3 37,2 0,184 0,181 1,44 

7 0,77 1,8 0,17 0,6 87,4 0,193 0,194 0,44 

8 0,78 1,0 0,13 0,5 58,7 0,242 0,198 18,38 

9 0,69 1,6 0,19 1,2 117,2 0,198 0,182 8,11 

10 0,66 2,6 0,70 3,9 9200,0 0,173 0,204 17,75 
 
Погрешность расчетов показателя энергоемкости по предприя-

тиям из тестовой выборки (8 – 10 в табл. 2) находится в пределах 
19 %, что существенно больше, чем на данных обучающей вы-
борки. Учитывая дискретный характер стоимости оборудования, 
закупаемого для модернизации, а также других показателей,  
закладываемых в планы мероприятий при управлении энергоэф-
фективностью, применение нейронных сетей для расчета показа-
теля энергоемкости следует считать оправданным. Данные рас-
четы дают ориентировочное значение показателя энергоэффек- 
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тивности при определении целесообразной суммы средств на мо-
дернизацию. 

Наличие значительных погрешностей может также указы-
вать на наличие не выявленной специфики взаимосвязей, хара-
ктерных для этих предприятий, и на целесообразность при  
использовании нейронных сетей для управления энергоэффек-
тивностью предприятий проведения кластеризации предприя-
тий по типу и объему выпускаемой продукции, по характеру 
технологического процесса и т.п. В рамках одного предприятия 
имеет смысл пополнение числа выборок в разрезе ежегодных 
статистических данных с увеличением числа входных факто-
ров, влияющих на показатель энергоэффективности данного 
предприятия. 

Отметим, что разработка предложенной в настоящей статье 
методики применения нейронной сети основывалась на статис-
тических данных, которые были использованы при создании ме-
тодики на основе априорного ранжирования и корреляционно-
регрессионного анализа [12]. Поскольку оба эти подхода направ-
лены на достижении одной и той же цели – улучшение энерго-
эффективности предприятия, выполним сопоставление их преи-
муществ. 

Метод априорного ранжирования организационно более тру-
доемок, так как требует подбора достаточного числа квалифици-
рованных экспертов. Кроме того, как отмечалось в [12], к его не-
достаткам относится определенная субъективность, поскольку 
при оценке тех или иных факторов эксперты пользуются своим 
прежним опытом или взглядами. Кроме того, в случае несоответ-
ствия критериям конкордации Кэнделла и Спирмена требуется 
анализ причин этого несоответствия, возможная замена состава 
экспертов и повторения расчетов. 

При использовании предложенной методики на основе ней-
ронных сетей все расчетные операции выполняются компьюте-
ром по разработанным алгоритмам. 

Вышеуказанные подходы не противоречат, а дополняют друг 
друга. Методика, основанная на статистических методах, может 
быть использована для определения факторов, влияющих на по-
вышение энергоэффективности предприятия. Методика, осно-
ванная на применении нейронной сети, позволяет получить при-
ближенное значение показателя энергоэффективности при тех 
или иных значениях влияющих факторов.  
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Выводы 

Применение при организации процесса управления энергоэф-
фективностью предприятия нейронных сетей, синтезированных 
методом генетического алгоритма, целесообразно для получения 
приближенного значения прогнозируемой энергоемкости, что 
может быть использовано при определении объема средств, вы-
деляемых на мероприятия, обеспечивающие снижение потребле-
ния энергии. 

Проведенные на основе построенной нейронной сети персепт-
ронного типа расчеты продемонстрировали высокую точность 
прогнозирования значений энергоемкости для предприятий, ко-
торые были включены в обучающую выборку, и приемлемую по-
грешность при проверке по предприятиям, включенным в тесто-
вую выборку. 

Показана целесообразность дальнейшего развития предло-
женной в статье методики моделирования энергоэффективнос-
ти путем кластеризации промышленных предприятий по видам 
выпускаемой продукции, объему производства и другим фак-
торам.  

Список литературы 

1. Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, 
енергоефективність, конкурентоспроможність» [Електронний ресурс] // 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. 
№ 605-р. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/605-
2017-%D1%80. 

2. Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього ти-
сячоліття / Під заг. ред. А. К. Шидловського, М. П. Ковалка. – К.: Україн-
ські енциклопедичні знання, 2015. – 400 с.  

3. Денисюк С. П., Таргонський В. А. Сталий розвиток енергетики 
України у світових вимірах // Енергетика: економіка, технології, еколо-
гія. – 2017. – № 3. – С. 7–28. 

4. Показатели энергоэффективности: основы статистики [Електрон-
ний ресурс] // International Energy Agency. – 2014. – 406 с. – Режим досту-
пу: https://www.iea.org/media/training/eeukraine2015/EEIrussianversion.PDF. 

5. Джеджула В. В. Енергозбереження промислових підприємств: 
методологія формування, механізм управління : монографія / В. В. Дже-
джула. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 346 с. 



Застосування нейронних мереж в управлінні…  С. В. Клепікова 

145 

6. Микитенко В. В. Енергоефективність промислового виробницт-
ва: монографія / В. В. Микитенко. – К.: Об’єднаний інститут економіки, 
2004. – 281 с. 

7. Суходоля О. М. Методологічні засади прийняття управлінських 
рішень у сфері енергоефективності / О. М. Суходоля // Науковий вісник 
Академії муніципального управління. Серія: Управління. – 2010. – 
Вип. 3. – С. 17–24. 

8. Хан Т. Ф. Організаційно-економічне забезпечення ефективного 
використання енергетичних ресурсів на прикладі машинобудівних під-
приємств: дис… канд. екон. наук: 08.00.04 – «Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Т. Ф. Хан. – Хар-
ків, 2016. – 219 с. 

9. Energy management systems — Requirements with guidance for use 
[Електронний ресурс] // Technical Committee ISO/TC 301. – 2018. – Ре-
жим доступу: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:50001:ed-2:v1:en. 

10. Клепикова С. В., Клепиков В. Б. К использованию метода ней-
ронных сетей для решения экономических задач // Вісник НТУ «ХПІ». – 
2005. – Вип. 31. – С. 59–66. 

11. Ежов А. А., Шумский С. А. Нейрокомпьютинг и его применения 
в экономике и бизнесе. – М.: МИФИ, 1998. – 224 с. – Режим доступу: 
https://docs.google.com/file/d/0B7zVAgSBB3MeaWVZemVfcW1IN28/edit. 

12. Сергеев Н. Н. Оценка факторов, влияющих на энергетическую 
эффективность промышленных предприятий / Н. Н. Сергеев // Эконо-
мика и право. – 2013. – Вып. 2. – С. 94–97. 

13. Кричевский М. Л. Методы исследования в менеджменте. – Мос-
ква: КноРус, 2016. – 296 с. 

14. Матвійчук А.В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, 
нечітка логіка: Монографія. – К.: КНЕУ, 2011.- 439 с. 

15. Птускин А. С. Нечеткие модели и методы в менеджменте: учеб. 
пособ. / А. С. Птускин. – М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
2008. – 216 с. 

16. Махотило К. В. Программа решения задач глобальной оптими-
зации [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://sites.google.com/site/kvmahotilo/mendel. 

17. Махотило К. В. Диплоидный генетический алгоритм со смерт-
ностью // Проблемы управления и информатики. – 2011. – № 3. – 
С. 138–150. 

18. Розенблатт Ф. Принципы нейродинамики: Перцептроны и тео-
рия механизмов мозга. – М.: Мир, 1965. – 480 с.  

19. Hornik K., Stinchcombe M., White H. Multilayer Feedforward 
Networks are Universal Aproximators // Neural Networks. – 1989. – Vol. 2. – 
P. 359–366. 



НЕЙРО‐НЕЧІТКІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ  2018, № 7 

146 

References 

1. Cabinet of Ministers of Ukraine. (2017, May 18). Energetychna 
strategiya Ukrainy na period do 2035 roku «Bezpeka, energoefektyvnist’, 
konkurentospromozhnist’». Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ 
show/605-2017-%D1%80 [in Ukrainian]. 

2. Shidlovskiy, A. K., & Kovalko, M. P. (Eds.). (2015). Palivno-
energetichniy kompleks Ukrainy na porozi tretiogo tisyacholittya. Kiyv, 
Ukraine: Ukrainski entsiklopedichni znannya [in Ukrainian]. 

3. Denysiuk, S. P., & Tarhonskyi, V. A. (2017). Stalyi rozvytok 
enerhetyky Ukrainy u vsitovykh vymirakh. Enerhetyka: ekonomika, 
tekhnolohii, ekolohiya (Power engineering: economics, technology, 
ecology), 3, 7–28 [in Ukrainian]. 

4. International Energy Agency. (2014, April 28). Energy Efficiency 
Indicators: Fundamentals on Statistics. Retrieved from https://webstore.iea. 
org/energy-efficiency-indicators-fundamentals-on-statistics. 

5. Dzhedzhula, V. V. (2014). Enerhozberezhennia promyslovykh 
pidpryiemstv: metodolohiya formuvannia, mekhanizm upravlinnia. 
Vinnytsia, Ukraine: VNTU [in Ukrainian]. 

6. Mykytenko, V. V. (2004). Enerhoefektyvnist promyslovoho 
vyrobnytstva. Kyiv, Ukraine: Obyednanyi instytut ekonomiky [in Ukrainian]. 

7. Sukhodolia, O. M. (2010). Metodolohichni zasady pryiniattia 
upravlinskykh rishenu sferi enerhoefektyvnosti. Naukovyi visnyk Akademii 
munitsypalnoho upravlinnia. Seriya: Upravlinnia (Scientific Herald of the 
Academy of Municipal Management. Series: Management), 3, 17–24 [in 
Ukrainian]. 

8. Khan, T. F. (2016). Orhanizatsiyno-ekonomichne zabezpechennia 
efektyvnoho vykorystannia enerhetychnykh resursiv na prykladi 
mashynobudivnykh pidpryiemstv: PhD Thesis. Kharkiv, Ukraine: National 
Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» [in Ukrainian]. 

9. Technical Committee ISO/TC 301. (2018). Energy management 
systems — Requirements with guidance for use. Retrieved from 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:50001:ed-2:v1:en. 

10. Klepykova, S. V., & Klepykov, V. B. (2005). K ispolzovaniyu 
metoda neironnykh setei dlia reshenyia ekonomicheskikh zadach. Visnyk 
NTU «KhPI» (Herald of NTU «KhPI»), 31, 59–66 [in Russian].  

11. Ezhov, A. A., & Shumskiy, S. A. (1998). Neirokompiutingh i eho 
prymeneniya v ekonomike i biznese. Moscow, Russia: MIFI. Retrieved from 
https://docs.google.com/file/d/0B7zVAgSBB3MeaWVZemVfcW1IN28/edit 
[in Russian]. 

12. Sergeev, N. N. (2013). Otsenka faktorov, vliyayushchykh na 
enerhetycheskuyu effektivnost’ promyshlennykh predpriyatiy. Ekonomika i 
pravo (Economics and law), 2, 94–97 [in Russian]. 



Застосування нейронних мереж в управлінні…  С. В. Клепікова 

147 

13. Krichevskiy, M. L. (2016). Metody issledovaniya v menedzhmente. 
Moscow, Russia: KnoRus [in Russian]. 

14. Matviychuk, A. V. (2011). Shtuchnyi intelekt v ekonomitsi: neironni 
merezhi, nechitka logika. Kyiv, Ukraine: KNEU [in Ukrainian]. 

15. Ptuskyn, A. S. (2008). Nechetkiye modeli i metody v menedzhmente. 
Moscow, Russia: Izdatelstvo MGTU im. N. E. Baumana [in Russian]. 

16. Makhotylo, K. V. Programma resheniya zadach globalnoy 
optimizatsii [Installation files]. Retrieved from https://sites.google.com/ 
site/kvmahotilo/mendel. 

17. Makhotylo, K. V. (2011). Diploydnyi geneticheskiy algoritm so 
smertnostiu. Problemy upravleniya i informatiki (Problems of management 
and informatics), 3, 138–150 [in Russian]. 

18.  Rosenblatt, F. (1962). Principles of Neurodynamics: Perceptrons 
and the Theory of Brain Mechanisms. Washington, DC: Spartan Books. 

19. Hornik, K., Stinchcombe, M., & White, H. (1989). Multilayer 
Feedforward Networks are Universal Aproximators. Neural Networks, 2, 
359–366. 

 
Стаття надійшла до редакції 17.07.2018 



148 

УДК 330.46:519.25 
DOI 10.33111/nfmte.2018.148 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТРЕЙДЕРІВ:  
ПОЄДНАННЯ МЕТОДІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  

ТА ТЕХНОЛОГІЙ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 
 

К. Ю. Кононова 
Доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки 
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 

площа Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна 
kateryna.kononova@karazin.ua 

 
А. О. Дек 

Магістр з прикладної економіки, 
аспірант кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 
площа Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна 

dek@karazin.ua 
 

 
Проведено дослідження поведінкових особливостей трейдерів з 
використанням методів експериментальної економіки та техно‐
логій  машинного  навчання.  Для  аналізу  впливу  раціональності 
на прибутковість  трейдерів  було  зібрано  інформацію про  тран‐
закції  купівлі‐продажу  криптовалют  обсягом  близько  715 000 
записів. З трейдерами, які уклали більше 15 угод протягом дос‐
ліджуваного періоду, було проведено «Гру на відгадування». Ви‐
ходячи  з  відповідей  трейдерів  та  інформації  про  їх  угоди,  було 
виявлено 5 типів трейдерів, зокрема: «жартівники», «беззбитко‐
ві  трейдери  0‐го  ступеня»,  «неприбуткові  трейдери  1‐го  ступе‐
ня», «прибуткові трейдери 3‐го ступеня» та «професіонали».  
Аналіз результатів показав, що в цілому далекоглядніші трейде‐
ри отримують більший прибуток. У той же час «жартівники» ха‐
рактеризуються  також  найрізноманітнішими  стратегіями,  які 
можуть приносити прибутки. Не дивлячись на те, що середня ві‐
дповідь  «професіоналів»  була  близькою  до  виграшного  числа, 
дисперсія відповідей для цього кластеру була занадто великою. 
Цей результат опосередковано підтверджує гіпотезу Кейнса про 
те, що професіонали не менш, ніж  інші учасники ринку, схильні 
до ірраціональної поведінки.  
Запропоноване дослідження актуалізує проблематику розробки 
теоретичних та емпіричних моделей прогнозування ринку кри‐
птовалют з урахуванням ступеня раціональності трейдерів. 
Ключові  слова:  ступінь  раціональності трейдерів, методи  екс
периментальної  економіки,  «Гра  на  відгадування»,  технології 
машинного навчання, кластерізація. 
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Проведено исследование поведенческих особенностей трейдеров с 
использованием методов  экспериментальной  экономики  и  техно‐
логий машинного обучения. Для анализа влияния рациональности 
на прибыльность трейдеров была собрана информация о транзак‐
циях купли‐продажи криптовалют объемом около 715 000 записей. 
С трейдерами, которые заключили более 15 сделок в течение исс‐
ледуемого периода, была проведена «Игра на отгадывание». Исходя 
из ответов трейдеров и информации об их сделках, было выявлено 
5 типов трейдеров, в частности: «шутники»,  «безубыточные трей‐
деры  0‐го  уровня»,  «неприбыльные  трейдеры  1‐го  уровня»,  «при‐
быльные трейдеры 3‐го уровня» и «профессионалы». 
Анализ  результатов  показал,  что  в  целом  более  дальновидные 
трейдеры получают  большую прибыль.  В  то же  время  «шутни‐
ки»  характеризуются  также  самыми разнообразными  стратеги‐
ями,  в  том  числе  и  доходными.  Несмотря  на  то,  что  средний 
ответ  «профессионалов»  был  близким  к  выигрышному  значе‐
нию, дисперсия ответов для этого кластера оказалась очень бо‐
льшой. Этот результат косвенно подтверждает гипотезу Кейнса 
о том, что профессионалы не менее, чем другие участники рын‐
ка, подвержены иррациональному поведению. 
Предложенное  исследование  актуализирует  проблематику  разра‐
ботки  теоретических  и  эмпирических  моделей  прогнозирования 
рынка криптовалют с учетом степени рациональности трейдеров. 
Ключевые слова: степень рациональности трейдеров, методы 
экспериментальной экономики, «Игра на отгадывание», техноло
гии машинного обучения, кластеризация. 
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The  study  of  the  traders’  behavioral  characteristics  was  carried  out 
using  the  methods  of  experimental  economics  and machine  learning 
technologies. In order to analyze the impact of level of reasoning on the 
traders’  profitability,  we  collected  information  on  cryptocurrencies 
purchase  and  sale  transactions  with  a  volume  of  about  715 000 
records.  Traders,  who  made  more  than  15  transactions  during  the 
analyzed period, were invited to take part  in «Guessing Game». Based 
on  the  traders’  answers  and  information  on  their  transactions,  five 
types  of  traders  were  identified,  in  particular:  «Jokers»,  «Breakeven 
traders  of  the  0th  level»,  «Unprofitable  traders  of  the  1st  level», 
«Profitable traders of the 3rd level» and «Professionals». 
Analysis  of  the  results  showed  that,  in  general,  more  far‐sighted 
traders  make  greater  profit.  At  the  same  time,  «Jokers»  are  also 
characterized  by  a  wide  variety  of  strategies,  including  profitable. 
Despite the fact that the average guess of «Professionals» was close to 
the winning value, the variance of guesses for this cluster turned out 
to be very  large. This  result  indirectly confirms Keynes’s hypothesis 
that  professionals  tend  to  irrational  behavior  not  less  than  other 
market agents. 
The proposed research actualizes the problems of developing theoretical 
and  empirical  models,  which  are  taking  into  account  the  degree  of 
traders’ rationality for predicting the cryptocurrency market. 
Keywords:  traders’  level  of  reasoning,  experimental  economics 
methods, «Guessing Game», machine learning technologies, clustering. 
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раціональності рівня k [10, 11]. Саме вона [10] вказала на зв’язок 
«Гри на відгадування» із відомою аналогією Кейнса між кон-
курсами краси у газетах і поведінкою інвесторів на фондовому 
ринку [7].  

«Гра на відгадування» була проведена багато разів на різних 
аудиторіях, включаючи науковців і студентів провідних універ-
ситетів, читачів газет і шахістів [2, 3, 6, 11, 14, 17]. Вплив пара-
метрів експерименту на результати гри був ретельно вивчений у 
лабораторіях та узагальнений в описових моделях. Модель  
обмеженої раціональності рівня k демонструє різні ступені раціо-
нальності гравців [15, 16]: 

− агенти 0-го ступеня роблять випадковий вибір, 
− агенти 1-го ступеня грають «проти природи», 
− агенти ступеня k (k>1) враховують міркування інших грав-

ців, припускаючи, що всі інші є агентами рівня k-1, 
− агенти, які використовують рівноважну стратегію, виходять 

із загальних знань про раціональність.  
Вивчаючи фінансові ринки, Аллен застосував модель обмеже-

ної раціональності рівня k для вивчення ринку активів. Він вклю-
чив фактор очікувань вищого порядку у теоретичну модель ви-
значення вартості активів [1]. Наслідуючи результати Тіроля [19], 
він пояснює цінові бульбашки існуванням недалекоглядних 
трейдерів. Німарк довів, що вплив очікувань на ціну активу зме-
ншується з ростом ступеня раціональності [12]. 

Щоб дослідити, як ступінь раціональності впливає на конку-
рентоспроможність, Левін, Бернард і Нагель виміряли «аналітич-
ні навички» та «стратегічний інтелект». Для цього вони провели 
експеримент, який імітував поведінку агентів на висококонкуре-
нтному ринку, де теорія передбачає однорідність прибутку. Про-
те, результати їх спостережень значно варіювалися, деякі гравці 
отримали значно більший прибуток, ніж інші. Автори дійшли ви-
сновку, що «стратегічний інтелект» має велике значення для 
прибутковості трейдерів [8]. 

У цьому дослідженні ми виходили не тільки з експеримента-
льних даних, але й проаналізували поведінку реальних трейдерів. 
Нашою цільовою аудиторією були трейдери криптовалютної  
біржі. Спираючись на інформацію про їхні угоди та відповіді у 
«Грі на відгадування», ми поставили на меті проаналізували 
зв’язок між поведінкою трейдерів і ступенем їх раціональності. 
Для її досягнення були поставлені такі завдання: 
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− «прибуткові трейдери 3-го ступеня» (67 користувачів, клас-
тер 3), 

− «професіонали» (6 користувачів, кластер 4). 
За винятком «професіоналів», трейдери розподілилися рівно-

мірно серед кластерів. Розглянемо докладніше виявлені типи.  
Кластер жартівників складається з 42 користувачів (19 % 

від загальної кількості). Оскільки вони загадали число близько 
75, за термінологію Талера їх можна назвати «жартівниками». 
Жартували вони чи ні, але ці трейдери втратили не надто ба-
гато (в середньому –36 грн). Вони уклали в середньому близь-
ко 186 угод, їхній арбітражний баланс є негативним (у серед-
ньому –11 693 грн), отже вони радше купували криптовалюту, 
аніж продавали. На рис. 9 показано найтиповішу P&L1 криву 
трейдера для найпопулярнішої торгової пари. 
 
 

 

Рис. 9. DOGE/UAH, прибуток –610 грн 

                      
1 P&L крива відображає прибуток та втрати трейдера. 
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Кластер беззбиткових трейдерів 0-го ступеня складається 
з 51 агента (23 % від загальної кількості). Вони обирали фокус-
не значення «50». Ці трейдери не досягли успіху, але їх середні 
збитки також невеликі (–80 грн). Отже, їх можна назвати «без-
збитковими трейдерами 0-го ступеня». Арбітражний баланс цих 
трейдерів є позитивним (8 939 грн у середньому), проте 12 з 
них мали помітно негативний баланс (понад –1 000 грн). Трей-
дери цього кластеру уклали близько 118 угод на кожного, ско-
ріш за все вони торгували вручну. На рис. 10 зображено найти-
повішу P&L криву для трейдерів цього кластеру. 
 

 

Рис. 10. DOGE/UAH, прибуток 1 366 грн 

Кластер неприбуткових трейдерів 1-го ступеня утворений з 
52 агентів (24 % від загальної кількості). Вони загадували числа в 
околі 34, що характеризує їх як таких, хто грає «проти природи». 
Вони є найзбитковішими трейдерами (їх середні втрати станов-
лять –1862 грн), тому їх можна назвати «неприбутковими трей-
дерами 1-го ступеня». Ці трейдери укладали в середньому 111 
угод, тобто вони також не використовували інструменти автома-
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тизації або торговельних ботів. Їх арбітражний баланс є негатив-
ним (у середньому –19 564 грн). Це означає, що вони більше ку-
пували криптовалюту, ніж продавали. На рис. 11 наведено типо-
ву P&L криву трейдерів цього кластеру.  

Можна припустити, що «неприбуткові трейдери 1-го ступеня» – 
це шумові трейдери, які, як правило, купують валюту за макси-
мально високими цінами, а потім панічно продають. Вони іноді 
виграють, але це відбувається не завдяки їх професіоналізму, а 
швидше через удачу. 

 

 

Рис. 11. BTC/UAH, прибуток -7 267 грн  

Кластер прибуткових трейдерів 3-го ступеня складається з 
67 агентів (31 % від загальної кількості), вибором яких були чис-
ла, близькі до 14. Вони заробили приблизно 1 230 грн у дослі-
джуваний період, тому їх можна назвати «прибутковими трейде-
рами 3-го ступеня». Ці трейдери в середньому укладали 151 
угоду (максимум 819), що може означати часткове використання 
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торговельних ботів або інструментів автоматизації. Їх арбітраж-
ний баланс є позитивним – вони продавали криптовалюту протя-
гом досліджуваного періоду. Найтиповішу P&L криву трейдерів 
кластеру наведено на рис. 12. 
 

 

Рис. 12. DOGE/UAH, прибуток 480 грн 

Кластер професіоналів складається лише з 6 трейдерів (3 % 
від загальної кількості). Їх середня здогадка дуже близька до ви-
грашного числа, проте дисперсія відповідей (53, 6,57, 23, 29, 50, 
5) для цього кластера є надто великою. Цей результат опосеред-
ковано підтверджує гіпотезу Кейнса про те, що професіонали не 
менше, аніж інші гравці ринку, схильні до ірраціональної пове-
дінки. Незважаючи на те, що кластер професіоналів є най-
меншим, ці 6 трейдерів у середньому провели по 934 операції та 
заробили 202 646 грн кожний (тоді як усі прибуткові трейдери 
третього кластера спільно заробили лише 189 600 грн). Найімо-
вірніше, вони використовували торговельних ботів. 

Фактично, цей кластер містить двох високочастотних трейде-
рів і чотирьох трейдерів типу «купи та тримай». Повний список 
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вникнути в умови задачі. Не дивлячись на те, що середня здогад-
ка «професіоналів» була близькою до виграшного числа, диспер-
сія їх відповідей була занадто великою. Цей результат опосеред-
ковано підтверджує гіпотезу Кейнса про те, що професіонали не 
менш, ніж інші учасники ринку, схильні до ірраціональної пове-
дінки. Сукупну статистику усіх визначених типів трейдерів наве-
дено в табл. 1. 

Таблиця 1 
ПАРАМЕТРИ КЛАСТЕРІВ 

Типи  
трейдерів Професіонали 

Прибуткові 
трейдери 

3-го ступеня

Неприбуткові 
трейдери 1-го 

ступеня 

Беззбиткові 
трейдери 

0-го ступеня
Жартівники 

Кількість 
трейдерів 6 67 52 51 42 

Середнє 
значення 
відповіді 

28 14 34 48 75 

Загальний 
прибуток 202 646 1 230 –1 862 –80 –36 

Кількість 
угод 934 151 111 118 186 

Арбітраж-
ний  
баланс 

24 915 765 –19 564 8 939 –11 693 

 
Проведене дослідження дозволяє глибше вивчити поведінку 

трейдерів та актуалізує проблематику розробки теоретичних та 
емпіричних моделей прогнозування ринку криптовалют з ураху-
ванням ступеня раціональності агентів. 
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У  статті  запропоновано  підхід  до  аналізу  надійності  комерційних 
банків із застосуванням багатошарових нейронних мереж і карт Ко‐
хонена та проведено їх апробацію на прикладі банківської системи 
України з 2014 по 2018 роки з розбивкою на 3 періоди. У результаті 
експериментального дослідження отримано пропозиції щодо ефек‐
тивніших  варіантів  архітектури  нейронних  мереж.  Виявлено,  що 
розв’язання задачі оцінки надійності банків у постановці кластери‐
зації дає кращій результат, ніж у постановці класифікації.  
Експериментально  обґрунтовано  висновок,  що  швидка  зміна 
умов функціонування  сучасної  банківської  системи робить нее‐
фективним використання аналітичних моделей із жорстко зада‐
ними коефіцієнтами. 
Результати  дослідження  мають  практичне  значення  та  можуть 
використовуватися при визначенні потенційних партнерів у бан‐
ківському секторі економіці. 
Ключові  слова: нейронна мережа,  самоорганізаційна  карта Ко
хонена, банкрутство, надійність банку, прогнозування. 

 
НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

НАДЕЖНОСТИ УКРАИНСКИХ БАНКОВ 
 

А. Ю. Минц 
Доктор экономических наук, доцент,  

доцент кафедры финансов и банковского дела 
Государственное высшее учебное заведение  

«Приазовский государственный технический университет» 
ул. Университетская, 7, г. Мариуполь, 87500, Украина 

mints_a_y@pstu.edu 
 

 
В статье предложен подход к анализу надежности коммерческих 
банков с применением многослойных нейронных сетей и карт Ко‐
хонена,  а  также проведена их  апробация на примере банковской 

© О. Ю. Мінц, 2018 



Нейромережеві методи прогнозування…  О. Ю. Мінц 

169 

системы Украины с 2014 по 2018 годы с разбивкой на 3 периода. В 
результате экспериментального исследования получены рекоме‐
ндации  касательно  более  эффективных  вариантов  архитектуры 
нейронных сетей. Обнаружено, что решение задачи оценки наде‐
жности  коммерческих  банков  в  постановке  кластеризации  дает 
лучший результат, чем в постановке классификации. 
Экспериментально  обоснован  вывод  о  том,  что  быстрая  смена 
условий  функционирования  современной  банковской  системы 
делает  неэффективным  использование  аналитических  моделей 
с жестко заданными коэффициентами. 
Результаты исследования имеют практическое значение и могут 
использоваться  при  определении  потенциальных  партнеров  в 
банковском секторе экономике. 
Ключевые  слова:  нейронная  сеть,  самоорганизующаяся  карта 
Кохонена, банкротство, надежность банка, прогнозирование. 
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Вступ 

Актуальність задачі прогнозування економічної неспромож-
ності, або банкрутств у банківській сфері обумовлено високим 
рівнем ризику дефолту позичальників банків, характерного для 
економічного середовища сучасної України. За період з січня 
2014 по січень 2017 роки кількість платоспроможних банків в 
Україні скоротилося майже в два рази – з 181 до 93, а протягом 
2017 року їх кількість зменшилась ще на 10. Це змушує господа-
рюючих суб’єктів і фізичних осіб бути максимально обережними 
при виборі партнерів у фінансовій сфері [1]. 

Традиційний підхід до аналізу надійності контрагентів перед-
бачає вивчення фінансових показників їх діяльності. Однак, коли 
кількість досліджуваних суб’єктів зростає до багатьох десятків 
чи сотень, вирішити задачу таким методом за прийнятний термін 
стає практично неможливо. 

Одним з існуючих непрямих методів її вирішення є розраху-
нок за деякою математичною функцією інтегральних оцінок, що 
характеризують, наприклад, надійність потенційного контраген-
та. За такою концепцією у 1970-х – 1990-х роках були створені та 
згодом отримали поширення у світовій практиці системи 
CAMEL, CAEL, CAMELS, FIMS, UBSS [2]. 

Світова фінансова криза, що почалася в 2008 році, стимулю-
вала нові дослідження стійкості фінансово-кредитних систем. 
Так, розвитком ідеї створення інтегральних показників є, зокре-
ма, роботи українських вчених Лернера [3], Боровського, Гатин-
ського [4]. Однак, їм властивий ряд недоліків: 

– жорстко заданий набір вагових коефіцієнтів у моделях; 
– кількість аналізованих показників і трудомісткість аналі-

тичної роботи залишаються досить високими; 
– ускладнена оцінка майбутнього розвитку об’єкта; 
– порогові величини між ступенями рейтингу є усередненими 

і суб’єктивними. 
Достовірніші оцінки дозволяє отримати метод кластерно-

регресійного аналізу фінансових показників на основі групового 
урахування аргументів, хоча і він має обмеження та часто дає ре-
зультати, що не відповідають тенденціям відповідного кластеру [5]. 

Якщо сформувати вимоги до способу аналізу надійності коме-
рційних банків, які б дозволили уникнути перелічених недоліків, 
то необхідно забезпечити створення методу, який був би одноча-
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сно порівняно простим, наочним, гнучким і самоналагоджуваль-
ним. При цьому повинна забезпечуватись достовірність отрима-
них результатів і оцінок. Необхідність створення саме такого ме-
тоду визначає мету даного дослідження, для досягнення якої 
пропонується використання апарату штучних нейронних мереж 
(ШНМ), які, в цілому, характеризуються властивостями, що за-
довольняють переліченим вимогам. 

Викладення основного матеріалу дослідження 

Інформаційну базу дослідження становлять відкриті дані На-
ціонального банку України (НБУ) про активи, пасиви і капітал 
українських банків (всього 60 статей) [6]. Із загальної бази виб-
рано дані за зрізами, що відповідають основним етапам розвитку 
вітчизняної банківської системи у 2014–2018 роках: 

1) квітень 2014 року (до початку масового банкрутства  
банків), 

2) жовтень 2015 року (закінчення першої хвилі банкрутств), 
3) січень 2017 року (закінчення другої хвилі банкрутств), 
4) липень 2018 року (стабілізація складу банківської системи). 
Для дотримання порівнянності даних замість абсолютних зна-

чень показників банківської діяльності взято відношення відпові-
дних показників до сумарної величини активів банку: 

,
1,

,
1,

i

ji
ji s

s
p =−  mjni ,2;,1 == , (1) 

де n – кількість банків; m – кількість параметрів, що характери-
зують їх діяльність; si,j – елемент матриці вхідних значень S; pi,j – 
елемент матриці нормалізованих значень P. Перший стовпець 
матриці S – це сума активів банку. 

Зазначимо, що такий спосіб подання даних не є єдиним. На-
приклад, у [7] вхідну вибірку складають переважно розрахункові 
показники, що характеризують бізнес-моделі роботи банків. 

Для вирішення поставленої задачі використано наступні про-
грамні продукти: Microsoft Excel (підготовка даних), Deductor 
Studio (моделювання і аналіз результатів). 

Оскільки в даній задачі потрібно віднести досліджувані 
об’єкти до одного з двох класів – «банкрут» або «платоспромож-
ний», очевидною базовою постановкою задачі є «бінарна класи-
фікація». Розглянемо її рішення в цій постановці. 
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Процес моделювання представимо у вигляді таких етапів: 
Етап 1. Підготовка і попередня обробка даних.  
На цьому етапі інформація перетворюється із початкового ви-

гляду в єдиний масив даних, який нормується за співвідношен-
ням (1) і зберігається у форматі, необхідному для подальшої об-
робки програмою Deductor Studio. При підготовці даних 
враховується також інформація про банки, діяльність яких протя-
гом наступного часу була припинена (за даними [8]). Слід зазна-
чити, що в основній навчальній вибірці містяться дані про показ-
ники роботи банків станом на квітень 2014 року (належність до 
класу банкрутів встановлювалась, якщо банк збанкрутував до 
жовтня 2015 року). Основною тестовою вибіркою даних є показ-
ники роботи банків станом на жовтень 2015 року (тут банки ви-
значались банкрутами, якщо стали такими в період з листопада 
2015 до початку 2017 року). Загальний обсяг такої вибірки стано-
вить 311 записів, з яких у навчальній перебуває 181 банк, а в тес-
товій – 130. Крім того, для аналізу довгострокової ефективності 
розроблених моделей скомпоновано додаткову вибірку з даних 
про показники роботи банків станом на січень 2017 року (тут ба-
нкрутами визнавались банки, які до середини 2018 року припи-
нили свою діяльність). Ця вибірка застосовувалась для тестуван-
ня моделі, яку було побудовано на навчальній вибірці, 
сформованій з усіх 311 записів із попередньої вибірки. 

Етап 2. Відсіювання параметрів із низькою значимістю.  
Навіть поверхневий аналіз характеристик вхідної вибірки да-

них свідчить про недостатність її обсягу, якщо мати за мету ско-
ристатись усіма пояснюючими змінними. Тому необхідно прове-
сти аналіз значимості вхідних показників і відсіяти ті з них, які 
слабо впливають на залежну змінну. За результатами аналізу ви-
явилося, що такі статті, як «Незареєстровані внески до статутного 
капіталу», «Емісійні різниці», «Необоротні активи, утримувані 
для продажу» і деякі інші, вага яких в балансі є незначною (часто 
взагалі мають значення), слабо впливають на платоспроможність 
банку. Для перевірки того, чи не були відсіяні значущі фактори, 
слід порівняти ефективність роботи ШНМ з фіксованою архітек-
турою при різних наборах факторів у вхідній вибірці.  

Крім того, у 2016 році НБУ змінив структуру основних показ-
ників діяльності банків. Зокрема, було вилучено статтю «Торгові 
цінні папери», що змушує також не використовувати її серед по-
яснюючих змінних при побудові ШНМ. 
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Етап 3. Вибір архітектури ШНМ і аналіз результатів моде-
лювання.  

На цьому етапі слід розглянути різні архітектури ШНМ та їх 
ефективність моделювання. Основним критерієм приймаємо се-
редній рівень помилки на навчальній і тестовій множині основної 
вибірки (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА  
БАНКІВ УКРАЇНИ ШНМ РІЗНОЇ АРХІТЕКТУРИ 

№ Архітектура ШНМ Розпізнано на навчальній 
множині, % 

Розпізнано на тестовій  
множині, % 

1. 47-5-2 95,6 72,3 

2. 47-3-2 96,7 75,4 

3. 47-7-2 98,9 76,2 

4. 47-5-3-2 96,1 72,3 

5. 47-6-3-2 97,8 76,9 

 
Аналіз табл. 1 показує, що результати моделювання ШНМ  

різної архітектури досить близькі між собою. Тому для остаточ-
ного вибору мережі скористаємося критерієм спряженості ре-
зультатів класифікації (табл. 2–5). 

 
Таблиця 2  

ТАБЛИЦЯ СПРЯЖЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ  
ПЕРСЕПТРОНУ З АРХІТЕКТУРОЮ 47-3-2 

 Класифіковано 

Фактично Платоспроможний Банкрут Всього 

Платоспроможний 85 9 94 

Банкрут 23 13 36 

Всього  108 22 130 
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Таблиця 3  
ТАБЛИЦЯ СПРЯЖЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ ПЕРСЕПТРОНУ 

З АРХІТЕКТУРОЮ 47-7-2 

 Класифіковано 

Фактично Платоспроможний Банкрут Всього 

Платоспроможний 88 6 94 
Банкрут 25 11 36 
Всього  113 17 130 

 
Таблиця 4 

ТАБЛИЦЯ СПРЯЖЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ ПЕРСЕПТРОНУ  
З АРХІТЕКТУРОЮ 47-5-3-2 

 Класифіковано 

Фактично Платоспроможний Банкрут Всього 

Платоспроможний 78 16 94 
Банкрут 20 16 36 
Всього  98 32 130 

 
Таблиця 5  

ТАБЛИЦЯ СПРЯЖЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ ПЕРСЕПТРОНУ 
 З АРХІТЕКТУРОЮ 47-6-3-2 

 Класифіковано 

Фактично Платоспроможний Банкрут Всього 

Платоспроможний 88 6 94 

Банкрут 24 12 36 

Всього  98 32 130 
 
Для даної задачі більшу вартість має помилка хибного пропуску, 

тобто класифікації банків-банкрутів як платоспроможних, ніж кла-
сифікація платоспроможних банків як банкрутів (помилка хибного 
спрацьовування). Спираючись на цей критерій, з аналізу табл. 2–5 
можна зробити висновок, що найгіршою з розглянутих є ШНМ з 
архітектурою 47-7-2, яка показала найкращі результати при навчан-
ні. При перевірці на тестових даних ця мережа помилково класифі-
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кувала 25 банків-банкрутів як платоспроможних. Кращою за цим 
критерієм виявилася ШНМ з архітектурою 47-5-3-2, яка помилково 
віднесла до платоспроможних 20 банків-банкрутів із 36.  

Потенційно помилка хибного пропуску може бути зменшена 
за рахунок збільшення помилки хибного спрацьовування, що 
можна досягти шляхом корегування порогового рівня функції ак-
тивації нейрона вихідного шару, який впливає на розподіл ре-
зультатів моделювання між класами. На жаль, академічна версія 
використаного пакету моделювання не надає такої можливості.  

Слід зазначити, що прогнозування здійснювалося на досить 
тривалий горизонт (майже 1,5 року від зрізу даних). Крім того, 
ситуація в банківській системі обумовлена не тільки фінансови-
ми, а й політичними чинниками. Наприклад, майже всі розгляну-
ті ШНМ при аналізі тестової вибірки класифікували «Приват-
банк» як потенційного банкрута (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Витяг з таблиці з результатами класифікації 

Подальший розвиток подій показав, що фінансовий стан «При-
ватбанку» справді не дозволяв продовжувати нормальну діяльність і 
потрібна була масштабна докапіталізація банку державою. Однак в 
офіційних джерелах інформації про неплатоспроможні банки [8] 
«Приватбанк» відсутній. Там же, на рис. 1, видно дані про «Східно-
промисловий комерційний банк», який ШНМ «відмовилася» кла-
сифікувати як проблемний навіть на навчальній вибірці. Детальний 
аналіз показав, що причиною ліквідації цього банку є його знахо-
дження на непідконтрольних територіях у Луганській обл. 



НЕЙРО‐НЕЧІТКІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ  2018, № 7 

176 

Проте, навіть з урахуванням додаткової інформації про чин-
ники припинення діяльності банків, результати вирішення задачі 
прогнозування банкрутств, як задачі бінарної класифікації, далекі 
від ідеальних. Розглянемо її рішення в іншій постановці – угру-
пування об’єктів у рамках задачі кластеризації. 

З цією метою застосуємо самоорганізаційні штучні нейронні 
мережі Кохонена. У порівнянні з іншими інтелектуальними ме-
тодами аналізу даних вони забезпечують такі переваги: 

– можливість роботи на відносно невеликому масиві даних; 
– немає необхідності в експертних оцінках (яких потребують 

експертні системи), що виключає суб’єктивність результатів роз-
рахунків; 

– наочність розрахункової інформації, виведеної у вигляді 
карт Кохонена. 

У процесі моделювання етап 1 і етап 2 відповідають розгляну-
тим вище, з невеликими поправками на особливості мереж Кохо-
нена. Так, на етапі 2 вибір показників може проводитися на підс-
таві профілів кластерів, які містять інформацію про значущість 
кожного показника, що дозволяє відсіяти ті з них, які слабо впли-
вають на кінцевий результат. У цьому сенсі в даній постановці 
задачі етап 2 частково перетинається з етапом 3.  
Етап 3. Вибір архітектури та навчання нейронної мережі. 

Вибір розмірності карти Кохонена здійснюється, виходячи з об-
сягу вхідної вибірки та особливостей задачі. Оскільки інформація 
про банкрутство банків на вхід ШНМ Кохонена не подається, для 
навчання може використовуватися вся вибірка даних, яка в дано-
му випадку містить 311 прикладів.  

Метод покоміркового аналізу, який застосовано далі, вимагає 
встановлення порівняно невеликої розмірності мережі. У даному ви-
падку за результатами численних експериментів обрано розмірність 
4х4 нейрони і кількість кластерів 4, хоча припустимі відхилення від 
цих значень. Далі необхідно провести підстроювання параметрів на-
вчання для отримання мінімальних значень помилки. Результатом є 
візуальні кластерні карти розподілу вхідних даних, які відображають 
сформовані кластери банків за рівнем їх надійності. 
Етап 4. Аналіз результатів кластеризації. 
Для кожної комірки карти визначається, які банки з тих, що 

потрапили до неї, протягом 2014-2015 років припинили діяль-
ність. Результати можуть бути представлені як у вигляді візуаль-
ного розфарбовування карти, так і у вигляді таблиці (табл. 6).  
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Таблиця 6 
РОЗПОДІЛ БАНКІВ, ЩО ПРИПИНИЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ПО КОМІРКАХ КАРТИ 

№  
комірки 

Кількість банків частка  
банкрутів 

№  
комірки

Кількість банків частка  
банкрутів всього банкрутів  всього банкрутів  

0 6 1 17 % 8 2 2 100 % 
1 9 4 44 % 9 7 0 0 % 
2 9 1 11 % 10 19 10 53 % 
3 7 1 14 % 11 28 10 36 % 
4 2 1 50 % 12 19 7 37 % 
5 8 3 38 % 13 26 15 58 % 
6 9 3 33 % 14 10 2 20 % 
7 10 2 20 % 15 9 0 0 % 
 
Аналіз табл. 6 показує, що як загальна кількість банків, так і 

кількість тих банків, що припинили роботу, в різних комірках  
карти суттєво відрізняється. Однак на карті можна виділити на-
дійні та проблемні зони. Розглянемо розподіл банків по коміркам 
карти Кохонена (рис. 2) і розташування на цій карті кластерів, які 
виділено алгоритмом кластеризації (рис. 3).  

 

 
Рис. 2. Матриця щільності попадання банків в комірки карти Кохонена 
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Рис. 3. Результати автоматичної кластеризації карти Кохонена 

Нумерація комірок на рис. 2 та 3 здійснюється зліва направо 
та зверху вниз. Комірка з номером 0 розташовано у лівому верх-
ньому куті, комірка 1 – праворуч від неї і т.д.  

Як можна помітити з сумісного аналізу рис. 2, рис. 3 та табл. 6, 
більшість банків, які припинили свою діяльність, об’єднує клас-
тер 2. Але за його межами також є комірки, які містять велику кі-
лькість банків-банкрутів. Отже, автоматична кластеризація не до-
зволяє знайти найкраще рішення даної задачі. 

Ручна кластеризація передбачає покомірковий аналіз карти. 
Так, до достатньо надійних (де частка банкрутів не перевищує 
20 %) відносяться комірки 0, 2, 3, 7, 9, 14, 15. До проблемних тоді 
можна віднести комірки 1, 4, 8, 10, 11, 12, 13. 

З 58 банків, які потрапили в «надійні» комірки тільки 7 (12 %) 
протягом 2014–2015 років (тобто, за період, що припадає на навчаль-
ну вибірку) припинили роботу. Із 105 банків, що потрапили в «проб-
лемні» комірки, 49 припинили працювати (47 % банкрутів). 

Після проведення ручної кластеризації розглянемо результати 
обробки самоорганізаційною ШНМ тестової вибірки, тобто інфор-
мації про показники роботи банків станом на жовтень 2015 року 
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(коли належність до класу банкрутів визначалась станом банку 
на початок 2017 року). Результати розподілу банків по комірках 
карти показано в табл. 7. 

Таблиця 7 
РОЗПОДІЛ БАНКІВ, ЯКІ ПРИПИНИЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 В 2016 р., ПО КОМІРКАХ КАРТИ 

№  
комірки 

Кількість банків частка  
банкрутів 

№  
комірки

Кількість банків частка  
банкрутів всього банкрутів  всього банкрутів  

0 2 2 100 % 8 1 1 100 % 
1 9 4 44 % 9 9 0 0 % 
2 2 1 50 % 10 4 1 25 % 
3 6 2 33 % 11 19 7 37 % 
4 1 1 100 % 12 15 6 40 % 
5 6 1 17 % 13 19 7 37 % 
6 4 1 25 % 14 17 1 6 % 
7 9 1 11 % 15 7 0 0 % 
 
Проаналізуємо розподіл банків з табл. 7 по раніше виділеним 

кластерам. Так, у кластер «надійних» потрапляє 52 банки, з яких 
7 (13,5 %) припинили свою діяльність у період з листопада 2015 
до січня 2017 року. У кластер «проблемних» потрапляє 68 банків, 
з яких 27 (40 %) припинили свою діяльність у той же період. Ще 
10 банків попали в комірки 5 і 6, які за результатами попередньо-
го аналізу неможливо віднести до жодної категорії. 

Таким чином таблиця спряженості результатів прогнозування 
банкрутств банків із тестової вибірки з використанням самоорга-
нізаційної мережі Кохонена має вигляд, представлений у табл. 8. 

 
Таблиця 8 

ТАБЛИЦЯ СПРЯЖЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ ШНМ КОХОНЕНА 

 Класифіковано 

Фактично Платоспроможний Банкрут Всього 

Платоспроможний 45 41 86 
Банкрут 7 27 34 
Всього  52 68 120 
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З порівняльного аналізу табл. 2–5 і 8 можна бачити, що засто-
сування самоорганізаційних мереж дозволяє істотно знизити по-
милку хибного пропуску. Так, з 34 банків, що стали неплато-
спроможними у розглянутий період, тільки 7 було класифіковано 
моделлю, як «хороші». Саме ця помилка має найбільшу економі-
чну значущість у даній задачі. 

Важливі результати дає також аналіз окремих комірок карти. 
Так, на підставі табл. 6 і 7 найнадійнішими слід вважати банки, 
що потрапили в комірки 9 і 15, оскільки за весь аналізований пе-
ріод жоден з них не припинив існування. Причому, якщо в комірці 
9 розташовуються банки, які переважно належать до групи ма-
лих, то в комірку 15 нейронна мережа відносить банки з категорії 
лідерів галузі. На початок 2016 року серед них були такі банки, як 
«Промінвестбанк», «Сбербанк», «ВТБ», «ІНГ», «Піреус», «Вієс» і 
«Кредит-Європа». Станом на липень 2018 року всі вони продов-
жують працювати. Аналогічно може бути проведений аналіз і за 
проблемними комірками. 

Незважаючи на те, що ще на початку 2017 року НБУ оголо-
сив про закінчення періоду очищення банківської системи [1], 
процеси зменшення кількості діючих банків продовжуються, 
хоча й повільнішими темпами. Тож, доцільно розглянути ефек-
тивність запропонованих методів в умовах стабілізації банків-
ської системи. 

Слід відзначити деякі особливості припинення банками діяль-
ності в 2017 році. З 10 банків, що вибули з числа активних учас-
ників банківської системи, лише в 6 випадках це було пов’язано 
із визнанням їх неплатоспроможними. Решта випадків пов’язано 
із прийняттям керівництвом банків рішення про припинення бан-
ківської діяльності без припинення юридичної особи. Банк при 
цьому повністю виконує свої зобов’язання перед клієнтами. Таке 
рішення може прийматися, зокрема, в тому випадку, коли акціо-
нери банку не спроможні виконати майбутні вимоги НБУ до ре-
гулятивного капіталу, але це не можна вважати банкрутством. 
Серед таких банків «Кредит Оптима Банк», «Фінансовий Парт-
нер», «Апекс-Банк», «ПФБ». 

Навчання нейронних мереж різної архітектури знов під-
твердили, що кращою з них є мережа зі структурою 47-5-3-2. 
Але спряженість результатів моделювання, яку наведено в 
табл. 9, виявилась незадовільною – ШНМ виявила лише 2 бан-
крута з 6. 
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Таблиця 9 
СПРЯЖЕНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВ БАНКІВ  

У 2017 р. ПЕРСЕПТРОНОМ АРХІТЕКТУРИ 47-5-3-2  
НА ДАНИХ 2014–2016 рр. 

 Класифіковано 

Фактично Платоспроможний Банкрут Всього 

Платоспроможний 82 4 86 

Банкрут 4 2 6 

Всього  86 6 92 
 
Було висунуто гіпотезу про те, що зміни умов функціонування 

банків тягнуть за собою зміну чинників неплатоспроможності, а 
тому дані 2014-2015 років виявляються застарілими для побудови 
моделей діагностики банкрутств у 2017 році. Для перевірки цієї 
гіпотези ту ж саму мережу було навчено на даних жовтня 2015 
року (130 записів). Результати моделювання показано в табл. 10. 

 
Таблиця 10 

СПРЯЖЕНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВ БАНКІВ  
У 2017 р. ПЕРСЕПТРОНОМ АРХІТЕКТУРИ 47-5-3-2 

 НА ДАНИХ 2015–2016 рр. 

 Класифіковано 

Фактично Платоспроможний Банкрут Всього 

Платоспроможний 76 10 86 

Банкрут 3 3 6 

Всього  79 13 92 
 
Як можна побачити з аналізу табл. 10, відбулося зменшення 

помилки класифікації банків банкрутів з 4 до 3, однак при цьому 
значно збільшилася помилка хибного спрацювання (з 4 до 10  
банків). Таку низьку ефективність можна пояснити тим, що дані 
2015 року також належать до періоду з відмінними умовами функ-
ціонування банківської системи, до того ж ще й було зменшено 
навчальну вибірку при оптимізації персептрону.  
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Розглянемо результати використання для вирішення тієї ж за-
дачі самоорганізаційних мереж. Розподіл банків по комірках кар-
ти Кохонена наведено на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Матриця щільності попадання банків у комірки карти  

Кохонена за вибіркою 2014–2017 рр. 

На підставі інформації про діяльність банків у 2014–2016 ро-
ках побудовано табл. 11. 

Таблиця 11 
РОЗПОДІЛ БАНКІВ ПО КОМІРКАХ КАРТИ  

ЗА ДАНИМИ ЩОДО ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ В 2014–2016 рр. 

№  
комірки 

Кількість банків частка  
банкрутів 

№  
комірки

Кількість банків частка  
банкрутів всього банкрутів всього банкрутів 

0 29 3 10 % 8 20 0 0 % 
1 21 4 19 % 9 17 0 0 % 
2 35 11 31 % 10 60 15 25 % 
3 13 2 15 % 11 38 8 21 % 
4 6 1 17 % 12 40 9 23 % 
5 27 8 30 % 13 10 1 10 % 
6 60 28 47 % 14 6 2 33 % 
7 11 2 18 % 15 9 1 11 % 
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Аналіз табл. 11 свідчить про те, що до проблемних слід відне-
сти комірки 2, 5, 6, 10, 11, 12, 14. До надійних – 0, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 
13, 15. Особливо слід відзначити комірки 8 і 9, до яких за весь 
час кризи не потрапило жодного проблемного банка. За результа-
тами аналізу банківської звітності 2017 року до цих комірок від-
несено такі банки, як «Промінвестбанк», «ВТБ Банк», «ІНГ Банк 
Україна», «Сбербанк», «Кредит Європа банк», «Укрексімбанк», 
«Ощадбанк», «ПУМБ», «Південний», «Мегабанк», «Банк інвес-
тицій та заощаджень». 

Банки, які за даними НБУ знаходяться у стадії ліквідації, опи-
нилися в комірках 2 («Вектор Банк» і «Гефест»), 6 («Банк Богу-
слав»), 13 («Фінбанк»), 14 («Діамантбанк») і 15 («Новий»). Мож-
на побачити, що 4 з 6 банків опинилися в комірках, які було 
класифіковано як «проблемні», і лише 2 («Фінбанк» і «Новий») 
було віднесено до «надійних».  

Аналіз ситуації навколо цих банків показав, що «Фінбанк» бу-
ло ліквідовано за рішенням акціонерів. Згодом виявилося, що 
близько 95 % кредитів цього банку видано інсайдерам і мають 
неліквідне забезпечення. Але під час його роботи звітність була в 
нормі. Банк «Новий» також ліквідовано відповідно рішенню ак-
ціонерів і він планує продовжити діяльність на інвестиційному 
ринку України. Таким чином, помилки класифікації обумовлені 
зовнішніми факторами, які неможливо урахувати на підставі ная-
вної інформаційної бази. 

Аналіз спряженості результатів класифікації, який наведено у 
табл. 12, показує, що хоча помилка хибного пропуску зменши-
лась у порівнянні з розрахунками персептронних ШНМ (див. 
табл. 9 і 10), але помилка хибного спрацьовування зросла до за-
надто великого значення. 

Таблиця 12 
СПРЯЖЕНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВ  

У 2017 р. ДЛЯ ШНМ КОХОНЕНА НА ДАНИХ 2014–2016 рр. 

 Класифіковано 

Фактично Платоспроможний Банкрут Всього 

Платоспроможний 42 44 86 

Банкрут 2 4 6 

Всього  44 48 92 
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Для зменшення помилок класифікації було складено таблицю 
розподілу банків по комірках карти Кохонена за даними з жовтня 
2015 р. по січень 2017 р. (табл. 13).  

 
Таблиця 13 

РОЗПОДІЛ БАНКІВ ПО КОМІРКАХ КАРТИ ЗА ДАНИМИ  
ЩОДО ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ В 2015-2016 рр. 

№  
комірки 

Кількість банків частка  
банкрутів 

№  
комірки

Кількість банків частка  
банкрутів всього банкрутів  всього банкрутів  

0 16 1 6 % 8 13 0 0 % 
1 16 1 6 % 9 12 0 0 % 
2 18 4 22 % 10 30 4 13 % 
3 8 2 25 % 11 26 3 12 % 
4 5 1 20 % 12 7 1 14 % 
5 16 3 19 % 13 8 1 13 % 
6 25 8 32 % 14 6 2 33 % 
7 9 1 11 % 15 7 1 14 % 
 
За результатами аналізу табл. 13 до «проблемних» віднесено 

комірки 2, 3, 6, 14. Решту віднесено до «надійних». Оскільки по-
вторне навчання нейронної мережі не відбувалось, проблемні бан-
ки 2017 року залишились у тих самих комірках, що й раніше.  
Однак, за рахунок зменшення кількості «проблемних» комірок 
таблиця спряженості даних (табл. 14) набуває зовсім іншого  
вигляду, порівняно з табл. 12. 

 
Таблиця 14 

СПРЯЖЕНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВ  
У 2017 р. ДЛЯ ШНМ КОХОНЕНА НА ДАНИХ 2015–2016 рр. 

 Класифіковано 

Фактично Платоспроможний Банкрут Всього 

Платоспроможний 70 16 86 

Банкрут 2 4 6 

Всього  72 20 92 
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Так, з табл. 14 видно, що помилка хибного спрацьовування 
зменшилась майже в 3 рази – з 44 помилково класифікованих  
банків до 16. Разом з тим, кількість неплатоспроможних банків, 
помилково класифікованих як надійні, не змінилась. Не змінився 
і їх склад. 

Результати аналізу надійності банків за допомогою самоорга-
нізаційних мереж також підтверджують висновок про зміну чин-
ників неплатоспроможності банків протягом 2014–2017 років, 
оскільки і за цього підходу відбулось зниження ефективності мо-
делювання. При цьому слід відмітити, що результати розв’язання 
задачі кластеризації знов виявилися кращими, ніж у постановці 
класифікації. 

Висновки 

Викладене у статті дослідження дозволяє дійти висновків, що 
використання самоорганізаційних нейронних мереж для класте-
ризації суб’єктів банківського ринку дозволяє отримати достат-
ньо достовірні оцінки, які можна використовувати в практичній 
діяльності для визначення надійності потенційних фінансових 
партнерів. Хоча отримання абсолютно достовірного прогнозу в 
поточних економічних і політичних умовах не представляється 
можливим, запропонований метод може грати роль одного з ін-
дикаторів фінансової стійкості при виборі банків. 

Використання чотирьох зрізів даних для аналізу банківської 
системи в період з 2014 по 2018 роки дозволило висунути та під-
твердити гіпотезу про швидку зміну умов функціонування банків 
та чинників банкрутства. Це доводить неефективність в сучасних 
умовах традиційних методів розрахунку інтегральних оцінок із 
жорстко заданими ваговими коефіцієнтами та рівнями відсікання 
між класами та обумовлює доцільність застосування для аналізу 
надійності банків підходів, які ґрунтуються на методах кластери-
зації. 
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The  study  analyzed  the  existing mathematical methods  and models 
for  assessing  the  quality  of  banking  services.  It  is  determined  that 
they have  the  following disadvantages:  consumers evaluate  services 
in  the  form  of  the  score,  which  is  a  complex  process  for  them  and 
characterized  by  subjectivism;  the weights  of  the  criteria  of  quality 
are  not  considered.  Therefore,  it  is  decided  to  carry  out  an  expert 
survey,  where  the  criteria  are  qualitative  assessments.  Further,  by 
using the fuzzy inference system, a vector of quantitative estimates is 
formed.  In  addition,  a  method  for  calculating  criteria  weights  was 
proposed, on the basis of which a general assessment of the quality of 
banking services can be obtained. As a result of applying this method, 
the  bank  receives  a  quantitative  assessment  of  the  quality  of  the 
provided  services.  This  assessment will make  it  possible  to  identify 
the strengths and weaknesses of  the bank and, based on  the results 
obtained,  to develop a strategy  for  improving  the quality of services 
in the bank. 

Кeywords:  bank,  banking  services,  quality  of  services,  expert  survey, 
fuzzy sets, fuzzy inference system. 
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У  статті  проведено  аналіз  існуючих  математичних  методів  і 
моделей оцінювання якості банківських послуг. Визначено, що 
наявні  методи  мають  ряд  недоліків,  зокрема:  клієнти  банку 
оцінюють  послуги  у  вигляді  конкретного  балу,  що  вносить 
значну  частку  суб’єктивізму;  запропоновані  методи  не  врахо‐
вують  вагомості  різних  критеріїв  якості  в  загальній  оцінці.  В 
результаті у статті вирішено проводити експертне оцінювання 
на основі якісних характеристик. На їх основі з використанням 
апарату нечіткого логічного виведення утворюється вектор кі‐
лькісних  оцінок  і  здійснюється  розрахунок  вагових  коефіцієн‐
тів  критеріїв  якості.  У  результаті  застосування  даного методу 
банк отримує кількісну оцінку якості пропонованих послуг. Та‐
ке  оцінювання  дозволить  банку  визначити  сильні  та  слабкі 
сторони та на їх основі розробити стратегію покращення якості 
послуг банку. 

Ключові слова: банк, банківські послуги, якість послуг, експерт
не  опитування,  нечіткі  множини,  система  нечіткого  логічного 
виведення. 
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В  статье  проведен  анализ  существующих  математических  ме‐
тодов и моделей оценки качества банковских услуг. Выявлено, 
что данные методы имеют ряд недостатков, в частности: клие‐
нты  банка  оценивают  услуги  в  виде  конкретного  балла,  что 
вносит в расчеты значительную долю субъективизма; предло‐
женные  методы  не  учитывают  значимости  различных  крите‐
риев  качества  в  общей  оценке.  В  результате  в  статье  решено 
проводить  экспертное  оценивание  с  учетом  качественных  ха‐
рактеристик.  На  их  основе  с  использованием  аппарата  нечет‐
кого логического вывода формируется вектор количественных 
оценок и осуществляется расчет весовых коэффициентов кри‐
териев  качества.  В  результате  применения  данного  метода 
банк получает количественную оценку качества предлагаемых 
услуг. Такая оценка позволит банку определить сильные и сла‐
бые стороны и, на их основе разработать стратегию улучшения 
качества услуг банка. 
Ключевые слова: банк, банковские услуги, качество услуг, экспе
ртное оценивание, нечеткие множества,  система нечеткого ло
гического вывода. 

 
 

JEL Classification: G21, C45, L15 



Оцінювання якості банківських послуг…  О. О. Синявська, В. М. Олійник 

191 

Introduction 

The service sector today is a dynamic part of the economy. This 
applies to the banking sector, where the success of the bank and its 
competitiveness are determined not only by price factors, but also by 
qualitative characteristics, one of which is the quality of banking 
services. Based on the analysis, it was found that existing quality 
assessment methods are based on an expert survey of consumers. As 
part of this assessment, the client should provide a quantitative quality 
score. But, as practice shows, it is difficult for clients to put a specific 
point that would characterize a particular issue that describes the 
quality of the service. It is easier for consumers to evaluate the quality 
at the level of «low» or «high», etc. Therefore, in the paper a model 
for assessing the quality of banking services based on fuzzy sets 
methods is proposed. The model will turn the qualitative rating 
categories into quantitative ones. 

Literature Review 

The analysis of literature showed that there is a classic definition 
of the concept of quality as a difference between expectations and 
perceptions of consumers [1]. 

Modern scientists distinguish 3 basic methods for assessing the 
quality of banking services: SERVPERF, SERVQUAL, method of 
calculating the customer satisfaction index. 

SERVPERF method is based on a questionnaire survey of service 
users. The questionnaire contains a list of subcriteria, grouped 
according to the criteria for assessing the quality of banking services. 
Consumers are asked to express their opinion on each of the 
subcriteria for the subject of the study (bank) on the five or seven-
point Likert scale (completely disagree – completely agree). After 
completing the questionnaire, the average number of «execution» 
(perception) of each subcriteria is calculated [2, 3]. 

The development of this method was the SERVQUAL, which is 
expressed in the form of the «expectance minus perception» algorithm 
(E-P). Expectations are described as «consumer desires», as a 
standard in the creation of services. Perception in the method is 
considered as a measured consumer attitude to a real service [4, 5].  

Since 1985, the initial concept has undergone a number of 
transformations and has been developed in a number of new methods. 
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Thus, the method of calculating the «сustomer satisfaction index» (CSI) 
is widely used to assess the quality of bank services. This method reflects 
the attitude of customers and allows to identify the reasons for 
satisfaction (dissatisfaction) of consumers with the service or product, 
which, accordingly, affects their degree of loyalty. The CSI method 
involves the preliminary formulation of the problem, the definition of the 
main components, the preparatory process (the development of 
questionnaires), the holding an opinion poll, processing and analysis of 
the accumulated information, as well as the calculation of the CSI values 
and the preparation of conclusions. After receiving the CSI it is possible 
to study the services offered by the bank, the attitude to work with 
specific clients, revealing «non-working» internal processes, the 
identification of bottlenecks at each stage and the management of the 
bank as a whole. Thus, CSI is a tool for managing not only the quality of 
banking services, but also loyalty and customer satisfaction [6, 7]. 

Reviewed methods of assessing the quality of banking services 
have the following significant disadvantages: 

− the existing approaches offer the client to assess the quality of 
banking services in the form of a certain score, which is rather difficult 
for the client and, as a result, may lead to distortion of the results; 

− modern methods do not consider the weight of the quality 
criteria of banking services in the overall assessment, which 
significantly changes the final result, because there are aspects that 
require more attention and, accordingly, they should be weightier in 
the evaluation process [8]. 

Thus, there is a need to build a substantially new model, which 
would include correction of these disadvantages. So the main aim of 
this research is to propose a new method for assessing the quality of 
banking services, which is based not on quantitative but on qualitative 
assessments by the clients of the bank. 

1. Method 

From the literature review we can see that all methods and models 
are based on an expert survey. Indeed, the most reliable way to 
determine whether a client is satisfied with the quality of services 
provided by the bank is to ask his opinion. 

At the same time, it was found that the client can’t assess banking 
services in the form of a specific score, as usually happens in banks. It is 
easier for the client to evaluate the criteria as «high» or «low» to provide 
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a linguistic assessment of the quality of banking services. Accordingly, 
the model must take into account this specificity of expert evaluation. 

Speaking about the quality assessment, it is clear that for the 
evaluation of this characteristic it is necessary to develop a system of 
certain criteria. The basic feature of banking services is that it is 
impossible to determine a single criterion for assessing their quality. 
The process of assessing the quality of banking services can be 
presented as a hierarchical tree (Figure 1). 

 

 
Figure 1. Hierarchical tree for assessing the quality of banking services 

According to the given tree, we have a general assessment of the 
quality of services of the banking institution – Q, the calculation of 
which is the final aim of this investigation. The Q score is formed 
from the estimates for each criterion Yj, nj ,1= . In turn, each criterion 
consists of a certain number of xji indicators that are included in the 
expert evaluation questionnaire. 

According to the difficulty for the consumer to provide a 
quantitative assessment of quality of banking services the results of an 
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expert evaluation on the selected quality indicators will be obtained in 
a linguistic form, that is, the level of the indicator will be 
characterized, for example, as «high». Based on received expert 
opinions, we are faced with the task of turning them into a 
quantitative assessment of the quality criterion. 

To processing of linguistic and qualitative information, methods of 
fuzzy sets theory can be successfully used. The study is based on the 
usage of Fuzzy Inference System (FIS-structure). The FIS-structure 
contains all the necessary characteristics for the implementation of the 
functional visualization of «input-output», which is shown in Fig. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Fuzzy Inference System 

In fig. 2: X – the input vector; X~  – a vector of fuzzy sets 
corresponding to the input vector X; Y~  – result of decision-making 
unit in the form of a fuzzy set vector; Y – the output quantitative 
vector {Y1, …, Yn}. 
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Based on the result obtained through the FIS, we can calculate the 
final assessment of the quality of banking services. 

As mentioned above, the model for assessing the quality of 
banking services should consider the weight of the criteria on which 
the evaluation is carried out. If we denote the weight factor as k, then 
based on the method of linear consideration of priority, we will 
receive the following model of quality assessment services of banking 
institutions: 

[ ]

[ ]
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where jY  – quantitative assessment of the quality criteria of banking 
institutions; 

jk  – weighting coefficient of criteria; 
n  – number of criteria. 
Based on these calculations, a general assessment of the quality of 

banking services Q will be obtained. 

2. Results 

The main stage in the assessment of the quality of banking services 
is the development of a system of criteria and subcriteria that will be 
estimated in the expert survey. Of course, each bank can 
independently develop a system of criteria that will be adapted to the 
specifics of providing services. However, in this study we offer our 
own system of criteria and indicators. 

On the basis of the analyzed literature, practical observations and 
specifics of the banking services market in Ukraine, it is proposed to 
use the following criteria and indicators, selected for the purpose of 
the research: the first criterion is «reliability» (Y1), which is 
characterized by such indicators as «time preparation» (x11) – the time 
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required to start the service, «execution time» (x12) – the time at which 
the customer is fully provided with the offered service; the second 
criterion is «practicality» (Y2), characterized by the «learning 
opportunity» (x21) – the complexity and length of the study of the 
service, «easy adaptability» (x22) – the ease of managing functions and 
comfort in work, and the «completeness and correctness of the 
documentation» (x23) – availability of the complete package of 
documents and compliance with the current legislation; the third 
criterion is «mobility» (Y3) is characterized by indicators of «software 
availability» (x31) – the availability of mobile applications, «software 
clarity» (x32) – providing clear work with the software application, 
and «ease of use of software» (x33) – the ability to use the software 
applications in a convenient format at any time; the fourth criterion is 
«accompaniment» (Y4), which is characterized by such indicators as 
«the possibility of analysis» (x41) – the ability to follow all stages of 
obtaining a service, and «stability» (x42) – resistance to negative 
manipulations with changes; the fifth criterion is «confidence» (Y5) is 
characterized by the following indicators: «customer satisfaction» 
(x51) – providing customers with a sense of confidence in the service 
provided, «bank rating» (x52) – clients assessment of the level of a 
particular bank among others institutions and «assessment of service 
level» (x53) – the better the assessment, the higher the quality of 
service according to this criterion. 

Based on this system of criteria an expert survey is carried out in 
the form given in Table 1. 

Table 1 
AN EXAMPLE OF THE RESULTS OF AN EXPERT SURVEY 

 High Medium Low 

Indicator 1 (х11) х   

Indicator 2 (х12)   х 

Indicator 3 (х21)  х  

… … … … 

Indicator 13 (х53)  х  
 
You can see that the survey is conducted in the form proposed in 

the study – the result will be given in a linguistic form, not in the form 
of specific points. 
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Approbation of the developed method was carried out on the basis 
of banking services of PJSC «OTP Bank». The first step was to 
conduct a survey. 150 clients of the bank took part in the assessment. 
Each respondent rated the proposed banking service for the developed 
system of criteria for three levels: high, medium and low. The overall 
interpretive survey is presented in Table 2. 

Table 2 
RESULTS OF THE SURVEY ON THE ASSESSMENT  

OF BANKING SERVICES OF PJSC «OTP BANK» 

Level 
Votes for Level of Indicator, % 

х11 х12 х21 х22 х23 х31 х32 х33 

High 86,67 82,00 60,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 

Medium 13,33 18,00 38,00 64,00 16,00 7,33 68,67 38,00 

Low 0,00 0,00 2,00 36,00 84,00 92,67 5,33 62,00 

Level 
Votes for Level of Indicator, % 

х41 х42 х51 х52 х53 

High 37,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

Medium 46,00 20,00 12,00 37,33 27,33 

Low 16,67 80,00 88,00 62,67 72,67 
 
Based on the conducted survey, FIS in Matlab package was used. 

System parameters are listed below: 
− output variable – a quantitative quality criterion, the value of 

which is from 0 to 100; 
− input variables – indicators that make up this criterion (the 

value varies from 0 to 100); 
− type of membership function – trapezoidal; 
− the number of terms – 3, «low», «medium» and «high» levels of 

the indicator; 
− fuzzy rules base – results of expert evaluation; Mamdani type 

rules; 
− the method of defuzzification – the center of gravity. 
An example of a fuzzy rules base is shown in Fig. 3. Based on it, 

we can calculate the quantitative value of the criterion Y1, taking into 
account the results of the expert survey (Fig. 4). 
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As a result of applying FIS, we obtain the following quantitative 
assessments of the quality criteria: Y1 = 76,00, Y2 = 68,80, Y3 = 62,20, 
Y4 = 68,30, Y5 = 71,50. 

In accordance with the developed method, it is necessary to 
calculate weights of the criteria. Up to this, we apply the method of 
Saati pair comparisons [9]. The distribution of the importance of the 
criteria is given in Table 3. 

 
 

Table 3 
PAIR COMPARISON OF CRITERIA 

№ of 
criteria Condition № of 

criteria Condition № of 
criteria Condition № of 

criteria Condition № of 
criteria 

Y3 >> Y5 >= Y1 > Y2 >= Y4 
 
According to the Saati pair comparisons, we received the 

following weights of the criteria and an overall assessment of the 
quality of banking services: 

+⋅+⋅+⋅= 20,6238,080,6811,000,762,0OTPQ  
+0,1·68,30 + 0,21·71,50 = 68,26. 

Within the framework of the method the scale was developed on 
which we can interpret obtained results (Table 4). 

 
 

Table 4 
INTERPRETATION OF THE RESULTS OF ASSESSMENT 

The Range of Values Q  Quality of Banking Services 

[0, 20) Very low 

[21, 40) Unsatisfactory 

[41, 60) Satisfactory 

[61, 80) Good 

[81, 100] High 
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Thus, the quality of the services of PJSC «OTP Bank» can be 
estimated as good. In addition, the developed method allows the bank 
to analyze the quality of banking services in the context of each 
criterion. So, for the «OTP Bank» the weak point is the absence of a 
mobile banking and an extremely inconvenient, from the client’s point 
of view, Internet banking (criterion 3). Thus, the bank needs to pay 
special attention to the development and improvement of mobile 
applications. 

Thus, the developed model and method of assessing the quality of 
banking services will allow a quantitative assessment of quality based 
on input linguistic information. 

Conclusion 

In this research the method for assessing the quality of banking 
services using fuzzy logic tools is proposed. It allows assessing the 
quality of banking services, which, as a result, will provide an 
opportunity for the bank to analyze in more detail the advantages 
and disadvantages of its services. Therefore, the results of this 
analysis can be applied to improve the quality of banking services. 
The developed method allows to consider the features of providing 
banking services and, as a consequence, increase the 
competitiveness of the bank in the market. The proposed method 
for assessing the quality of banking services can be used by 
consumers to compare similar services provided by different banks 
in order to compare their level of quality and to choose the best 
bank with the highest quality of services provided, as well as for 
the direct analysis of their services by banks in order to improve 
their position on the market. 
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Вимоги до наукових статей, 
що подаються до науково-аналітичного журналу 

«Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці» 
 

Вимоги до стуктури статті 
 

1. Індекс УДК. 
2. Назва статті, відомості про авторів, анотація та ключові слова. 
Подається трьома блоками українською, російською та англійською 

мовами. 
Після назви статті вказується ініціали та прізвища авторів (англій-

ською мовою – ім’я та прізвища; транслітерувати імена необхідно згід-
но постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 №55 «Про 
впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»). 

З наступного рядка вказати без скорочень науковий ступінь, вчене 
звання автора, посаду і місце роботи автора (повністю без скорочень і 
абревіатур; для англійської мови використовувати повний офіційний 
переклад назви організацій). З нового рядка – повну робочу адресу з 
поштовим індексом і назвою країни, адресу електронної пошти автора. 

Якщо у статті кілька авторів, то по кожному автору наводиться пов-
на інформація з пропущеним рядком між авторами. Більше чотирьох 
авторів не допускається. 

Через рядок наводиться анотація, яка має бути структурованою, ла-
конічною, інформативною та містити такі аспекти: предмет, мету, ме-
тод чи методологію дослідження, результати дослідження, сферу засто-
сування результатів, ступінь наукової новизни, висновки. Обсяг 
анотації – не менш як 1800 знаків (включаючи ключові слова – не мен-
ше п’яти та не більше десяти слів або словосполучень).  

3. Код JEL класифікації. 
Навести від 1 до 5 кодів, в одному рядку, через кому, наприклад:  
JEL Classіfіcatіon: C12, H12. 
4. Текст статті. 
Через рядок. У стуктурі статті необхідно виділити:  
— вступ (у якому необхідно висвітлити: постановку проблеми та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз 
останніх досліджень та публікацій з обов’язковим посиланням на вико-
ристані джерела; невирішені раніше частини загальної проблеми, кот-
рим присвячується стаття);  

— формулювання мети і завдань дослідження; 
— виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуван-

ням отриманих наукових результатів; 
— висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку; 
— перелік використаних літературних джерел (подається під заго-

ловком «Список літератури», що містить використані літературні 
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джерела у латинському алфавіті, оформлені за міжнародним бібліогра-
фічним стандартом APA-2010. Якщо наукова праця написана мовою, 
що використовує кирилицю, то її бібліографічний опис подається мо-
вою оригіналу та транслітерується латинськими літерами. Транслітеру-
вати власні назви, прізвища та імена слід згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування трансліте-
рації українського алфавіту латиницею». Назви періодичних україно- та 
російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслі-
терацією, а в дужках – англійською мовою, наприклад: Finansy Ukrainy 
(Finance of Ukraine). Якщо джерело не англомовне, то у кінці посилан-
ня на нього необхідно зазначити мову оригіналу: [in Ukrainian], 
[in Russian] тощо). 

У кінці статті має бути примітка, що стаття подана для публікації 
лише до журналу «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці». 
 

Технічні вимоги до оформлення статті 
 

1. Вимоги до оформлення тексту: 
— використовувати текстовий редактор MS Word 2003 чи вище; 
— текстові файли подаються у форматі MS Word з розширенням 

«doc» або «docx»; 
— обсяг статті 0,5–2 друк. арк. (12–48 стор. формату А4 між-

рядковим інтервалом 1,5 кеглем 14 гарнітури Times New Roman Cyr);  
2. Вимоги до оформлення ілюстрацій: 
— якість ілюстрації повинна забезпечити її чітке відтворення; 
— рисунки та графіки у статтю вставляють або у графічному редак-

торі MS Word, або в одному з форматів jpeg, bmp чи tif з роздільною 
здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали); 

— всі об’єкти в рисунках, зроблених у MS Word, мають бути 
обов’язково згруповані. Текст статті не повинен містити рисунків і/або 
тексту в рамках рисунків, розташованих поверх/за текстом тощо; 

— рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один); 
— підпис має бути під ілюстрацією і позначається скороченим сло-

вом «Рис.»; 
— схеми слід розміщувати після першого посилання на них по тексту; 
— ілюстрації не повинні виходити на поля; 
— оскільки друк чорно-білий, не застосовувати фон і колір у графі-

ках, діаграмах тощо. 
3. Вимоги до оформлення таблиць: 
— перед кожною таблицею необхідно подати слово «Таблиця» з її 

порядковим номером у статті з вирівнюванням по правому боку; 
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— у наступному рядку наводиться назва таблиці великими літерами 
з вирівнюванням посередині поля, за якою розміщується сама таблиця; 

— текст таблиці може бути дещо меншим від основного тексту. 
4. Вимоги до оформлення формул: 
— формули набираються тільки допоміжною програмою 

MS Equation 3.0 (редактор формул в MS Word); 
— формули вирівнюють по центру; 
— формули нумерують в круглих дужках праворуч сторінки  

наскрізною нумерацією.  
5. Посилання на використані джерела: 
— при посиланні в тексті на літературне джерело слід навести по-

рядковий номер у квадратних дужках, який відповідна праця має у спис-
ку літератури; 

— список літератури наводять у кінці статті у порядку згадуваних 
джерел; 

— на всі наведені в списку літератури джерела мають бути поси-
лання у тексті статті; 

— усі цитування у тексті або згадування про отримані іншими  
авторами результати мають супроводжуватись відповідним посиланням. 

 
Додатково: 
— усі статті проходять подвійне сліпе рецензування; 
— у тексті статті можуть бути внесені редакційні виправлення під 

час опрацювання редактором та вичитки коректором; 
— автори статті несуть відповідальність за правильність і точність 

наведених у статті термінів, даних, фактів, цитат, статистичних мате-
ріалів тощо, а також за наведення в статті даних, що не є предметом  
відкритої публікації; 

— в одному номері може бути опублікована тільки одна стаття  
автора. 
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