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НЕЙРО-НЕЧІТКА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СТАРТАПУ 

 

Статистика останніх років стосовно успішності стартапів є невтішною – близько 90% проектів зазнають 

невдач через нестачу фінансування, відсутність запиту суспільства на подібну розробку тощо [1]. Найбільш 

поширеним підходом до аналізу та оцінки стартапу є звернення до кваліфікованих експертів, однак їх оцінка 

суб’єктивна, займає багато часу та є досить коштовною. 

Саме тому на сьогодні актуальними є моделі та методи нечіткого аналізу, оцінки та визначення стратегії 

розвитку стартапів, які ба-зуються на машинному навчанні, зокрема, нейронних і Байєсівських мережах, 

алгоритмі Random Forest, методі гібридного інтелекту [2-5]. 

У сучасних моделях аналізу та оцінки стартапів навчання, у більшості випадків, ґрунтується на чітких, 

кількісних даних. В існуючих системах, як правило, окрім прогнозу відсутні будь-які поради щодо можливих 

стратегій розвитку проектів. Специфіка стартапів не дозволяє надати точні дані для аналізу, особливо на 
посівній та стадії запуску, коли більшість факторів можна охарактеризувати тільки приблизно, нечітко. Саме 

тому мета даної роботи – розглянути можливість створення нейро-нечіткої моделі, яка б змогла об’єднати 

найсильніші сторони як нейронних мереж, так і нечітких систем [5]. Результатом роботи такої системи, окрім 

прогнозованої оцінки успішності, буде набір стратегій розвитку стартапу відповідно до виявлених «больових 

точок». Розроблена ієрархічна нейро-нечітка модель визначення стратегії розвитку стартапів загалом 

складається з шести шарів. На вхід кожної з мереж подаються як попередньо визначені фактори оцінки проектів 

aij, де i – номер шару, j – номеру фактору (оцінки унікальності, аналізу ризиків, досвіду команди – всього 53), 

так і  результуючі фактори bij, отримані в процесі роботи вузлів попередніх рівнів як нечіткі лінгвістичні змінні 
з відповідною функцією належності (оцінки ключових партнерів, фінансових перспектив, бізнес-моделі 

стартапу тощо). Кожен вузол системи Nij – це адаптивна нейронна мережа нечіткого виводу на основі моделі 
Мамдані – M-ANFIS. На рисунку 1 представлений фрагмент ієрархічної нейро-нечіткої моделі визначення 

стратегії розвитку стартапів. 

 
Рис. 1.Фрагмент структури нейро-нечіткої моделі 

Представлена модель, на відміну від існуючих, приймає на вхід як чіткі, так і нечіткі фактори, застосовує 

комплексних підхід до оцінки успішності стартапів, на виході пропонує стратегії та рекомендацій. На основі 

даної моделі планується розробка автоматичної системи аналізу, оцінки та підбору стратегій розвитку 
стартапів. 
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