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Методологія дослідження. Результати отримані за допомогою побудови,
синтезу

та

застосування

штучних

нейронних

мереж

–

при

встановленні

взаємозв’язків між аналітичними складовими – економічними показниками; синтезу –
при формуванні основних аспектів управління запасами; системного підходу – при
моніторингу можливих до застосування методів та моделей для забезпечення
аналітичної основи управління запасами підприємства.
Результати. Встановлено, що економічні показники залежні один від одного,
тому зміна одного показника супроводжується зміною інших, позв'язаних з ним
показників. Характер побудови нейронних мереж співпадає з особливостями зв’язків
економічних показників. Визначення меж зміни фактора зводиться до проблеми
знаходження функціональної залежності досліджуваного фактора від факторів, що
впливають на нього. Використання нейронних мереж як інструменту компонентного
аналізу зумовлює стабільність і високу надійність параметрів рівнянь зв'язку.
Змістовна інтерпретація синтетичних компонент спрощується їх відповідністю
основним аспектам управління запасами. У результаті отримано специфічну шкалу
виміру альтернатив показниками, які, на відміну від вхідних, чітко розмежовані, а їх
кількість зменшена. Збіг напрямів управління з групами факторів (синтетичними
компонентами) спрощує розуміння суб’єктами управління процесу виявлення
альтернатив, їх зв’язку з реальною ситуацією на підприємстві. Результати, що
отримані таким методом, будуть складатися з первинних факторних показників, і
мати конкретні значення результуючих, які характеризують ефективність управління
запасами підприємства.
Новизна. При формуванні та виборі альтернатив управління запасами
підприємства запропоновано використання методів побудови штучних нейромереж
як найбільш відповідних ієрархічному характеру економічних показників. Доведено
можливість отримання розмежування простору альтернатив, стабільності й високої
надійності параметрів рівнянь зв'язку.

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані при
розробці ефективних механізмів планування, організації та управління запасами
підприємства.
Ключові слова: підприємство, управління, оптимізація запасів, стратегія,
модель, штучна мережа.
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