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СУТНІСТЬ ЕКСПЕРТНОЇ ДІАГНОСТИКИ  

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Експертна діагностика – це процедура отримання інформації про стан 

об’єкту дослідження та його оцінювання фахівцями-експертами з метою 

подальшого прийняття рішень. Експертна діагностика фінансово-господарського 

стану підприємства викликана необхідністю постійного контролю менеджменту 

підприємства за співвідношенням доходів і витрат, а також внутрішніх і 

зовнішніх факторів впливу на зазначені показники. Головною метою аналізу 

фінансово-господарського стану підприємства є підготовка інформації для 

прийняття ефективних рішень на всіх рівнях управління підприємством [2, с. 97].  

Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності 

підприємства, оскільки визначає конкурентоспроможність підприємства, його 

потенціал у діловому співробітництві, оцінює ступінь гарантованості економічних 

інтересів самого підприємства та його партнерів. Діагностика фінансового стану 

підприємства є необхідною умовою для нормального функціонування або для 

розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств.  

Експертні методи застосовують для діагностики стану підприємства у 

випадках, коли явища або процеси, які розглядаються, не можуть бути оцінені 

кількісно. Загальною рисою цих методів є те, що основою діагностики є аналіз 

думок експертів, що залучаються підприємством з урахуванням їх досвіду та 

компетенції. До найбільш розповсюджених експертних методів належать SWOT-

аналіз, метод Дельфі і «метод мозкового штурму» [3, с. 86]. 

Проблема відбору експертів є однією із найскладніших і водночас 

найвідповідальніших завдань робочої групи з експертних оцінок. Якість, 



достовірність і надійність результатів експертного опитування перебувають у 

прямій залежності від кваліфікації спеціалістів-експертів. 

Для  виявлення  узагальненої  думки експертів  проводять  аналіз  матеріалів  

експертних оцінок.  Перед  цим  варто визначити ступінь узгодженості 

індивідуальних оцінок експертів. При низькій узгодженості думок варто 

переглянути експертів, можливо не всі є фахівцями в  даному  аспекті  чи  

переглянути  питання анкети,  які можуть  бути написані непрозоро  чи  допускати  

неоднозначне  трактування.  Обробка  даних  оцінок експертів служить вихідним 

матеріалом для синтезу прогнозних гіпотез і варіантів розвитку підприємства [1, 

с. 409]. 

Отже, діагностичні експертні системи призначені для виявлення причин, що 

викликали незадовільний стан підприємства. Такі системи дозволяють 

моделювати механізм мислення людини щодо вирішення завдань у відповідній 

предметній області. Крім обчислень, експертні системи формують висновки, 

ґрунтуючись на наявній у них інформації, базуючись на евристичних підходах до 

одержання результатів. 
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