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В статті проведено аналіз методів експертного оцінювання та їх застосування у задачах підготовки 

військ на сучасному етапі, надано рекомендації щодо вибору методу експертного опитування, методу 
вимірювань, з огляду пристосування до військової справи.  
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На сучасному етапі швидкого зростання можливостей технічних засобів, 
телекомунікаційних та інформаційних технологій відбуваються суттєві зміни  форм та змісту 
освіти України, у тому числі в Збройних Силах (далі ЗС) України, здійснюються 
широкомасштабні програми їх інформатизації [1]. Перед ЗС України стоїть одна з важливих 
задач – пошуку шляхів підвищення ефективності процесів підготовки військ (сил) ЗС 
України в умовах обмежених ресурсів. Зміст і якість освіти, її доступність, відповідність 
потребам сьогодення визначають стан інтелектуального потенціалу держави. Інтенсивний 
розвиток сфери освіти, що базується на використанні інформаційних і телекомунікаційних 
технологій стає одним із найважливіших національних пріоритетів держави [2]. 
Персональний комп’ютер у сучасних умовах є надійним інструментом для вирішення 
багатьох навчальних і професійних завдань, знаряддям людської діяльності, застосування 
якого якісно змінює і збільшує можливість накопичення та застосування знань, значно 
розширює межі пізнання. Використання такого потужного інструменту створює передумови 
для вдосконалення традиційних методик навчання. 

Перспективним шляхом є автоматизація окремих форм навчання особового складу ЗС 
України та поступове їх поєднання в єдину автоматизовану систему підготовки ЗС України. 
В цих умовах питання оцінки рівня підготовленості й порядку оцінювання військ (сил) ЗС 
України до виконання завдань за призначенням потребує наукового обґрунтування. У зв’язку 
з цим актуальною стає задача дослідження методів експертного оцінювання рівня підготовки 
військ (сил), їх застосування для виконання  завдань за призначенням. 

Аналіз літератури. Аналіз літератури [1 – 8] показав, що система професійної 
підготовки завжди була пріоритетним напрямком оцінки особового складу частин і з’єднань 
ЗС України під час контрольних перевірок. При цьому вплив фахових знань, посадових 
обов’язків на загальну оцінку розглядається недостатньо повно, що призводить до 
необґрунтованого оцінювання військовослужбовців як професійних виконавців на  
займаній посаді. 

Тому метою статті є аналіз методів експертного оцінювання та їх застосування в 
задачах підготовки військ, який дозволить обрати необхідний метод вибору коефіцієнту 
важливості шкал оцінки основних предметів навчання професійної підготовки для 
обґрунтованого оцінювання особового складу, що дозволить підвищити ефективність 
виконання завдань за призначенням. 
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Основна частина. Одним із можливих варіантів визначення чисельних значень обраних 
показників, який дозволить більш об’єктивно проаналізувати існуючу інформацію за 
показниками, що характеризують забезпечення системи підготовки, може бути реалізація 
методики, яка в якості вихідної інформації для бойової підготовки передбачає використання 
апріорної оцінки показників групою авторитетних спеціалістів – експертів у галузі 
військових наук. Вироблення складних рішень у ситуації невизначеності або складання 
науково – технічного прогнозу викликає необхідність участі групи ерудованих у військовій 
сфері фахівців кожного роду військ, добре обізнаних у багатьох галузях знань, що дає 
можливість багатобічного аналізу кількісних та якісних аспектів проблеми,  
що досліджується. 

Експертні оцінки служать ефективним засобом вирішення великої кількості 
неформальних завдань у різних областях людської діяльності. Під час прогнозування стану 
бойової підготовки, метою експертного опитування є обґрунтування кількісних значень 
відібраних показників та одержання оцінки відносної важливості цих показників при 
застосуванні методу автоматизованої оцінки рівня підготовленості військ (сил) до виконання 
завдань за призначенням.  

Сутність методів експертних оцінок полягає в опитуванні та обробці думок групи 
експертів. У процесі опитування експерти виконують суб’єктивні виміри. За результатами 
обробки думок експертів визначають узагальнену думку, яка є варіантом вирішення 
проблеми та представляється особам, приймаючим рішення на затвердження. 

Великий вплив на вибір методу експертних оцінок надає розглянута проблема. 
Якщо достатньо інформації у вигляді знань і досвіду, то експерт розглядається, як гарне 

джерело інформації. У цьому випадку, для отримання узагальненої думки групи експертів 
можна застосовувати звичайні методи усереднення індивідуальних думок. 

Якщо ж по проблемі недостатньо інформації, то експерти не є точними вимірниками і 
думка одного експерта може бути правильною, але значно відрізнятися від думок інших 
експертів. В цьому випадку, для отримання узагальненої думки, не можна використовувати 
звичайні методи. Методи проведення експертиз і форми роботи з експертами досить 
різноманітні і численні: очні та заочні; індивідуальні та колективні; зі зворотнім зв’язком і 
без зворотнього зв’язку та ін. 

Очне опитування це процедура, в результаті якої дослідник здійснює очний контакт із 
експертом. До недоліків такого опитування можна віднести великі затрати праці та часу як з 
боку дослідника так і експерта, що в свою чергу виключає заочне опитування, але не 
гарантує надійності отриманих даних. Перевагами заочного опитування є простота  
й дешевизна. 

Індивідуальні методи – отримання оцінок від кожного експерта окремо з подальшою їх 
обробкою для отримання групової думки. До індивідуальних методів опитування відносяться 
анкетування та інтерв’ювання. Перевагами індивідуальних методів можна вважати: 
оперативність, можливість повною мірою використовувати  індивідуальні здібності експерта, 
відсутність тиску авторитетів, низькі витрати на експертизу. Недоліками – высоку міру 
суб’єктивності одержаних оцінок із-за обмеженості знань одного експерта. 

Групові методи – отримання групових оцінок шляхом обговорення проблем (дискусія, 
нарада, мозковий штурм). Для цієї сукупності методів обробка експертних оцінок 
спрощується, оскільки етапи перевірки узгодженості оцінок і їх обробки зливаються в один 
загальний етап. Перевагами групових методів можна вважати можливість різнобічного 
аналізу проблем, проведення ретельнішого аналізу ситуації, розгляд великої кількості 
варіантів рішень, залучення знань і досвіду багатьох фахівців, зменшення міри 
невизначеності відносно можливих варіантів дій. Недоліками – складність процедури 
отримання інформації і формування групової думки по індивідуальних судженнях експертів, 
можливість тиску авторитетів у групі, не завжди чітко визначається відповідальність за 
прийняте рішення. 
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Метод без зворотнього зв’язку передбачає один тур опитування при отриманні 
задовільних результатів, метод проведення експертизи зі зворотнім зв’язком – декілька турів 
опитування. Після кожного туру експертні оцінки обробляють і результати обробки 
повідомляють експертам, що дозволяє домогтися зменшення діапазону розкиду в 
індивідуальних відповідях і наблизити точки зору експертів. 

Дельфійський метод – багатоетапне опитування окремих експертів, працюючих 
інкогніто по відношенню один до одного, для отримання єдиної думки. Для дельфійского 
методу етапи перевірки узгодженості оцінок і їх обробки можуть повторюватися 
неодноразово до тих пір, поки не буде отримана узгоджена оцінка всіх учасників експертизи. 
Інтерактивна процедура опитування експертів, що реалізовується в цьому методі, з 
повідомленням кожному з них результатів обробки після кожного туру забезпечує краще 
узгодження думок експертів, оскільки експерти, що дали оцінки, які набагато відхилялися 
від середнього значення, вимушені критично осмислити свої судження, докладно їх 
аргументувати і, можливо, змінити оцінки, пропоновані ними для чергового туру проведення 
експертизи. Анонімність відповідей експертів по відношенню один до одного забезпечує 
виключення впливу конформізму, тобто пригнічення думок за рахунок „ваги” наукового 
авторитету або посадового положення одних експертів по відношенню до інших.  

Судження експертів носять кількісний або якісний характер у залежності від природи 
властивостей об’єктів, що оцінюються. Практично властивості будь-яких об’єктів можна 
вимірювати, використовуючи чотири основних метода вимірювання: ранжування, 
безпосередня оцінка, послідовне та парне порівняння. Розглянемо послідовно кожен метод. 

1. Ранжування – упорядкування елементів у міру збільшення або зменшення 
пріоритетності по одній із ознак. На основі отриманих числових оцінок об’єктів вибирають 
найбільш пріоритетний. Метод використовують для упорядкування об’єктів у часі чи 
просторі; за конкретною ознакою без точних вимірювань; для випадків, коли значення 
ознаки неможливо виміряти з причин практичного або теоретичного характеру. Перевагою 
методу є простота процедури. Недоліком можна вважати факт зниження точності й 
надійності методу при збільшенні числа альтернатив. 

2.  Метод безпосередньої оцінки – процедура приписування об’єктам числових значень 
до шкали інтервалів, яка характеризує їх перевагу. При цьому задається діапазон, у якому 
експерти вибирають оцінки. Вони оцінюють міру наявності якоїсь ознаки або важливість 
об’єкта. Вимірювання методом безпосередньої оцінки можливі при достатній 
інформованості експертів. Широко застосовують бальну шкалу. Чисельні значення 
обробляються за допомогою методів прикладної статистики, як результат звичайних 
фізичних вимірювань. Іноді після безпосередньої оцінки використовують ранжування, щоб 
знизити суб’єктивний показник безпосередньої оцінки. Безперечною перевагою даного 
методу можна вважати оцінку, виражену в числах. Але, у випадку довільної ацифровки 
висновки можуть не мати відношення до реальності. 

3. Метод послідовних порівнянь. При послідовному порівнянні кожен об’єкт 
зіставляють із сукупністю всіх інших об’єктів, що мають нижчий ранг. Це дозволяє 
відкоригувати й уточнити інтегральну оцінку. Даний метод громіздкий, коли число об’єктів 
дорівнює семи і більше. У цьому випадку, з безлічі об’єктів вибирають випадковим чином 
об’єкт Οg, а вся множина об’єктів, що залишилася,  випадковим чином розбивається на 
підмножини так, щоб кожна з них містила не більше шести об’єктів і включала в себе об’єкт 
Οg. Далі виконують процедуру порівняння з кожною підмножиною об’єктів окремо. При 
цьому коректуючи значення оцінок решти об’єктів. 

4. Метод парних порівнянь. Парне порівняння являє собою процедуру встановлення 
уподобання об’єктів при порівнянні всіх можливих пар. При порівнянні пари обьектів 
можливе або відношення чіткого порядку, або відношення еквівалентності. Результати 
порівняння експертом всіх пар представляють у вигляді таблиці, стовпці та рядки якої 
складають об’єкти, а в комірках таблиці проставляються числові переваги. Порівняння 
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об’єктів у парах не дає повного упорядкування. Тому виникає необхідність ранжування 
об’єктів за результатами парного порівняння. До переваг можна віднести високу точність 
експерименту. До недоліків – громіздкість методу, при збільшенні числа об’єктів буде рости 
число одиничних пар порівнянь 8 – 10.  

Необхідно відзначити, що специфіка та різноманітність проблем, що вирішуються за 
участю експертів, суттєво обмежують можливості створення єдиних „універсальних” правил  
і моделей експертизи. 

Проведений аналіз дозволить дослідити застосування методів експертного оцінювання 
до задач підготовки особового складу, що дозволить більш об’єктивно аналізувати  
існуючу інформацію. 

Пропонуємо рекомендації необхідні до вибору форм проведення опитування експертів, 
методу проведення опитування для експертизи, методу вимірювань властивостей об’єктів, 
порівнюючи переваги та недоліки стосовно військової справи.  

Таблиця 1 
 
Порівняльна таблиця методів проведення опитування експертів з огляду пристосування 

до військової справи 
Методи Переваги Недоліки 

Очні Гарантує надійність отриманих даних Великі витрати труда й часу 
Заочні Мала собівартість відносно очного опитування, 

спрощення процедури опитування 
Не гарантує надійність отриманих даних 

Індивідуальні Оперативність, можливість у повній мірі 
використовувати індивідуальні властивості 
експерта, відсутність тиску авторитетів, низькі 
витрати на експертизу 

Висока міра суб’єктивності одержаних 
оцінок із-за обмеженості знань одного 
експерта 

Групові Можливість різнобічного аналізу проблем, 
проведення ретельнішого аналізу ситуацій, 
розгляд великої кількості варіантів рішень, 
залучення знань і досвіду багатьох фахівців, 
зменшення міри невизначеності відносно 
важливих варіантів дій 

Складність процедури отримання 
інформації і формування групової думки 
по індивідуальних судженнях експертів, 
можливість тиску авторитетів в групі, не 
завжди чітко визначається 
відповідальність за прийняте рішення 

Дельфійський Інтерактивна процедура опитування забезпечує 
краще узгодження думок експертів, виключення 
впливу конформізму 

Складність проведення процедури 

 

Аналізуючи наданий матеріал, враховуючи специфіку військової справи, робимо 
висновки. Нам необхідний метод, що дозволить кожному експерту індивідуально  
познайомитися з предметною областю дослідження завчасно. Оцінювати колективно, але 
усуваючи принцип конформізму, тобто експерти працюватимуть інкогніто по відношенню 
один до одного, використовуючи анкетування, як метод опитування. Багатоетапне 
опитування та інтерактивність процедури забезпечить краще узгодження думок. Таким 
вимогам частково відповідає модифікований метод Дельфі з додаванням функції завчасного 
ознайомлення з задачею експертизи кожним експертом. 

Природньо, що кількісні оцінки є більш повними та інформативними. Однак, кількісні 
оцінки не завжди можливі та доцільні, тому обираємо отримання якісних оцінок. Вибір того 
чи іншого метода вимірювання оберемо за схемою [11], яку наведено на рис. 1. 

У відповідності до задачі оцінки коефіцієнту важливості шкали оцінювання основних 
предметів навчання професійної підготовки за фаховою спеціальністю та обов’язків згідно 
займаної посади обираємо метод ранжування.  

Кількість предметів навчання професійної підготовки обумовлена наказами, тому факт 
зниження точності та надійності зникає, а простота процедури знизить собівартість, що в 
умовах сучасного фінансування ЗС України дозволить здійснити перерозподіл коштів  на 
модернізацію  озброєння та військової техніки. 
У відповідності до визначеної вище мети при експертному опитуванні пропонуємо 
використовувати анкети для ранжування показників за ступенем їх важливості та для 
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встановлення кількісних значень показників. Застосування лінгвістичних змінних 
забезпечить перехід від словесних описів елементів задач прийняття рішень до числових12. 
Поняття, якими оперують експерти та інтерпретація цих понять наведена у таблицях 2, 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблиця 2 

Якісні оцінки та відповідні їм кількісні значення 
 

Інтенсивність 
важливості 

Якісна оцінка Пояснення 

1 Несуттєво  Мало значиме 
2 Другорядно  Існує показник о перевагах одного елемента другому 
3 Важливо  Елемент більш важливий 
4 Дуже важливо Елемент більш важливий порівняно з іншим 
5 Ключовий параметр Максимально підтверджується надання переваги одному 

елементу перед іншим 
 

Таблиця 3 
Інтерпретація інтенсивності важливості до кількісного значення 

 коефіцієнту важливості 
 

Інтенсивність важливості Коефіцієнт важливості 
1 0,1 
2 0,2 
3 0,3 
4 0,4 
5 0,5 

Отримання формалізованого описання альтернатив у тих або інших формах потребує 
розробки методів рішення ряду задач, усі вони є модифікацією заданого оцінювання, суть 
якого полягає  у співставленні числа або декількох чисел до об’єкту, який розглядається. 

Висновки. Вибір того чи іншого методу опитування експертів визначається цілями 
експертизи; сутністю проблеми, яка вирішується; повнотою та достовірністю вихідної 

Об’єкти  
можна 

кількісно 

Велика 
кількість 
об’єктів 

Велика 
кількість 

Об’єкти 
важко 

Важко 
ємкість 

Метод ранжування 

Метод парних 
порівнянь 

Метод послідовних 
порівнянь 

Метод безпосередньої 
оцінки 

ні 

ні 

ні 
 

так 

 так так 

ні 

так 

ні 

так 

Рис. 1. Схема – алгоритм вибору метода вимірювань властивостей об’єктів 
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кінець 
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інформації; часом, який є; витратами на проведення опитування. Проведений аналіз дозволив 
обрати необхідний метод експертного оцінювання по вибору коефіцієнта важливості шкал 
оцінки основних предметів навчання професійної підготовки з особовим складом для 
виконання завдань за призначенням, а саме модифікований метод Дельфі з додаванням 
окремих процедур. В якості методу вимірювань властивостей об’єктів – метод ранжування. 
Отримання якісних оцінок шляхом введення лінгвістичних змінних. В подальшому 
планується побудувати модель оцінки підготовки військ (сил) до виконання завдань за 
призначенням, яка відрізняється використанням методів експертного оцінювання під час 
формування вагових коефіцієнтів бойової підготовки. 
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