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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ 

ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ АНАЛІЗУ 

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
 

Розглянуто основні особливості фінансового аналізу діяльності підприємства, 
запропонована технологія аналізу фінансових даних підприємства на основі оригі-
нального інтегрованого підходу. На прикладі аналізу і прогнозування рівня продажів 
компанії проілюстрована можливість застосування запропонованої технології. 
Наведена архітектура розробленої інформаційної системи підтримки прийняття 
рішень для комерційного банку. 
Ключові слова: фінансовий аналіз, інтегрований підхід, система підтримки 

прийняття рішень. 
 
Рассмотрены основные особенности финансового анализа деятельности пред-

приятия, предложена технология анализа финансовых данных предприятия на основе 
оригинального интегрированного подхода. На примере анализа и прогнозирования 
уровня продаж компании показана возможность использования предложенной техно-
логии. Приведена архитектура разработанной информационной системы поддержки 
принятия решений для коммерческого банка. 
Ключевые слова: финансовый анализ, интегрированный подход, система 

поддержки принятия решений. 
 
In this paper the basic features of financial analysis of an enterprise are considered, 

and the technology of the financial data analysis based on the integrated approach is 
proposed. The applicability of the technology proposed is illustrated by example of sales 
analysis and performing the future forecasts. The architecture of the proposed Informational 
Decision Support System for commercial bank is demonstrated. 

Key words: financial analysis, integrated approach, Informational Decision Support 
System. 

 
 
Вступ 
Установи, підприємства, банки та компанії, які виробляють або постачають певну продукцію чи послуги, 

тісно пов’язані з такими фінансовими процесами: товарні розрахунки, оплата послуг, сплата податків, 
ведення рахунків, нарахування заробітної плати, тощо. Для стійкого і цілеспрямованого розвитку 
підприємства вкрай необхідним є розумне та завчасне планування стратегії його розвитку, а також 
коректний розподіл грошових потоків. 

Ефективність управлінських рішень, пов’язаних з визначенням ціни продукту, розміру партії сировини, 
поставок продукції, заміни обладнання, впровадження нової технології, найму або звільнення працівників, 
мають пройти теоретичне оцінювання з точки зору загального успіху фірми, характеру її економічного 
зростання, а також зростання фінансової ефективності в цілому. Якщо компанія має невеликий товарообіг і, 
відповідно, невеликі обсяги фінансових ресурсів, то зрозуміло, що вона не витрачає кошти на залучення 
спеціальних автоматизованих пакетів для планування та аналізу фінансових процесів, а здійснює аналіз 
власними силами фінансистів, бухгалтерів, директорів і т. ін. Якщо ж це велика компанія, яка співпрацює 
з великою кількістю партнерів, реалізує широку номенклатуру товарів, має великий щомісячний товарообіг і 
значні обсяги продажів, то навіть неможливо уявити наскільки успішно може працювати ця компанія на 
ринку без серйозного інструментарію для збору, обробки та аналізу усієї інформації, що надходить, а також 
вдалого планування роботи окремих підрозділів чи розвитку компанії у цілому. Такі компанії використовують 
найрізноманітніші програмні пакети, такі як Oracle, SAP, Nielsen для збору і зберігання певної інформації, 
розробляють власні бази даних (БД), власні «надбудови» до існуючих систем та пакети, залучають інші 
компанії для проведення маркетингових чи соціологічних досліджень, рекламістів та піарщиків для 
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просування компанії на ринку. Всі заходи та дії, які здійснюють компанії для свого успішного розвитку 
мають бути реалізовані у слушний час і спрямовані на просування конкретної продукції в даний момент 
часу, а тому мають бути попередньо проаналізовані їх необхідність та ефективність. 
Постановка задачі 
Завданням роботи є розробка узагальненої технології аналізу фінансово-економічних даних та 

прогнозування фінансово-економічних процесів за допомогою створюваної системи підтримки прийняття 
рішень на основі оригінального інтегрованого підходу. Необхідно виконати аналіз можливості застосування 
запропонованої інформаційної технології обробки даних до аналізу і прогнозування об’ємів продажів 
компанії, а також побудувати інформаційну систему підтримки прийняття рішень у комерційному банку. 
Фінансовий аналіз підприємства 
Основними функціями аналізу фінансових даних є такі: 
– об’єктивна оцінка фінансового стану підприємства, фінансових результатів його діяльності, ефек-

тивності та ділової активності суб’єкта аналізу; 
– виявлення чинників і причин досягнення наявного стану і одержання результатів; 
– підготовка та обґрунтування прийнятих управлінських рішень у галузі фінансів. 
Фінансовий аналіз здійснюється за допомогою множини різних моделей, які дають змогу структурувати та 

ідентифікувати взаємозв’язки між основними процесами. Існують три основні типи моделей, які застосовують 
для виконання аналізу фінансового стану підприємства: дескриптивні, предикативні та нормативні. 

Дескриптивні моделі є основними. До них належать: побудова системи звітних балансів; подання 
фінансової звітності у різних аналітичних розрізах; вертикальний та горизонтальний аналіз звітності; 
система аналітичних коефіцієнтів; аналітичні записки до звітності. Дескриптивні моделі ґрунтуються на 
інформації з бухгалтерської звітності. 

Предикативні моделі – це моделі для передбачення та обчислення оцінок прогнозів розвитку процесів. 
Вони використовуються для прогнозування доходів та прибутків підприємства, його майбутнього 
фінансового стану. Найбільш поширені з них такі: розрахунки точки критичного обсягу продажу, 
побудова прогностичних фінансових звітів, моделі динамічного аналізу (жорстко детерміновані факторні 
та регресивні моделі). 

Нормативні моделі – це моделі, які уможливлюють порівняння фактичних результатів діяльності 
підприємства із нормативними (розрахованими на підставі нормативу). Ці моделі використовують, як 
правило, для виконання внутрішнього фінансового аналізу, їхня суть полягає у встановленні нормативів 
на кожну статтю витрат стосовно технологічних процесів, видів виробів, а також при розгляді і з’ясуванні 
причин відхилень фактичних даних від цих нормативів. 

Таким чином, у процесі аналізу фінансового стану підприємства можна використовувати самі 
різноманітні прийоми, методи та моделі аналізу. Їх кількість та широта застосування залежать від 
конкретних цілей аналізу та визначаються його завданнями у кожному конкретному випадку. 

Фінансовий аналіз у сучасних умовах стає елементом управління. Він є, практично, єдиним інструментом 
оцінювання надійності будь-якого потенційного партнера (покупця, постачальника чи позичальника), 
оскільки взяті у відриві один від одного числові дані бухгалтерської звітності не дають змоги отримати 
цілісну картину фінансового становища підприємства. 

Фінансовий аналіз у системі керування фінансами господарюючого суб’єкта у найбільш загальному 
вигляді представляє собою спосіб накопичення, трансформування та використання інформації фінансового 
характеру, що має за мету: 

– оцінити поточний і перспективний майновий і фінансовий стан господарюючого суб’єкта, у тому 
числі ризик його неплатоспроможності або банкрутства; 

– оцінити можливі та доцільні темпи розвитку господарюючого суб’єкта з позиції їхнього 
фінансового забезпечення; 

– виявити доступні джерела коштів і оцінити можливість та доцільність їх мобілізації; 
– спрогнозувати положення господарюючого суб’єкта на ринку капіталу. 
Організація збору фінансових статистичних даних підприємства 
У процесі функціонування всередині компанії збирається та ведеться велика кількість різноманітної 

документації по підрозділах, по департаментах, відділах, тощо. Це статистичні дані стосовно продажів, 
рахунки, звіти, договори з підрядчиками, оренди, послуг, тощо. Для ефективної роботи компанії необхідно 
ретельно планувати її дії та виконувати спрямований (оптимальний) розподіл ресурсів. 

Нижче наведена загальна структурна схема інформаційної технології аналізу даних та прогнозування 
певних показників (рис. 1). На основі цієї схеми можна представити весь процес збору і попередньої 
обробки вхідної інформації і її використання для подальшого аналізу та прийняття рішень. 

Будь-яка компанія, яка працює на ринку, функціонує в рамках встановлених правил і користується 
офіційно встановленими документами, рейтингами, оцінками українських та міжнародних компаній. Це, 
наприклад, рейтинги компаній, продукції, міжнародні ціни на певні продукції, курси валют, нормативні 
акти, державні стандарти, вимоги, згідно з якими контролюється продукція, власні фінансові документи 
у зручному для компанії вигляді та форматі, тощо. Паралельно компаніями збирається так звана інформація 
стосовно «первинних продажів», тобто це інформація, яка відображає обсяги продукції, законтрактовані 
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та відвантажені дистриб’юторам, торговельним представникам, чи напряму торговельним мережам для 
подальшої реалізації продукції споживачам. Слід зазначити, що складність та нагромадження інформації 
залежать від того, наскільки великою є деяка компанія і наскільки велику частку ринку вона займає. 
Первинні продажі компанії дистриб’юторам або «ключовим клієнтам» (великим торговельним мережам, 
які мають контракти на реалізацію напряму, – типу Metro, Ашан, тощо) представляються у вигляді великих 
упаковок, контейнерів, тощо, які найчастіше закуповуються на місяць або більше і для всіх магазинів 
одночасно. Тобто це сукупна оптова закупівля товару, яка за контрактами може містити певне навантаження і 
певні бонуси. Це обов’язкова закупівля певної кількості контейнерів, певних видів товарів, тощо. За 
виконання цих обов’язкових умов контракту (Trade Terms & Conditions) можуть нараховуватись певні 
бонуси, подарунки (наприклад, «шоста коробка в подарунок»), дисконти, тощо. 

 

 
Рис. 1. Технологія аналізу даних та прогнозування в ІСППР 

 
Ще однією градацією є інформація стосовно тих, кому здійснюється продаж товарів. Це можуть бути 

«ключові клієнти», великі дистриб’ютори, що цілком покривають певні регіони (декілька областей, або 
навіть певну частину країни) і реалізують товари через торгівельні мережі та роздрібні мережі. 

Уся ця статистична інформація обов’язково збирається поряд з інформацією з «полів». Інформацією з 
«полів» називають інформацію, що надана дистриб’юторами, торгівельними представниками, торгівельними 
мережами, ринками, тощо, щодо обсягів реалізованої продукції на вторинних ринках. Слід відзначити, 
що дані з «полів» є більш цікавими для аналізу, оскільки саме вони містять інформацію стосовно реального 
попиту та уподобання споживачів продукції. Цю інформацію збирають кожного тижня і зводять в єдину 
інформацію за регіонами таким чином, щоб в кінці кожного місяця можна було зробити висновки стосовно 
виконання плану продажів та корегувати оцінки прогнозів на наступні періоди. Інформація має 
поступати централізовано в базу даних або у єдиний файл в однотипному вигляді та має бути перевірена 
і проконтрольована на місцях. Оскільки в даному випадку дистриб’ютори є зацікавленою стороною, то таку 
інформацію необхідно контролювати з боку представників компанії на місцях (у магазинах, торгівельних 
мережах). Ідеальною є організація такого збору інформації, щоб інформація надавалася з одного джерела 
і була б уже уточненою і скорегованою, а не окремо збиралася дистриб’юторами та окремо представниками 
компаній, а потім довгий час не співпадала, що потребувало б уточнень і відповідно більшого часу. 
Надана інформація має містити окремі поля – тип продукції, категорія товару, обсяг, місяць, тиждень, 
регіон, в якому вона реалізовувалась, назва дистриб’ютора, тощо. Для внутрішнього фінансового аналізу 
обсяг реалізованої продукції може бути представлений у грошовому вигляді – гривні або іноземній валюті для 
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формування звітів компанії, встановлення рентабельності підприємства та коригування в разу потреби цінової 
політики на певні види продукції. Для більш ретельного і коректного аналізу, зважаючи на економічну 
нестабільність та різкі коливання курсу валют всередині країни та в світі, є сенс поряд з цим представляти 
обсяг реалізованої продукції ще і у ящиках (контейнерах) чи упаковках. Це дозволить коректно порівнювати 
обсяги продажів в різні періоди. Вказана інформація є цілком достатньою для поверхневого аналізу 
діяльності компанії, але вона не дає глибокого розуміння причин та факторів, що впливають на коливання 
попиту товару, не дає інформації стосовно покриття регіону, кількості товару на душу населення та не 
враховує регіональні та демографічні фактори. Для адекватного аналізу поряд із встановленими показниками і 
даними слід збирати інформацію стосовно чисельності населення в даному регіоні, рівня продажів (в ідеалі) 
або кількості видів конкурентних товарах на полиці, тощо, що надасть можливість не лише прогнозувати 
обсяги продажів на наступні періоди, а й аналізувати, наскільки успішно працює дистриб’ютор в даному 
регіоні, наскільки ефективно спрацьовує регіональна маркетингова компанія, наскільки відомою є компанія в 
даному регіоні, тощо. В результаті такого аналізу в аналітиків з’явиться можливість дати розгорнуте 
пояснення щодо наявності прихованих резервів стосовно насиченості даною продукцією (або навіть 
певним видом), необхідністю зміни маркетингової кампанії, тощо. 
Аналіз фінансових даних підприємства і прогнозування фінансових показників 
Для поглибленого послідовного аналізу фінансової діяльності компанії і прогнозування обсягів 

продажів у наступні періоди необхідно визначити множину найсуттєвіших характеристик, які необхідно 
включити в модель. Cкористаємось для цього інтегрованим підходом на основі мереж Байєса[1; 2], який 
передбачає використання декількох методів аналізу даних: на першому етапі – мереж Байєса, а на 
другому – дерев рішень або логістичної регресії.  

На етапі збору статистичних даних для будь-якої задачі зазвичай не відомі самі суттєві фактори, які 
спричиняють значний вплив на остаточний результат, а тому фінансові установи намагаються зібрати 
максимально розширену інформацію. Маючи великий набір даних щодо певної події, необхідно побудувати 
модель, яка визначить вплив факторів на результат. Слід формалізувати отримані дані і виявити, які з 
них є суттєвими. З цією метою пропонується побудувати мережу Байєса, яка встановить причинно-
наслідкові зв’язки між змінними, що відповідають факторам, силу зв’язків між вибраними змінними, а 
також дозволить виявити змінні, які взагалі не пов’язані з результуючою подією («висячі змінні»). На 
основі побудованої мережі і встановлених зв’язків можна суттєво скоротити кількість факторів, які 
будуть включені на наступному етапі при побудові моделі. Процедура аналізу даних за допомогою 
запропонованого інтегрованого підходу наведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Процедура інтегрованого підходу 
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На основі даного підходу побудовані такі моделі: інтегрована модель на основі мережі Байєса та 
дерева рішень (ІМБД), а також інтегрована модель на основі логістичної регресії та мережі Байєса (ІМЛБ). 

Пунктиром відображено модуль, який не обов’язковий в даній схемі, тобто, якщо існує можливість 
побудови декількох інтегрованих моделей, то він також функціонує. Якщо такої можливості немає, або 
завчасно відомо, яка інтегрована модель краще підходить для конкретних даних, то може застосовуватись 
лише один модуль цієї схеми. 

Необхідно зазначити, що інтегрований підхід передбачає можливість застосування методів у зворотному 
порядку, Тоді спочатку використовують певний метод для виявлення суттєвих факторів (наприклад, логістичну 
регресію або дерева рішень [3]), а потім для побудови моделі використовують мережі Байєса. 

Покращення результатів прогнозування за допомогою інтегрованого підходу пояснюється таким 
чином: вибір факторів, що включаються в аналіз, не випадковий, а виконується на основі встановлених 
причинно-наслідкових зв’язків та певних характеристик (статистика Крамера, статистика x2, інформативність 
(informational value – IV). При цьому кількість факторів, яку необхідно включати в модель, значно 
зменшується, що дає можливість суттєво зменшити обчислювальні витрати на реалізацію методу. З іншого 
боку, кращу якість прогнозу можна пояснити формально шляхом аналізу похибок оцінок прогнозу. 

Для двох методів прогнозування середня оцінка визначається просто: 

2
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де )(ˆ kyc  – комбінований прогноз; )(ˆ),(ˆ 21 kyky  – прогнози, отримані за двома різними методами. Якщо 
окремі прогнози не зміщені (це повинен забезпечувати метод прогнозування), то комбінований прогноз 
також буде незміщеним. Похибка комбінованого прогнозу: 
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де y(k) – фактичне значення прогнозованої змінної. 
Дисперсія похибки комбінованого прогнозу: 
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Таким чином, дисперсія комбінованого прогнозу обчислюється за виразом: 
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12 σσρσσσ ++=c  (3) 

де ρ – коефіцієнт кореляції між похибками прогнозу. Якщо похибки прогнозування за двома моделями 
(методами) незалежні, тобто ρ = 0, то формула (3) спрощується: 
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Якщо дисперсії близькі за значеннями і похибки оцінок прогнозів незалежні, то дисперсія комбінованої 

похибки буде значно меншою будь-якої з двох дисперсій. Наприклад, нехай 1002
2

2
1 == σσ : 
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4

1001002 =+=cσ  

Але навіть при існуванні досить високої кореляції між похибками прогнозування дисперсія похибки 

комбінованого прогнозу буде меншою ніж дисперсія кожного методу окремо. Наприклад, нехай 1002
2
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ρ = 0,8: 
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Тобто навіть у цій ситуації спостерігається зменшення дисперсії похибки прогнозу після усереднення 
оцінок, отриманих за двома методами. 

Таким чином, інтегрована оцінка об’єднання випадкових величин має меншу дисперсію похибки у 
порівнянні з дисперсією похибок окремих оцінок. Іншими словами, похибка прогнозу на основі інтегрованого 
методу буде меншою у порівнянні з окремими похибками цих методів. 

Розглянемо на прикладі можливість застосування інтегрованого підходу для аналізу фінансових 
показників підприємства. 
Приклад задачі прогнозування продажів на наступні періоди 
Нехай компанія з іноземним капіталом збирає статистику щодо рівня вторинних продажів в кожному 

тижні і місяці по окремих регіонах, дистриб’юторах та видах товарів. Необхідно встановити ймовірність 
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зростання продажів і спрогнозувати обсяг продажів у наступні періоди, а також оцінити, наскільки охоплений 
конкретний регіон продажами, чи добре працює дистриб’ютор в даному регіоні. 

Задача описується такими змінними: назва регіону, дистриб’ютора або ключового клієнта, що працює 
в регіоні, тип (категорія) продукту, який продається, результат прогнозу – збільшення чи зменшення продажів 
у наступному місяці. 

Іноземна компанія не має власного виробництва в Україні, а тому товар завозиться з іншої країни. Тому 
якісне прогнозування обсягів продажів у наступні періоди дозволить правильно організувати логістику, 
тобто вчасне завезення товару у необхідних обсягах задля того, щоб увесь товар реалізувався і не було 
необхідності його десь зберігати. 

В рамках загальної інформаційної системи, що створюється, необхідно виконати проектування і 
реалізацію бази даних для підприємства як основного сховища для зберігання і обробки статистичної 
інформації стосовно кількісних і вартісних показників бізнес-діяльності. 

Основні типи операцій, які виконуються під час бізнес-діяльності і мають знайти відображення в 
автоматизованій системі – це операції щодо закупівлі товару у постачальників, реалізації товару клієнтам, 
ведення обліку товарів, статистичні підрахунки і оформлення звітної документації (у тому числі у вигляді 
товарних чеків і т. ін., а також у вигляді звітів за певний період стосовно результатів фінансової діяльності 
підприємства). Інформація, яка використовується під час діяльності, має бути збережена з можливістю її 
подальшого використання в рамках аналізу чи видачі певних даних за звітний період [4]. 

Статистичні дані стосовно рівня продажів збираються в одиницях товару (контейнерах, упаковках) і 
грошових одиницях (доларах США та гривнях). Для об’єктивності, враховуючи коливання курсу національної 
валюти в Україні, слід оцінювати дані у контейнерах або доларах США. 

Вхідні дані для аналізу необхідно привести до такого вигляду: 
 
Тип 

продукту 
Місяць Категорія 

продукту 
Регіон Назва 

дистриб’ютора 
Обсяг продажів 

(в ящиках) 
Обсяг продажів 

(в доларах США) 
Прогноз на 

наступний місяць 
Тип 1 Січень Бренд 1 Київ Дистриб’ютор 1 … … Зростання (1) 
Тип 2 Лютий Бренд 2 Черкас. обл. Дистриб’ютор 2 … … Падіння (0) 

… … … … … … … … 

 
На основі статистичних даних за допомогою інтегрованого підходу відбираємо суттєві змінні, які 

застосовуємо для побудови моделі на основі мережі Байєса. Структура побудованої мережі Байєса 
показана на рис. 3. Побудована структура мережі Байєса дозволяє визначити ймовірність зростання 
продажів у наступні періоди на основі вхідних даних. 

 

 
Рис. 3. Структура мережі Байєса для задачі аналізу продажів компанії 

 
Очевидно, що для стратегічного планування компанії слід збирати та враховувати статистику продажу 

товарів поряд з охоплюваністю брендом регіонів України, щоб надалі ретельніше планувати маркетингову 
стратегію, враховуючи чисельність населення в регіоні, співвідношення чоловічого та жіночого населення, 
середній рівень заробітної плати по регіону, тощо. Це дозволило б визначити зв’язки і впливи між цими 
змінними і орієнтувати продажі та акції на кінцевого споживача. 
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Архітектура системи підтримки прийняття рішень для аналізу фінансових даних підприємства 
Для автоматизації процесу аналізу фінансових показників різних компаній, установ, підприємств, 

необхідно створювати систему підтримки прийняття рішень, яка дозволить не лише отримувати та зберігати 
інформацію, а й аналізувати вхідні дані і представляти результати у певному вигляді. 

Основні вимоги до інформаційної технології та інформаційної СППР такі: 
– адекватність поставленій задачі; 
– своєчасність задоволення інформаційних та обчислювальних потреб при проведенні аналізу фінансової 

діяльності; 
– мінімальний час відгуку на аналітичні запити; 
– можливість зручного представлення вихідної інформації (наприклад, у табличному та графічному 

вигляді); 
– можливість внесення коректив у методику розрахунку та форму відображення кінцевого результату; 
– можливість повторного вирішення завдання з будь-якої стадії розрахунку; 
– можливість роботи із системою декільком користувачам в мережі; 
– простота та дружність інтерфейсу і легкість взаємодії людини-системи. 
В загальному вигляді система підтримки прийняття рішень складається з наступних елементів: 
1. Мовна система (МС) – забезпечує зв’язок між користувачем і всіма компонентами комп’ютерної 

системи. За допомогою МС користувач формулює проблему і керує процесом її рішення, використовуючи 
запропоновані мовною системою синтаксичні та семантичні засоби. 

2. Система представлення проміжних і кінцевих результатів – сукупність мовних і графічних конструкцій, 
яка включає в себе усі типи повідомлень, які отримує особа, що приймає рішення (ОПР) від СППР. 

3. Система попередньої обробки даних і генерування результатів – основна система, яка реагує на 
запити ОПР, виконує обробку даних і передає результати в систему представлення результатів. 

4. База знань і даних – числові дані, алгоритми обробки даних, лінгвістичні дані, правила формування 
висновку, можливі структури моделей, тощо. 

 

 
Рис. 4. Архітектура інформаційної СППР у комерційному банку 
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Згідно описаним вище вимогам спроектована інформаційна технологія аналізу фінансових даних 
всередині банку (оцінювання фінансового стану компаній, окремих позичальників, прогнозування обсягів 
депозитів, тощо). Технологія представляє собою сукупність методів, програмних і технічних засобів, 
об’єднаних в єдиний технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, збереження, редагування, обробку, 
представлення та розповсюдження інформації. Запропонована інформаційна технологія передбачає спільне 
використання певним чином модифікованої бази даних клієнтів, програмного комплексу GeNIe 2.0, зручного 
інтерфейсу для менеджерів, які виконують роботу з клієнтами, та додаткових програмних модулів побудови 
спеціальних оцінок (наприклад, індексу GINI та інших). Прийняття рішення, наприклад стосовно можливості 
надання клієнту кредиту, здійснюється менеджером банку на основі отриманого значення ймовірності 
повернення кредиту. Всі етапи формальної перевірки документуються і зберігаються у базі даних банку. 
Інформаційна технологія реалізована у вигляді інформаційної СППР, архітектура якої представлена на рис. 4. 
Висновки 
Аналіз фінансової діяльності компанії, установи або банку є вкрай необхідним для успішного розвитку 

підприємства, розширення його діяльності та ефективного управління ресурсами. Аналіз фінансової звітності 
і розрахунок фінансових коефіцієнтів дозволяють оцінити поточний фінансовий стан підприємства і 
зробити прогноз на майбутнє. Оскільки стандартизованої системи оцінки фінансового стану не існує, 
аналітики можуть використовувати різні множини показників. 

Запропонована у роботі технологія аналізу даних дозволяє системно підійти до процесу побудови 
ІСППР для конкретного підприємства або задачі. Інтегрований підхід, який запропоновано використовувати 
для аналізу і прогнозування даних в ІСППР, дозволяє суттєво покращити точність і якість прогнозу, 
встановити причинно-наслідкові зв’язки і пояснити причину певних коливань окремих змінних. Він дозволяє 
виконати експрес-аналіз мінімальної кількості найбільш важливих показників і дати оперативну оцінку 
фінансового стану. Надалі можна виконати поглиблений, докладний аналіз, розрахувавши десятки 
фінансових показників і визначивши їхній взаємозв’язок. 

В подальших дослідженнях доцільно розширити функціональні можливості ІСППР іншими сучасними 
методами обробки даних та альтернативними методами прийняття рішень. Досвід використання систем 
такого типу свідчить про те, що чим більше альтернатив може згенерувати система, тим кращим (економічно 
ефективнішим) може бути прийняте рішення. Як альтернативу імовірнісним методам необхідно застосовувати 
регресійні дерева, нечітку логіку, нейронні мережі, метод опорних векторів. 
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