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Постановка проблеми. Тенденції розвитку туристичної галузі вказують на те, що у найближчій
перспективі буде неможливо ефективно реалізувати всі потенційні проекти зусиллями одного, навіть
великого туристичного підприємства, натомість, використання досвіду, інформаційної та
матеріальної бази міжнародних партнерів дозволить в процесі співпраці досягати синергетичних
ефектів та вирішувати завдання стратегічного розвитку кожного з них.
Для вибору оптимального іноземного партнера потрібно визначити критерії кількісної оцінки
фінансово-економічного потенціалу і важливим елементом при визначенні комплексних критеріїв є
експертні оцінки [1]. Обґрунтованість пропозицій та оцінок експертів забезпечується якісним підбором
кваліфікованих фахівців. Враховуючи специфіку завдання експертизи, для формування групи експертів
необхідним є застосування комбінованих методів оцінки компетентності фахівців, які базуються на
кількісних та якісних методах оцінки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням оцінювання компетентності як результату
освіти присвячені роботи як українських, так і зарубіжних вчених, зокрема В. Байденка,
Н. Єфремової, І. Зимньої, Е. Зеєра, Н. Бібік, О. Овчарук, Є. Калицького, Н. Шкодкіної,
А. Хуторського, D. Castle, G. Elkin, A. Furnhara, B. Spellman, W. Tracey та ін. Ю. Лега, В. Мельник,
І. Цимбалюк пропонують оцінювати компетентність фахівця з визначенням коефіцієнта ефективності
за різними видами діяльності; В. Шадриков, І. Кузнєцова – з використанням компетентнісних
портретів фахівця; В. Богословський, Б. Караваєва, А. Шехонін – із застосуванням структурної
матриці комплексного оцінювання. Т. Браже вважає, що процедуру оцінювання потрібно здійснювати
«на виході» за результатами цілеспрямованої підготовки та за умови виконання фахівцем практикоорієнтованого проекту [2, 3, 4, 5].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз та порівняння значної
кількості робіт, що стосуються розроблення експертних методів та їх вдосконалення [6, 7, 8], показав,
що для вирішення завдань у сфері туризму використання формалізованих підходів оцінки потенціалу
іноземних бізнес-партнерів є недостатнім. У більшості випадків евристичні рішення, що прийняті
групою експертів в умовах неповноти вихідних даних, мають суб’єктивний характер. З огляду на це,
проблему підвищення рівня компетентності експертів туристичної індустрії варто вирішувати із
застосуванням комплексного методичного апарату.
Мета статті. Розробка організаційно-методичних рекомендацій з формування компетентної
експертної групи для оцінки потенціалу іноземного партнера у сфері туризму.
Виклад основного матеріалу. Необхідність і значимість стратегічного партнерства в туризмі
обумовлюються важливістю вирішення проблеми стійкого та збалансованого розвитку суб’єктів
туристичної діяльності та консолідованого формування високоякісного туристичного продукту.
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Для вирішення задачі оцінки потенціалу і вибору оптимального іноземного партнера було
застосоване експертне опитування, котре проводилось за методом Делфі [1]. Даний метод не вимагає
безпосередніх колективних обговорень, а кожний експерт отримує спеціально розроблену анкету з
запитаннями, яку заповнює незалежно від інших. Відповіді експертів підсумовують і разом з
узагальненими безособовими аргументами на користь тих чи інших оцінок повертають експертам для
уточнення або зміни своїх первинних відповідей у випадку якщо вони вважатимуть це необхідним,.
Процедура повторюється до того часу, поки не буде отримано задовільний збіг думок експертів або
поки не стане очевидною стійка відмінність у думках.
При використанні методу Делфі повинна бути забезпечена взаємна незалежність відповідей
експертів на кожному етапі, оцінки бажано отримувати в кількісній формі, аргументи повинні
узагальнюватися в безособистісному вигляді. Отримані оцінки експертів зважують, помножуючи їх
на коефіцієнт компетентності даного експерта, що вимірюється в частках одиниці [9].
Для успішного проведення експертизи та отримання науково обґрунтованих результатів був
розроблений поетапний процес опитування представлений на рис. 1.
При формуванні експертної групи необхідно було вирішити дві важливі проблеми: визначити
чисельність експертної групи та оцінити компетентність експертів.
Етап 1. Визначення цілей і задач експертизи
Етап 2. Формування робочої групи зі збору та
узагальнення думок експертів
Визначення способу експертного оцінювання
Підготовка анкет опитування
Етап 3. Формування компетентної групи експертів
Встановлення чисельності групи експертів
Порівняльний аналіз методів оцінки
компетентності експертів
Визначення ступеня компетентності експерта
Підбір кваліфікованих фахівців, які володіють
необхідними компетенціями у галузі туризму
Етап 4. Підготовка анкет опитування з питаннями,
що чітко й однозначно трактуються та
вимагають кількісної оцінки
Етап 5. Проведення серії анкетувань та збір
експертної інформації (3–4 рази)
Етап 6. Узагальнення та оцінка результатів анкетування
Визначення коефіцієнта узгодженості думок експертів
Визначення системи комплексних критеріїв кількісної
оцінки фінансово-економічного потенціалу
іноземного партнера та їх складових
Визначення коефіцієнтів вагомості (значущості) кожного
критерію та одиничного показника для розрахунку
показника вибору оптимального іноземного
партнера у сфері туризму
Рисунок 1 – Узагальнений алгоритм експертного опитування для оцінки потенціалу іноземного
партнера у сфері туризму
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Чисельність експертної групи суттєво впливає на точність групової оцінки і зменшення числа
експертів веде до зниження точності прогнозу, тому на кінцеві результати значно впливає кожен
експерт. Навпаки, збільшення числа фахівців підвищує, як правило, точність прогнозу, однак
ускладнює організацію проведення експертизи та подовжує строки її проведення в часі. З вище
наведеного зрозуміло, що при виборі числа експертів потрібен компроміс між точністю,
трудомісткістю, терміном і вартістю проведення експертизи.
Для визначення необхідної кількості експертів була використана методика, заснована на
статистичному підході [6]:
N

t2
2
1

,

де N – потрібна кiлькiсть членів групи експертів;
tα – коефіцієнт Ст’юдента для заданої надійної довірчої ймовірності одержаного результату;
∆1 – гранично допустима похибка, виражена, як частка середньоквадратичного відхилення:

1

,

де ∆ – абсолютна похибка;
δ – середньоквадратичне відхилення експертної оцінки.
Прийнявши ∆1 = 0,55 при довірчій ймовірності α = 0,95 і tα = 2,13, отримали необхідну
кількість експертів – 15.
Обчислені значення похибок ∆1 для різної кількості експертів N та довірчої ймовірності
експертного оцінювання α свідчать про те, що мінімальна кількість експертів не повинна бути
меншою за 7 осіб (табл. 1) [8]. Для одержання більш детальних оцінок, як правило, при опитуванні
використовують не менше 10 фахівців.
Таблиця 1 – Значення похибок ± ∆1 для різної кількості експертів N та довірчої ймовірності
експертного оцінювання α
Кількість
експертів
2
3
4
5
7
10
15
20
30
40
ά, %
90
4,50
1,75 1,80 1,00 0,73 0,58
0,45
0,39 0,31 0,26
95
8,98
2,48 1,59 1,24 0,93 0,71
0,55
0,47 0,37 0,31
Наступним кроком ефективного вирішення задекларованої проблеми стало визначення ступеня
компетентності експерта.
Проведений аналіз наукових публікацій показав, що у більшості випадків дослідники
розрізняють три рівні компетентності: низький, середній, високий. Іноді як варіант пропонують
застосовувати підхід до оцінювання компетентності, що використовує п’ять рівнів компетентності:
неприйнятний рівень, рівень розуміння, базовий рівень, рівень досвіду та рівень майстерності. Такий
поділ здійснюється у зв’язку з існуючими рівнями засвоєння знань: розуміння, осмислення,
відтворення, застосування та вдосконалення. H. Шкодкіна визначає такі рівні компетентності:
початковий, елементарний, просунутий, високий і професійний. На її думку, початковий рівень –
рівень узагальненого уявлення; елементарний рівень – рівень сформованості окремих практичних
навичок; просунутий рівень – рівень наявності основоположних теоретичних і практичних навичок за
фахом; високий рівень – рівень конкурентоздатного працівника, який усвідомлює важливість
формування професійних компетентностей у становленні себе як фахівця; професійний рівень
характеризується нею як рівень, за якого в об’єкта навчання є креативний менталітет і вміння
аналізувати діяльність, пов’язану з розв’язанням професійних завдань у будь-яких ситуаціях [5]. У
Великій Британії та США впродовж багатьох років діє трирівнева система оцінювання
компетентності: підготовчий рівень, рівень практика і рівень просунутого практика. Всі вони
поділені на ділянки. Володіння компетенціями і навичками всіх ділянок одного рівня – необхідна
умова для переходу на наступний рівень [10].
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Представлені підходи до рівневої градації компетентності фахівців мають доволі багато
загальних позицій і не суперечать одна одній. При визначенні рівня компетентності, як ступеня
кваліфікації експерта при оцінці потенціалу іноземного партнера в туристичній галузі була
застосована трирівнева градація компетенції фахівця.
Для оцінювання ступеня компетентності експерта використовують наступні групи методів:
евристичні – оцінки, які реалізуються на самооцінках, взаємній оцінці експертів та оцінках
організаторів експертизи;
експериментальні – оцінки, отримані за результатами спеціальних випробувань експертів;
статистичні – оцінки, отримані в результаті опрацювання висновків експертів про об’єкт
оцінювання та порівняння їх з середньою думкою всіх експертів;
документальні – оцінки, що базуються на аналізі документальних даних про експертів.
Однак, слід зазначити, що жоден з існуючих методів не може оцінити компетентність експерта
для вирішення поставленої проблеми. Детальні аналітичні дослідження переваг, недоліків та ступеня
використання методів представлені в роботах [8, 11].
На основі аналізу наукових публікацій та специфіки завдання експертизи авторами
запропоновано оцінювати ступінь компетентності експертів з урахуванням наступних властивостей,
які найбільше розкривають професійну кваліфікацію експертів:
стаж роботи в галузі туризму;
базова повна вища освіта;
післядипломна освіта (спеціалізація, стажування, підвищення кваліфікації та
перепідготовка);
спеціальна освіта за певними експертними спеціальностями;
самоосвіта;
посада в службовій ієрархії;
поінформованість у відповідній предметній області;
наявність практичного досвіду роботи;
особисті якості.
Кожна із зазначених властивостей може бути кількісно охарактеризована одним із видів
часткових оцінок (евристичних, статистичних або документальних). Дати повну характеристику
експертові можна лише на основі спільного використання різних методів шляхом обчислення
комбінованої оцінки [12].
Для отримання достовірних даних про компетентність експертів була використана комбінація
евристичного та статистичного методів. Оцінка цієї характеристики експерта здійснювалась за
допомогою числового показника – коефіцієнта компетентності (К), який визначали на основі суджень
експерта про ступінь кваліфікації Ккв у процесі визначення складових показника вибору
оптимального іноземного партнера (коефіцієнт Ккв [0, 1]) і самооцінки експерта про ступінь своєї
аргументації – коефіцієнт аргументації експерта Ка (коефіцієнт Ка [0, 1]) [12]:
K

aкв K кв

(1 - a кв ) K a ,

де акв – коефіцієнт, що враховує значимість кваліфікації експерта (акв [0,1, 1]).
З урахуванням специфіки оцінки потенціалу іноземного партнера в сфері туризму, де більшою
мірою повинна враховуватися кваліфікація експерта, доцільно прийняти акв рівним 0,8.
Кваліфікацію експерта Ккв доцільно визначати документальним методом за наступною
формулою:
m

bi
K кв

i 1

bmax

,

де bі – бальна оцінка експерта;
m – порядковий номер критерію оцінки (i 1, m);
bmax – максимальне значення бальної оцінки експерта (bmax = 20).
Значення показника bі та bmax визначалися на основі даних, наведених у табл. 2.
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Таблиця 2 – Шкала оцінки рівня кваліфікації експерта
Критерії оцінки
Бальна оцінка
1. Стаж роботи в галузі туризму
1
до 5 років
2
до 10 років
4
більше 10 років
2. Рівень отриманої освіти
1
рівень бакалавра
2
рівень спеціаліста
3
рівень магістра
3. Отримана післядипломна освіта
1
спеціалізація
1
стажування
1
підвищення кваліфікації
1
перепідготовка
4. Спеціальна освіта за певними експертними
2
спеціальностями
5. Самоосвіта
1
6. Посада в службовій ієрархії
1
менеджер
2
керівник середньої ланки
3
керівник вищої ланки
7. Поінформованість у відповідній сфері
2
8. Досвід роботи експертом
1
Усього
-

Максимальна бальна оцінка
4

3

4

2
1
3

2
1
20

Результати визначення рівня кваліфікації відібраних 15 експертів представлені у табл. 3.
Умовний номер
експерта

Стаж роботи в
галузі туризму

Рівень
отриманої
освіти

Післядипломна освіта

Спеціальна
освіта

Самоосвіта

Посада в
службовій
ієрархії

Поінформованість у
відповідній
сфері

Досвід роботи
експертом

Всього

Питома вага

Таблиця 3 – Рівні критеріїв кваліфікації відібраних експертів

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4
2
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
4
4
4

2
1
3
3
3
3
2
3
3
2
2
3
2
3
3

3
4
3
4
4
3
4
2
3
3
4
3
2
3
4

2
2
2
2
2
0
2
0
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

2
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
2
2
3
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1

15
16
19
18
17
15
17
16
18
16
17
16
16
17
19

0,75
0,80
0,95
0,90
0,85
0,75
0,85
0,80
0,90
0,80
0,85
0,80
0,80
0,85
0,95

Дані таблиці свідчать, що експертна група набрала 252 бала. Середнє значення показника
кваліфікації по групі з 15 чоловік склало 0,84, що є доволі високим показником (виходячи з умовної
шкали за табл. 2). Коефіцієнт аргументації експерта Ка визначався на основі самооцінки експерта
наступним способом. Експертові було запропоновано заповнити анкету, що містить інформацію,
наведену в табл. 2 (без цифр), у якій відзначено, яким джерелом інформації він користувався по
відповідних градаціях: В (висока), С (середня), Н (низька) [7]. Обчислювався коефіцієнт Ка шляхом
підсумовування цифр за відмітками експерта в таблиці за формулою:
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n

Ka

d j,
j 1

де dj – числова оцінка експерта;
j – порядковий номер джерела аргументації ( j

1, n).

Таблиця 4 – Шкала оцінки джерела інформації на аргументацію експерта
Ступінь впливу джерела на
Вашу думку (аn)
№
Джерело аргументації
з/п
В
С
Н
(висока) (середня) (низька)
Матеріали спеціалізованих видань інформаційних
1.
0,3 (V*)
0,2
0,1
компаній
2. Інформаційні матеріали неофіційних джерел
0,3
0,2
0,1
3. Власна обізнаність з діяльністю фірми-партнера
0,5
0,3
0,1
4. Власний досвід експерта
0,05
0,03
0,01
5. Інтуїція експерта
0,05
0,03
0,01
* Примітка: V – відмітка експерта
Проведені дослідження дали можливість отримати підсумкову формулу для розрахунку
коефіцієнта компетентності експерта:
m

bi
K

0,8 (

i 1

bmax

n

)

0,2

dj .

j 1

Узагальнений алгоритм оцінки компетентності експерта у процесі визначення складових для
розрахунку показника вибору оптимального іноземного партнера у туристичній сфері наведений на
рис. 2 [12].
Блок 1. Вхідні дані
Документальна
інформація про експерта
(таблиця 2)

Самооцінка експерта про
ступінь своєї аргументації
(таблиця 4)

Блок 2. Обробка даних
Розрахунок коефіцієнта
кваліфікації K кв

Розрахунок коефіцієнта
аргументації K a

m

n

bi
K кв

Ka

i 1

dj
j 1

bmax

Блок 3. Вихідні дані
Коефіцієнт компетентності експерта в оцінці діяльності іноземного партнера
m

bi
K

0,8 (

i 1

bmax

n

)

0,2

dj
j 1

Рисунок 2 – Узагальнений алгоритм оцінки компетентності експерта у процесі визначення
складових для розрахунку показника вибору оптимального іноземного партнера в туристичній сфері
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На останньому етапі експертного оцінювання здійснювалося узагальнення та статистична
оцінка проведеного анкетування. В підсумку, експертною групою була запропонована система
комплексних критеріїв кількісної оцінки потенціалу іноземного партнера, а також визначені
коефіцієнти вагомості кожного критерію та одиничного показника для розрахунку показника вибору
оптимального іноземного партнера у сфері туризму [1].
Таким чином, у статті запропоновано системний підхід до вдосконалення комплексного
методу визначення ступеня компетентності експерта на етапі якісного підбору фахівців, що призведе
до обґрунтованого визначення комплексних критеріїв кількісної оцінки потенціалу іноземного
партнера у туристичній сфері.
Висновки. Визначення системи комплексних критеріїв кількісної оцінки потенціалу
іноземного партнера у туристичній сфері залежить від обраної методики проведення експертного
опитування, якісного та кількісного складу експертної групи, коректної обробки результатів,
ретельності створення анкети опитування. З метою вдосконалення процесу формування компетентної
групи експертів запропонований методичний апарат, який дозволяє проводити комплексну оцінку
компетентності експертів з урахуванням кваліфікації та ступеня аргументації експерта.
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У статті запропонований комплексний підхід з вдосконалення методу визначення ступеня
компетентності експертів для підвищення об’єктивності експертиз у сфері туризму.
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Об’єкт дослідження – визначення критеріїв кількісної оцінки потенціалу іноземного партнера
у туристичній сфері.
Мета роботи – розробити організаційно-методичні рекомендації з формування компетентної
експертної групи для оцінки потенціалу іноземного партнера у сфері туризму.
Методи дослідження – методи емпіричного дослідження, математично-статистичні методи,
метод формалізації, метод аналізу та синтезу.
Аналіз та порівняння значної кількості робіт, що стосуються розроблення експертних методів та
їх вдосконалення, показав, що для вирішення завдань у сфері туризму використання формалізованих
підходів оцінки потенціалу іноземних бізнес-партнерів є недостатнім. З метою визначення критеріїв
кількісної оцінки потенціалу іноземного партнера у сфері туризму представлені етапи експертного
оцінювання; запропонований методичний апарат до процесу формування компетентної групи
експертів, який дозволяє проводити комплексну оцінку компетентності експертів з урахуванням
кваліфікації експерта, а також ступеня його аргументації.
Результати статті можуть бути застосовані для проведення якісної об’єктивної експертизи,
отримання науково обґрунтованих результатів, визначення необхідної кількості експертів та оцінки
їх компетентності.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТУРИСТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА, ЕТАПИ
ОЦІНЮВАННЯ, КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЕКСПЕРТА, МЕТОДИ ОЦІНКИ.
ABSTRACT
Ilchenko V.Yu., Bondarenko V.A. Specialties of expert’s method using for estimation foreign
partner’s potential in the tourism sphere. Economics and management on transport. Kyiv. National Transport
University. 2017. Vol. 5.
The article offers a comprehensive approach to improve methods of determining the degree of expert
competence for improvement the expertise’s objectivity in the tourism industry.
The object of study – determining criteria of foreign partners’ quantitative potential assessment in the
tourism sector.
The purpose of study – to develop organizational and methodical guidelines for formation competent
expert group to evaluate the foreign partner's potential in tourism industry.
The research methods – methods of empirical research, mathematical and statistical methods, the
method of formalization, analysis and synthesis methods.
Analysis and comparison of a large number of works relating to the development of expert techniques
and their improvement has shown that to meet the challenges in the tourism using formalized approaches to
assess potential foreign business partners is not sufficient. To determine the quantitative assessment criteria
for foreign partner's potential in tourism provided expert’s evaluation stages; it is proposed the methodical
apparatus in the formation process a competent experts’ team, which allows to conduct a comprehensive
assessment of expert competence based on qualifications of the expert and the degree of their argumentation.
The results of the article can be used for the objective quality assessment, obtaining scientifically
sound results, determining necessary number of experts and assess their competence.
KEYWORDS: TRAVEL COMPANY, EXPERT EVALUATION, STAGES OF EVALUATION,
EXPERT COMPETENCE, EVALUATION METHODS.
РЕФЕРАТ
Ильченко В.Ю. Особенности применения экспертного метода для оценки потенциала
иностранного партнера в сфере туризма / В.Ю. Ильченко, В.А. Бондаренко // Экономика и
управление на транспорте. – К.: НТУ, 2017. – Вып. 5.
У статье предложен комплексный подход к усовершенствованию метода определения степени
компетентности экспертов для повышения объективности экспертиз в сфере туризма.
Объект исследования – определение критериев количественной оценки потенциала
иностранного партнера в туристической сфере.
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Цель работы – разработать организационно-методические рекомендации по формированию
компетентной экспертной группы для оценки потенциала иностранного партнера в сфере туризма.
Методы исследования – методы эмпирических исследований, метод формализации, метод
анализа и синтеза, математически-статистические методы.
Анализ и сравнение множества работ, касающихся разработки и усовершенствования
экспертных методов показал, что использование формализованных подходов к оценке потенциала
иностранных бизнес-партнеров в сфере туризма недостаточно. С целью определения критериев
количественной оценки потенциала иностранного партнера представлены этапы экспертного
оценивания; предложен методический аппарат процесса формирования компетентной группы
экспертов, который позволяет проводить комплексную оценку компетентности экспертов с учетом
квалификации и степени аргументации эксперта.
Результаты статьи могут быть применены для проведения качественной объективной
экспертизы, получения научно-обоснованных результатов, определения необходимого количества
экспертов в группе и оценки их компетентности.
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