
Науково-методологічний семінар 

«Особливості та небезпеки експертного оцінювання в економічних 

дослідженнях» 

 

28 вересня 2018 року Науково-дослідним центром індустріальних 

проблем розвитку НАН України проведено другий відкритий науково-

методологічний семінар на тему «Особливості та небезпеки експертного 

оцінювання в економічних дослідженнях» у рамках циклу семінарів 

«Технологія проведення наукових досліджень» (2018– 2019 навчальний рік) на 

базі бібліотечного корпусу Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця. Цільова аудиторія семінару: здобувачі 

наукових ступенів кандидата (доктора філософії) економічних наук, викладачі 

та науковці.  

Завідувач сектору макро-

економічного аналізу та 

прогнозування, к.е.н., доцент 

Полякова Ольга Юріївна 

запропонувала аудиторії ціка-

вий практичний кейс до 

особливостей застосування 

методу експертного оцінюван-

ня. В ході семінару були 

розглянуті проблеми, що виникають під час формування експертної групи, 

зокрема, при використанні процедури «сніговий ком», а також обчисленні 

достатньої кількості залучених експертів. Після чого лектором були розглянуті 

підходи до оцінки їх компетентності за допомогою самооцінки або взаємної 

оцінки експертів, на основі прецедентів, перевірки узгодженості з груповою 

оцінкою. Зауважено, що на цьому етапі необхідним є врахування можливого 

завищення самооцінки, зайвої критичності, групової та індивідуальні симпатії / 

антипатії та інших важливих аспектів.  



Окрема увага була приділена етикету взаємодії між експертами, 

вилученню екстремальних оцінок, важливості врахування думки кожного тощо.  

Детально було розглянуто випадки, коли експерти залучаються для 

визначення ваги тих чи інших факторів, у зв’язку із чим в окремих випадках 

запропоновано використовувати метод аналізу ієрархій. 

Слід відзначити, що 

метод експертного оцінювання 

керівник семінару розглядала у 

прив’язці до власних реальних 

прикладів його застосування як 

під час проведення наукових 

досліджень із аспірантами, так і 

під час проведення конкурсів 

соціальних проектів, учнівсь-

ких та студентських олімпіад.  

У семінарі взяли участь наукові співробітники Центру – д.е.н 

М. С. Дороніна, д.е.н О. Ю. Іванова, к.е.н. В. О. Шликова, Д. М. Костенко, 

О. М. Леванда, а також аспіранти Харківського національного економічного 

університету імені С. Кузнеця. 

Наприкінці заходу присутні виявили зацікавленість у поглибленні знань 

за науковим напрямом та існуючих програмних засобах для його автоматизації, 

у зв’язку з чим Ольга Юріївна надала свої рекомендації щодо відповідних 

літературних джерел та програмного забезпечення.  


