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Все більше впровадження інформаційно комунікаційних технологій у діяльність підприємств,
зростання інформаційних потоків призводить до необхідності вирішення проблем стосовно
аналізу та обробки великої кількості даних, предиктивної аналітики. Такі проблеми в трансфор�
маційних умовах можливо вирішити із застосуванням нейронних мереж. У роботі автором про�
понується використання нейромережевого методу для виявлення відповідності поточного ста�
ну розвитку діджиталізованого підприємства еталонній моделі з метою встановлення рівня зба�
лансованого розвитку та виявлення проблемних (вузьких) місць та пошуку рішень щодо усу�
нення їх або мінімізації впливу на збалансований розвиток, що обгрунтовується умовами не�
визначеності закономірностей та відтворення складних нелінійних залежностей між різними
індикаторами розвитку економічних, соціальних, екологічних груп показників. Представлено
пропоновану архітектуру нейронної мережі, на вхідний шар якої надходить вектор, що являє
собою набір з індикаторів, що характеризують групи показників досліджуваного підприємства,
що проходять через синапсіс. Прихований шар формує вектор ознак y розмір якого більше
кількості вхідних індикаторів. Вихідний шар містить n виходів, в яких відображається рівень зба�
лансованого розвитку підприємства відповідно до шкали і наявність проблемних зон, що вима�
гають регулювання. Представлена модель нейронної мережі заснована на класі мереж класи�
фікації із використанням архітектури багатошарового перцептрона.

Increasingly the introduction of information and communication technologies in the activities of
enterprises, the growth of information flows leads to the need to solve problems in the analysis and
processing of large amounts of data, predictive analytics. Such transformational problems can be
solved with the use of neural networks that are capable of learning and self�study in the light of
experience, which is the main advantage of neural networks over traditional algorithms for addressing
such issues. A number of publications are devoted to the problems of theoretical and practical nature
of the development of neural networks. However, in the context of the digitalization of the economy
and the digitization of enterprises, many problematic issues remain unanswered and need to be
addressed. Therefore, the purpose of the study is to investigate the use of neural networks in the
activities and development of a digitized enterprise while achieving balanced development. The paper
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нині підприємства функціонують у трансформацій�

них умовах, пов'язаних із розвитком Індустрії 4.0, що

заснована на впровадженні інноваційних інфокомуніка�

ційних технологій у всі процеси діяльності. Водночас

підприємства різних форм власності та масштабів заці�

кавлені у максимізації прибутку і рентабельності, фінан�

совій стійкості, гармонійному та збалансованому роз�

витку. Однак з кожним днем стрімко збільшується об�

сяг інформаційних потоків і швидкість їх зміни. У таких

умовах людський інтелект становиться малоефективним

для обробки та управління значною базою інформації,

а програмне забезпечення постійно потребує оновлен�

ня. Тому постає нагальною потреба у розробці та зас�

тосуванні на практиці нейронних мереж для вирішення

різноманітних економічних проблем сучасних інформа�

ційних та інтелектуальних технологій аналізу й оброб�

ки інформаційних потоків, предиктивної (прогнозної)

аналітики, звільнюючи тим самим працівників від рутин�

ної праці та їх "вигорання". Нейронні мережі не програ�

муються, а самонавчаються на базі визначеної, підго�

товленої статистики, що дозволяє нейромережі прово�

дить класифікацію даних у відповідності до наявного

досвіду. Тобто можливість навчання є головною пере�

вагою нейронних мереж перед традиційними алгорит�

мами.

defines the inherent features of NN as a universal tool for solving complex problems. The use of
digital technology in business activities is the only possible key to quality market transformation, but
it requires greater staffing as the role of analytical attention and point work with consumers grows.
The use of digital technologies is a competitive advantage of the enterprise through the provision of
digital products and services, incorporating the intellectual resources, management and production
staff that make it successful. Neural networks have reached the scale of application in economics by
solving the problems of economic and statistical modelling and improving the adequacy of
mathematical models, bringing them closer to economic reality. Therefore, in the context of
uncertainty of patterns and reproduction of complex nonlinear dependencies between different
indicators of development of economic, social, environmental groups of indicators, the author
proposes the use of neural network method to identify the current state of development of a digitized
enterprise standard model in order to establish the level of balanced development and narrow
problems finding solutions to eliminate them or minimize the impact on balanced development. The
proposed architecture of the neural network, the input layer of which enters the vector x, which is a
set of i indicators, characterizing the groups of indicators x

n
 of the studied enterprise passing through

the synapse. The hidden layer forms a feature vector y whose size is greater than the number of
input indicators L > i. The output layer contains n outputs that show the level of balanced development
of the enterprise according to the scale ( ) and the presence of problem areas that require
regulation. The neural network model is presented based on a class of classification networks using
the multilayer perceptron architecture.

Ключові слова: цифровізація, ІКТ, нейронні мережі, архітектура нейронної мережі, діджиталізоване

підприємство, збалансований розвиток.

Key words: digitalization, ICT, neural networks, neural network architecture, digitized enterprise, balanced

development.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблем розвитку нейронних мереж

присвятило вагома кількість вчених зі всього світу, по�

чинаючи із 1940�х років. Першими вченими, які форма�

лізували поняття нейронної мережі стали У.С. Мак�ка�

лок та В. Піттс у праці "Логічне числення ідей, що відно�

сяться до нервової активності" [1]. Також слід відміти�

ти таких світових вчених, засновників теорії нейронних

мереж: С.І. Барцева і В.А. Охоніна, М.М. Бонгарда,

Н. Вінера, Т. Кохонена та Дж. Андерсона, М. Мінського,

А.П. Петрова, Ф. Розенблатта, Д.І. Румельхарта, Б. Уід�

роу, Д. Хебба, Дж.Е. Хінтона і Р.Дж. Вільямса, Дж. Хоп�

філда та інших. У своїх працях вони висвітлили подання

біологічних процесів математичними моделями, проде�

монстрували можливість моделювання за допомогою

інтелектуальних нейронних мереж, які дозволяють про�

водити попередній аналіз великого масиву даних. Зас�

луговують на увагу праці вчених, що досліджують зас�

тосування нейронних мереж в економічних процесах

підприємства, процесі прийняття управлінських рішень,

здійснюють моделювання фінансової стійкості

підприємств та платоспроможності підприємств різних

сфер економічних діяльності, колективної свідомості,

автоматизації процесів, виконують прогнозування спо�

живчої поведінки тощо. А саме: Л.Н. Дебунов, Д.Б. Кай�
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данович, И.И. Калинин, В.Н. Козлов, І.П. Курочкіна,

Л.А. Маматова, А.В. Матвійчук, Т.І. Онофрюк, А.В. Cє�

дая, О.Д. Шарапов, А.В. Шимохін, Е.Б. Шувалова та

інших. Однак в умовах цифровізації економіки та діджи�

талізації підприємств багато проблемних питань зали�

шаються поза увагою та потребують вирішення.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є дослідження застосування нейрон�

них мереж у діяльності та розвитку діджиталізованого

підприємства при досягненні збалансованого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Нині сутнісне значення поняття "нейронна мережа"

відрізняється залежно від сфери застосування та вра�

ховує широке коло питань таких сфер науки, як біо�

фізика, математика, інформатика, схемотехніка і тех�

нології. Так, з точки зору машинного навчання, нейрон�

на мережа виступає методом розпізнавання образів,

дискримінантного аналізу, кластеризації тощо [2]. З

точки зору розвитку обчислювальної техніки та програ�

мування нейронна мережа це спосіб вирішення пробле�

ми ефективного параллелізму [1]. З математичної точ�

ки зору навчання нейронних мереж представляє собою

багатопараметріальну задачу нелінійної оптимізації, що

побудована за принципом організації та функціонуван�

ня біологічних нейронних мереж [3]. У [4] під нейрон�

ною мережею, що базується на нейромоделі, розумі�

ють паралельну мережу простих адаптивних елементів,

яка взаємодіє з оточенням за аналогією з біологічною

нервовою системою. Загалом можна сказати, що штуч�

на нейронна мережа (НМ) є сукупністю взаємопов'яза�

них математичних і алгоритмічних методів, що оперу�

ють вхідними простими сигналами представленими циф�

ровими величинами у часі та формуються вихідні дії, з

метою вирішення різнорідних задач будь�якого ступе�

ню складності.

НМ як універсальному інструменту вирішення склад�

них завдань притаманні характерні риси, до яких відно�

сяться [4]: можливість краще зрозуміти організацію

нервової системи людини і тварин на середніх рівнях:

пам'ять, обробка сенсорної інформації, моторика; засіб

обробки інформації: а) гнучка модель для нелінійної ап�

роксимації багатовимірних функцій; б) засіб прогно�

зування в часі для процесів, що залежать від багатьох

змінних; в) класифікатор за багатьма ознаками, що дає

розбиття вхідного простору на області; г) засіб розпіз�

навання образів; д) інструмент для пошуку по асоціа�

ціям; г) модель для пошуку закономірностей в масивах

даних; вільні від обмежень звичайних комп'ютерів зав�

дяки паралельній обробці і сильною пов'язаності ней�

ронів; у перспективі повинні допомогти зрозуміти прин�

ципи, на яких побудовані вищі функції нервової систе�

ми людини: свідомість, емоції, мислення.

НМ є місцем розвитку індустрії, де завдання можуть

бути вирішені за допомогою нейронних моделей. Од�

нак застосування нейронних моделей для вирішення

будь�якої задачі можливо при дотриманні таких умов

[5], коли відомо, що задача вирішується людьми; мож�

ливе надання прикладів вирішення завдання; є взаємо�

зв'язок між вхідними та вихідними даними, тобто зміни

на вході позначаються на результаті на виході.

НМ можна розглядати як складний індикатор, що

сигналізує про необхідність приймати рішення, що мож�

ливо при організації нейронної моделі таким чином,

коли на її входи будуть надходити індикатори технічно�

го і статистичного аналізу. Весь аналіз можна закоду�

вати у вигляді бінарних чи інших послідовностей і та�

кож подати на вхід нейронної мережі. Отже, нейронна

мережа може розглядатися як один глобальний метод

аналізу, що інтегрує в собі різні індикатори, властиві

іншим методам, і враховує при цьому їх взаємоза�

лежність [6].

Digital�технології трансформують призначений для

користувача досвід. Це означає розширення діяльності

персоналу підприємства (маркетологів, піарників і

фахівців з продажу) із зовнішнім середовищем. Зрос�

тає роль аналітичної уваги, точкової роботи з спожива�

чами і digital�маркетингу. Однак все це дозволяє кар�

динально збільшити прибуток. Діджіталізація є єдино

можливим ключем до якісних перетворень ринку.

Організація, яка використовує інформаційні техно�

логії (ІТ) в якості конкурентної переваги у всіх сферах

своєї діяльності: виробництві, бізнес�процесах, маркетин�

гу та взаємодії з клієнтами є цифровим підприємством, а

пропонований ними на ринку продукт є цифровим [7]. Це

робить підприємство успішним, оскільки вміщує в собі

інтелектуальні ресурси, управлінський і виробничий пер�

сонал, які конкурентно мислять, приймають науково об�

грунтовані і в той же час швидкі управлінські рішення,

інноваційно вирішують основні завдання бізнесу.

При достатньому рівні інтелектуальності управлінсь�

кого персоналу підприємства, наукоємність бізнесу

значно зростає, що призводить до можливості ведення

цифрового бізнесу і на допомогу приходить потужний

арсенал прогресивних обчислювальних методів, таких

як навчання, самоорганізація і еволюція — на базі плат�

форм штучного інтелекту.

Більшість цифрових інтелектуальних платформ

діють на численних ринках і ланцюжки створення вар�

тості дозволяють їм не обмежувати свій бізнес певними

географічними регіонами та ринковими сегментами.

На підприємствах цифрового інтелектуального

бізнесу інформаційні технології є ядром бізнесу і най�

важливішим інструментом діяльності компанії, оскіль�

ки цифровий бізнес будується на базі IT і AI (Artificial

intelligence — штучний інтелект), а не використовує ці

технології тільки для поліпшення умов роботи власно�

го персоналу. Адже цифровий бізнес відрізняється від

автоматизації за допомогою реалізації нових можливо�

стей на основі знань про бізнес�середовищі, замість

простого скорочення витрат.

В основу систем штучного інтелекту покладені прин�

ципи навчання, самоорганізації і еволюції за мінімаль�

ної участі людини як програміста. Однак залучення лю�

дини в якості вчителя і партнера, гармонійного елемен�

та людино�машинної системи, є обов'язковими.

Варто зазначити, що можливість використовувати

сучасні інформаційні технології вимагають перебудови

внутрішньої мікроекономіки підприємства, оптимізації

процесів управління. Процес прогнозування дозволяє

зменшити ризик під час прийняття управлінських рішень.

Ефективна прогнозуюча підсистема у складі корпора�

тивної системи управління є одним з найважливіших
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факторів конкурентоспроможності сучасного підприє�

мства.

НМ технології є основними для нових категорій

бізнес�моделей. Так, наприклад [8], інтернет�платфор�

ми (комунікаційні, соціальні, медіа, пошукові, операційні

та контрольовані, сервісні, шерингові, продуктові, тран�

закційні і т.д.), що забезпечують пряму взаємодію про�

давців, покупців і партнерів�постачальників дозволяють

мінімізувати транзакційні витрати і розширюють мож�

ливості спільного споживання товарів і послуг. Нові

різновиди сервісних моделей сприяють персоналізації

товарів і послуг, дозволяючи клієнту споживати необ�

хідний продукт у необхідних йому обсягах для досяг�

нення бажаного результату. Також використовуються

сервісні бізнес�моделі, в основі ціноутворення яких ле�

жить досягнення результатів і ефекту для клієнта, в тому

числі на підставі споживання комплексних продуктів і

послуг. Краудсорсінгові моделі (краудсоурсінг, крауд�

фандінг, краудлендінг, "відкриті інновації", "економіка

довіри"), базуються на залученні зовнішніх ресурсів

(грошових коштів, людей, ідей та ін.). Для реалізації

бізнес�процесів; впровадження інновацій, розробки

продуктів, виробництва, маркетингу і продажів і т.д. А

бізнес�моделі, засновані на монетизації персональних

даних клієнтів, коли безкоштовні для користувачів сер�

віси продають їх дані на інших споживчих сегментах.

Компанії використовують перераховані бізнес�моделі,

які застосовують такі технології, як штучні когнітивні

системи, співпрацюючи роботи, вироби зі змінною ло�

гікою, персоналізовані системи, що розвиваються і са�

моорганізуються — за допомогою хмарних обчислень

оптимізують збір і зберігання даних, а НМ технології

дозволяють їм проводити глибоку обробку акумульо�

ваних даних, будувати алгоритми поведінки і передба�

чувані моделі.

Ще один важливий новий тип бізнес�моделей пов'я�

заний з трансформацією e�commerce в a�commerce

(аutomated commerce), в рамках якої продавець за допо�

могою нейромереж будує алгоритми, що описують мо�

дель споживання клієнта, і потім автоматично доставляє

йому товар на підставі прогнозованої потреби [8].

В описаних бізнес�моделях, досяжних за рахунок

впровадження НМ, превалюють нематеріальні активи.

А необхідність підвищення лояльності за рахунок на�

дання кастомізованих і / або розширених сервісів,

продиктована простотою переходу споживачів від

однієї компанії до іншої, забезпечується за рахунок за�

стосування методів машинного навчання.

Тобто НМ застосовують на різних ділянках для

розпізнавання образів і класифікації, прийняття рішень

і управління, кластеризації, прогнозування, апрокси�

мації, стиснення даних і асоціативної пам'яті, аналізу

даних, оптимізації тощо з використанням різних архі�

тектур нейромереж.

НМ досягли масштабності застосування та їх вико�

ристання можливо побачити не тільки у сферах науки, а

й прикладного застосування в економіці [8; 9]. Так, за

допомогою НМ вирішується проблеми розробки алго�

ритмів знаходження аналітичного опису закономірнос�

тей функціонування економічних об'єктів (регіону, сфе�

ри економічної діяльності, підприємства), що дозволяє

вирішити деякі проблеми економіко�статистичного мо�

делювання та підвищити адекватність математичних

моделей, наблизивши їх до економічної реальності.

НМ аналіз не передбачає ніяких обмежень на харак�

тер вхідної інформації. НМ здатні знаходити оптимальні

для такого інструменту індикатори і будувати по ним оп�

тимальну для цього ряду стратегію передбачення. Більш

того, ці стратегії можуть бути адаптивні, змінюючись

разом з ринком, що особливо важливо для молодих

активно розвиваються ринків.

Застосування нейронних мереж дозволяє досягти

значно більш хороших результатів, ніж застосування

статистичних методів регресійного аналізу, оскільки

нейронна мережа будує неформальну модель процесу,

яка не може бути виражена у вигляді якогось формаль�

ного апарату виділення статистичних характеристик, що

застосовується в регресійному аналізі.

Здатність до моделювання нелінійних процесів, за�

шумленими даними і адаптивність дають можливість

застосовувати НМ для рішення широкого класу еконо�

мічних завдань.

Формування всеохоплюючої математичної моделі з

урахуванням всіх можливих дій і протидій є доволі

складним завданням, оскільки економічні, фінансові та

соціальні системи ускладнені результатом людської

діяльності. Створення і використання моделей, що саме

безпосередньо імітують поведінку суспільства та еко�

номіки, здатна запропонувати методологія нейронних

мереж, головною особливістю яких є здатність до на�

вчання та діяти грунтуючись на попередньому досвіді,

щоразу зменшуючи кількість помилок. Однак навчання

НМ є трудомісткою та тривалою частиною процесу роз�

робки НМ, оскільки її роботу необхідно протестувати

на багатьох вихідних даних.

У певному сенсі НМ є імітатором мозку, що володіє

здатністю до навчання і орієнтації в умовах невизначе�

ності. НМ подібна з мозком в двох аспектах. Мережа

здобуває знання в процесі навчання, а для збереження

знань використовує не самі об'єкти, а їх зв'язки — зна�

чення коефіцієнтів міжнейронних зв'язків, звані синап�

тичними вагами або синаптичними коефіцієнтами. Тому

вони успішно застосовуються для синтезу систем управ�

ління динамічними об'єктами у вирішенні задач іденти�

фікації об'єктів, в алгоритмах прогнозування та діагно�

стики, а також для синтезу оптимальних автоматичних

систем регулювання (АСР) за допомогою нейрочипів і

нейроконтролерів.

НМ дозволяють ретельно проаналізувати поведін�

ку споживача, отримавши повну картину: скласти їх пор�

трет, дізнатися, які послуги вони вважають за краще,

суму середнього чеку і так далі. Така інформація доз�

воляє більш ефективно формувати пропозицію, вклю�

чаючи у пропозицію товари та послуги, затребувані спо�

живачами, створювати програми лояльності. На основі

переваг споживачів можна робити їм персональні про�

позиції, що в свою чергу допоможе збільшити їх витра�

ти на придбання товарів і послуг.

У науковій літературі [5—13] робиться акцент на за�

дачах використання НМ технологій для прогнозування

різноманітних економічних показників, результати ро�

боти яких дозволяють достатньо точні прогнози розвит�

ку підприємств, а також діагностування фінансової

стійкості підприємств. Однак під час досягнення збалан�
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сованого розвитку підприємством повинна розглядатись

не тільки економічна складова, а й охоплювати низку

показників соціального та екологічного характеру.

Тому в умовах невизначеності закономірностей та

відтворення складних нелінійних залежностей між різни�

ми показниками доцільним є використання нейромереже�

вого методу для виявлення відповідності поточного стану

розвитку діджиталізованого підприємства еталонній мо�

делі з метою встановлення рівня збалансованого розвит�

ку та виявлення проблемних (вузьких) місць та пошуку

рішень щодо усунення їх або мінімізації впливу на збалан�

сований розвиток. Такий вибір методу викликано його

універсальними апроксимуючими системами, які дають

стандартний спосіб рішення нестандартних задач, а також

його унікальністю, а саме не тільки здатністю до самонав�

чання, а й адаптуватись до зміни властивостей об'єкту та

зовнішньої середи, високою стійкістю до пошкоджень

своїх елементів у силу від початку закладеного в НМ архі�

тектуру паралелізму. Оскільки НМ особливо ефективні в

умовах нечіткого формулювання правил пошуку рішення

і відсутня строга формальна постановка задачі, сприяючи

тим самим оптимізації процесів.

Пропонована модель включає в себе три прошар�

ки: вхідний, прихований і вихідний. На вхідному шарі не

відбувається обчислень, він призначений для введення

груп показників економічного, екологічного і соціаль�

ного характеру, що включають в себе набір індикаторів.

Тобто на вхідний шар НМ надходить вектор

, що являє собою набір з і індика�

торів, що характеризують групи показників  дослід�

жуваного підприємства. Також модель містить синап�

тичні ваги нейронних зв'язків, які полягають у відобра�

женні важливості сигналу, прийнятого від конкретного

нейрона попереднього шару. Тобто спочатку ваги вка�

зують на важливість значення конкретного індикатора

відповідних груп показників в обчисленні рівня збалан�

сованості та виявлення проблемних зон.

Прихований шар може бути, як і один (у разі, коли

показники розвитку підприємства відповідають або пе�

ревищують значення еталонної моделі), так і декілька

(у разі, коли показники розвитку діджіталізірованного

підприємства відхиляються в меншу сторону від значень

еталонної моделі. Говорячи іншими словами, прихова�

ний шар формує вектор ознак 

розмір якого більше кількості вхідних індикаторів .

Прихований шар складається з L нейронів, кожен з яких

реалізований у вигляді простого адаптивного елемента.

Вихідний шар містить n виходів, в яких відобра�

жається рівень збалансованого розвитку підприємства

відповідно до шкали і наявність проблемних зон, що

вимагають регулювання. Звідси випливає, що вихідний

шар здійснює перетворення вектору y з простору оз�

нак у вектор , що представляє собою

оцінку функції приналежності аналізованого підприєм�

ства до одного з рівнів збалансованого розвитку.

НМ можуть мати будь�яку кількість нейронів, а зв'яз�

ки можуть встановлюватися між будь�якими нейрона�

ми, що містяться в шарах, що знаходяться поруч. Од�

нак на практиці найчастіше використовується архітек�

тура, при якій всі нейрони прошарку пов'язані з кожним

нейроном попереднього шару, тому архітектуру пропо�

нованої НМ представлено на рисунку 1.

Таким чином, видно, що через кілька вхідних каналів

відбувається вхід індикаторів, що проходять через

з'єднання (синапсіс), який має певне значення. У кож�

Джерело: власна розробка автора.

Рис. 1. Архітектура НМ, що визначає рівень збалансованого розвитку, та сукупність
проблемних місць
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ного нейрона є певне порогове значення (значення

відповідно до еталонної моделлю розвитку). Потім об�

числюється зважена сума входів (індикаторів груп по�

казників), з якої віднімається граничне значення і в ре�

зультаті виходить величина активації нейрона, нелінійна

функція якої зазвичай задається у вигляді сигмоїдаль�

ної, або логістичної, функції або у вигляді гіперболіч�

ного тангенсу.

Оскільки представлена модель НМ відноситься до

мереж класифікації з використанням архітектури НМ

багатошарового перцептрона, то вихідний шар пропо�

нує закріплення за кожним з виділених рівнів одного з

виходів. Будемо вважати, що підприємство можна відне�

сти до одного з М  рівнів, кожному з яких можливо при�

власнити свій номер m. Тоді компонент z
m
 вихідного век�

тору z є оцінкою функції приналежності до m�го рівня

підприємства, заданого сукупністю індикаторів груп по�

казників. Величина z
m
 приймає значення в діапазоні від

0 до 100: , водночас значення, близькі до

100 трактуються як висока ступінь приналежності до

відповідного рівня збалансованого розвитку, а близькі

до 0 свідчать про те, що підприємство до зазначеного

рівня збалансованого розвитку не належить. На другий

вихід виводяться індикатори, значення якого мають не�

гативні відхилення від еталонного значення і потребу�

ють коригувальних заходів. Для подальших дій з вияв�

леними проблемними зонами діяльності підприємства

доцільно застосувати іншу НМ, спрямовану на вирішен�

ня цього завдання, а саме знаходження резервів і ре�

сурсів, здатних поліпшити показники, або наростити

відповідними алгоритмами запропоновану.

ВИСНОВКИ
Таким чином, пропонована модель НМ дозволяє виз�

начити рівень збалансованого розвитку діджіталізірован�

ного підприємства шляхом аналізу індикаторів розвитку

економічних, соціальних, екологічних груп показників і

співвіднесення отриманих результатів зі шкалою прина�

лежності до конкретного рівня збалансованого розвитку.

Впровадження НМ є ключовим завданням процесу

діджіталізаціі підприємства, що забезпечує значну пе�

ревагу над аналогічними системами, що не володіють

можливостями нейрообчислень. Однак величезний об�

сяг обчислень, необхідних у процесі навчання, диктує

необхідність у суперкомп'ютерних потужностях і безлічі

часу для навчання складних НМ, що призводить до коп�

іткого збору статистичних даних і постійного відстежен�

ня роботи системи. Це надає можливість отримувати

точні дані на кожному етапі використання. НМ є зруч�

ним інструментом, що дозволяє виявити характер впли�

ву пов'язаної системи індикаторів і побудувати прийнят�

ний кордон складної форми, що досягається за раху�

нок лінійного перетворення з високою достовірністю.

У сучасних умовах цифрових трансформацій великі

підприємства поступово переходять до програм, які на�

вчаються накопичувати досвід і експериментувати, як це

робить людина. Розробка і впровадження в процес діяль�

ності підприємства НМ є дорогим, проте саме викорис�

тання і розвиток НМ технологій при розвитку діджіталі�

зірованного підприємства сприяє підвищенню продуктив�

ності всього підприємства і скорочення термінів само�

окупності коштів, спрямованих на розвиток інформацій�

них технологій задля підтримки прийняття управлінських

і планових рішень, забезпечує високу ефективність прий�

няття рішень, інтеграцію інформаційних процесів, удос�

коналює організацію документообігу підприємства, усу�

ває дублювання функцій, знизити витрати на інформац�

ійний супровід функціонування підприємства.

Зростання показників діяльності підприємства

відбудеться внаслідок того, що персонал почне краще

справлятися зі своїми завданнями при цьому, процеси

автоматизації забезпечують економію зарплатного фон�

ду до 50%.

Однак водночас відбувається скорочення робочих

місць і зникають звичні професії, оскільки використан�

ня програмного забезпечення із застосуванням штучно�

го інтелекту витісняє людей, які замінюються роботами

для виконання рутинної роботи — від відправки доку�

ментів в інстанції до ведення звітності, а використання

хмарних технологій призводить до збільшення різних

датчиків у процесі діяльності підприємства. При цьому

роботи здатні не тільки обробляти скарги споживачів,

але і миттєво вирішувати їхні проблеми. Програмне за�

безпечення з застосуванням штучного інтелекту опти�

мізує процеси, прибирає зайві комунікації, створює ком�

фортне робоче середовище, проте повністю витіснити

людей з робочого процесу він не зможе, але дозволяє

позбутися від рутинних завдань.

НМ аналізують тисячі ознак і здатні вчасно вказати

на "вигорілих" співробітників. Алгоритми прогнозують

можливі сценарії звільнення персоналу, допомагають

вчасно скоригувати умови праці і розробити ефективну

систему мотивації. Щоб утримати найкращий персонал,

цифрові підприємства впроваджують "економіку вра�

жень". Вони переносять призначений для користувача

досвід в корпоративну сферу, розглядаючи таким чи�

ном співробітників як внутрішнього клієнта підприєм�

ства, адже досвід співробітника є сукупністю його вра�

жень від кожної взаємодії з роботодавцем будь то кор�

поративна культура, стиль управління, технологічний

ландшафт підприємства або емоційне оточення.

Сучасні НМ надають можливість, наприклад, по�

вністю автоматизувати процес допуску персоналу на

робоче місце шляхом аутентифікації (сканування

відбитків пальців, сітківки ока, голосу, особи і т.д.) із

застосуванням відповідних технічних засобів, які також

надають можливість відстежувати переміщення співро�

бітників на робочому місці і проводити повний аналіз їх

діяльності, тим самим сприяючи підвищенню якості по�

слуг, що надаються і всього процесу обслуговування,

роблячи їх більш клієнтоорієнтованими.

НМ методи, зокрема кластеризація і класифікація,

сприяють виявленню нових джерел створення цінності

на основі вивчення цифрових портретів споживачів і

портретів їх економічної поведінки, перетворюючи дані

про клієнтів в основний актив підприємства. Оскільки

застосування НМ істотно прискорює виведення нових

продуктів і послуг на ринок, що також підвищує конку�

рентоспроможність підприємства і адаптивність до по�

треб споживачів.
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