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Для моделювання системи вищої освіти необхідно 

скористатись методикою розрахунку коефіцієнтів відносної ваги, 

за допомогою яких визначається вплив того чи іншого фактору 

(явища, заходу) на функціонування системним в цілому. Цей 

коефіцієнт отримують за допомогою експертних оцінок. 

Експертам пропонують оцінити, за допомогою заздалегідь 

розробленої шкали оцінок, важливість кожного заходу в 

досягненні поставленої мети. Ці експертні оцінки потім за 

допомогою різних методик тим чи іншим шляхом 

трансформують у коефіцієнти відносної ваги. Різні методики 

розрахунку коефіцієнтів відносної ваги реалізують різні шляхи 

таких перетворень. 

Методики ітераційного алгоритму формування вектора 

експертних оцінок мають обернену пропорційну залежність між 

експертними оцінками і значеннями відповідних їм коефіцієнтів 

відносних. Для таких методик головним буде не співвідношення, 

а різниця між числовими значеннями експертних оцінок.  

Спочатку формується список заходів, які можуть впливати на 

кінцевий результат (поставлену мету). Експерти формують 

перший варіант вектора оцінок. Номер елемента у векторі оцінок 

співпадає з номером заходу у сформованому списку заходів. 

Таким чином вводиться взаємооднозначна відповідність між 

заходом та відповідним йому елементом у векторі оцінок. 

Спочатку вибирається найвпливовіший, з точки зору експертів, 

захід зі списку заходів. У вектор оцінок заноситься нуль в 

елемент з номером, який відповідає цьому найвпливовішому 

заходу. Таким чином, у векторі оцінок усі елементи додатні i він 
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не може містити логічних протиріч. Елементи цього вектора 

позначимо ai, i=1, 2, ..., n. Маємо {a1,a2,...,0,...,an}.  

Далі, вектор експертних оцінок будемо уточнювати за 

допомогою наступного ітераційного алгоритму: за допомогою 

цього вектора формується матриця попарних порівнянь. 

Елементи цієї матриці позначимо bij, i=1, 2, ..., n, j= 1, 2. ..., n. 

Елементи цієї матриці задовольняють умовам: 

  bij=-bji   i=1, 2, ..., n, j= 1, 2,... n.     (1)  

та для будь-яких p і m повинні мати: 

  bim=-bip=const,   i=1, 2, ..., n.    (2) 

Її елементи, що розташовані на головній діагоналі, рівні 

нулеві. 

1. Етап розгортки. Формується головна діагональ матриці 

попарних порівнянь:  

biі = 0, i=1, 2, ..., n.     (3) 

2. K-тий рядок матриці попарних порівнянь співпадає з 

сформованим експертами вектором оцінок (k - номер вибраного 

найвпливовішого заходу). Формується k-тий рядок матриці 

попарних порівнянь: 

bki = ai, ,   i=1, 2, ..., n.     (4) 

3. Використовуючи властивість (1), формуємо k-й стовпчик 

матриці: 

bki= − ai, ,   i=1, 2, ..., n.      (5) 

4. Решту елементів матриці попарних порівнянь (крім 

елементів, що стоять на головній діагоналі, елементів k-го рядка 

та k-го стовпчика) визначаються за формулою: 

biі = aj − ai, i ≠ j, i ≠ k, j ≠ k.     (6) 

Не важко довести, що сформована таким чином матриця 

попарних порівнянь має властивість (2). Дійсно, з урахуванням 

(6) можна записати: 

bim − bіp = am− ai− ap+ ai = am− ap 

що й потрібно було довести. 

Таким чином, на відміну від матриці попарних порівнянь у 

методиці Сааті, сформована матриця має чітку оцінку заходів в 

усіх своїх рядках. Тобто, оцінка будь-якого заходу однакова в 

кожному рядку сформованої матриці попарних порівнянь. 

 


