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Банківська галузь виконує завдання із задоволення різноманітних потреб та 
очікувань різних верств суспільства та бізнесу, таких як підприємства, молодь, 
працюючі люди та пенсіонери. Підприємства можуть варіюватися від малого до 
середнього та до великого, від процесів до окремих галузей, від сільських до міських, 
від національних до глобальних тощо. Кожен сегмент має унікальні вимоги до 
індивідуального асортименту товарів та послуг, поєднаних із зручністю, за низькою 
вартістю [1]. 

Останнім часом в Україні спостерігається збільшення банківського 
кредитування. У зв’язку з цим банківські установи України зіткнулись із проблемою 
неповернення населенням та компаніями отриманих кредитів. Банки, які надають 
кредит, повинні перевірити ймовірність успішного завершення транзакції шляхом 
погашення позики. Звичайно, ризик ніколи не можна усунути, але його можна звести 
до мінімуму. Для досягнення мети проводиться економічний аналіз підприємства чи 
потенційного позичальника. Моніторинг фінансових показників фірм може бути 
простим, одномірним завданням, використовуючи декілька інструментів для 
визначення кредитоспроможності. Це допомагає визначити, чи виправдовує 
фінансовий чи економічний стан компанії банк, що надає кредит (чи ні) [2]. 

Метою доповіді є представлення результатів дослідження програмної системи 
оцінки платоспроможності позичальників, яка базується на запропонованих 
математичних моделях, що дозволяють на основі застосування нейронних мереж 
прогнозувати спроможність позичальників на успішне закриття позики [3].  

У доповіді наводяться результати роботи п'яти нейронних алгоритмів та 
проведене їх порівняння. Отримані результати показують точність підмножин, 
точність, повноту та компроміс між істинною позитивної швидкістю і позитивним 
прогностичним значенням для прогнозуючої моделі та матрицю відмінностей.  

Також наведені основні етапи проведення дослідження програмної системи 
оцінки платоспроможності позичальників. Приведені результати тестування 
застосунку для оцінки платоспроможності позичальників. 
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