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Анотація. Наведено результати апробації нової системи підрахунку національного рейтингу в бад-
мінтоні. У дослідженні використано оцінки експертів щодо показників чинної та новоутвореної системи. 
Розраховано ступінь узгодженості думок експертів. Виявлено показники нової системи, які здатні полег-
шити підрахунок рейтингу та збільшити мотивацію гравців до участі в національних і міжнародних турні-
рах. Представлено результати аналізу рейтинг-листів. Встановлено вимоги до національного рейтингу 
українського бадмінтону. 
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Постановка проблеми та її зв'язок з важливими практичними завданнями. У бад-
мінтоні більшість країн світу рахують національний рейтинг гравців, який відображає резуль-
тати участі спортсменів у національних турнірах [1]. Система національного рейтингу Украї-
ни має значні недоліки. Тому було створено нову систему, яка проходить період апробації. 

Дослідження виконано згідно з бюджетною темою НТУ «ХПІ» «Розробка інноваційних 
засобів і методів діагностики провідних видів підготовленості спортсменів різної кваліфікації 
та спеціалізації» (номер держреєстрації 012U000398) та Зведеного плану науково-дослідни-
цької роботи у сфері фізичної культури і спорту за напрямом 1.2.4 «Науково-методичні осно-
ви використання інформаційних технологій при підготовці фахівців галузі фізичної культури 
і спорту» (номер держреєстрації 0106U011994). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці рейтингу в спорті приділили 
значну увагу А.А. Полозов [1], Ю.І. Смирнов, П.Б. Муравйов [2]. У попередніх публікаціях 
[3] нами вже зроблено аналіз робіт зарубіжних спеціалістів, який дозволив виявити проблем-
ну ситуацію та загальні вимоги до системи підрахунку національного рейтингу в бадмінтоні. 
На цей час вклад у вирішення проблеми було зроблено за рахунок створення нового алгори-
тму розрахунку рейтингу в бадмінтоні та відповідної комп’ютерної програми.  

Мета дослідження: виявити переваги та недоліки новоутвореної системи підрахунку 
національного рейтингу в бадмінтоні шляхом її оцінювання експертами. 

Методи дослідження: аналіз літературних джерел; метод експертного оцінювання, ме-
тоди математичної обробки даних, логічні методи. 

Організація дослідження. В опитуванні брали участь сім експертів: тренери команд, 
творці чиннної системи рейтингу, провідні гравці, керівники федерації бадмінтону України, 
спеціаліст з обробки результатів міжнародних змагань. 

Експерти порівнювали показники систем за допомогою листа опитування, у якому спра-
ведливість твердження оцінювалася за допомогою шкали балів від 1 до 5. Результати матема-
тико-статистичної обробки даних викладені нижче. 

Аналіз отриманих наукових результатів. Упродовж року (у період з 01.09.2011 до 
01.09.2012) підрахунок національного рейтингу в бадмінтоні здійснювався паралельно за дво-
ма системами: новою та чинною.  

Основні положення новоутвореної системи національного рейтингу: 
1. Кожному офіційному національному турніру присвоєно ранг стосовно до рівня гри і 

віку учасників цих змагань. 
2. Гравцеві нараховують бали, залежно від здобутого місця та рангу турніру. 
3. До рейтингу уведуть бали за три ліпші виступи впродовж року. Якщо гравець за ре-

зультатами наступного турніру набирає більшу кількість рейтингових балів, аніж у одному із 
уже доданих до рейтингу результатів, бали за попередній виступ замінюються новими. 

4. Гравець має право замінити кількість балів, набутих в одному із національних турні-
рів, на бали, набрані за результатом одних міжнародних змагань. Це дозволено тільки за умо
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ви, якщо цей спортсмен брав участь у цьогорічному чемпіонаті України. 
5. Якщо два або більше гравці набрали однакову суму балів, вище місце у рейтинг-листі 

посяде спортсмен, що впродовж року брав участь у більшій кількості рейтингових турнірів. 
Якщо цей показник також однаковий, то бадмінтоністи матимуть одне місце в рейтингу (на-
приклад, 1,2,3,4,5,6,6,6,9 ...) [3]. 

Основні відмінності новоутвореної та чинної систем відображено в табл. 1. 
Таблиця 1 

Основні відмінності чинної та новоутвореної систем  
національного рейтингу в бадмінтоні 

 

Відмінності 
Характеристика 

Чинна система Нова система 
Кількість рангів турнірів 2 5 

Спосіб отримання балів 
За перемогу над гравцем,  

що знаходиться вище  
у рейтинг-листі 

За місце в національних  
та міжнародному змаганні 

Термін зберігання балів 3 роки 1 рік 
Максимальна кількість турнірів,  
що належать до рейтингу гравця Усі, в яких брав участь 3 

Мінімальна обов’язкова кількість турнірів 
за рік для зберігання гравця в рейтингу 0 1 

Порівняння сили українського  
та іноземного гравця Завдяки особистій зустрічі 

Завдяки особистій зустрічі 
або за допомогою балів  

у рейтингу 
 

Зауважимо, що проведене експертне оцінювання показало, що за усіма зазначеними в 
табл. 1 характеристиками, експерти надали перевагу новій системі рейтингу (рис. 1). 
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Рис. 1. Середні значення оцінок експертів справедливості тверджень  
щодо систем рейтингу 

 

Фахівці високо оцінили в обох системах такі фактори, як наявність програмного забез-
печення, здатність мотивувати гравця на участь у національних турнірах, сприяння підви-
щенню майстерності гравців. 

Найбільшу перевагу над чинною системою, на думку експертів, новоутворена система 
має за такими показниками: 

- простота для розуміння тренерами, спортсменами, вболівальниками (33 балів проти 14 
відповідно); 
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- спрощена система підрахунку балів (34 та 11 балів); 
- удале поєднання виступів гравця в національних та міжнародних змаганнях (29 та 13 

балів); 
- можливість порівняння сили українських та іноземних гравців без особистих зустрічей 

(22 та 7 балів). 
Такі можливості системи значно полегшують роботу тренерів із планування змагань, 

аналізу результатів гравців, зменшують можливість помилок під час підрахунку рейтингу. 
Вболівальникам та гравцям зручніше користуватися рейтинг-листом. 

На думку фахівців, нова система національного рейтингу України з бадмінтону повинна 
відповідати таким вимогам: 

1. Стимулювання спортсменів до участі в змаганнях і до підвищення їх майстерності. 
2. Максимальна простота і прозорість підрахунку рейтингу. 
3. Мінімальна доля людського чинника, що впливає на результати підрахунку рейтинг-

листа. 
За результатами опитування експертів доведено, що новоутворена система рейтингу лі-

пше відповідає цим вимогам, ніж чинна система. 
Розрахунок коефіцієнта конкордації виявив ступінь узгодженості думок фахівців із ко-

жного питання (рис. 2).  
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Рис. 2. Значення коефіцієнту конкордації думок експертів  
щодо справедливості тверджень. 
Умовні позначення – як на рисунку 1 

 

Зокрема зауважимо, що експерти одноголосно визнали перевагу нової системи за лег-
кість підрахунку балів у ручному режимі та термін зберігання результатів виступів гравців у 
національних турнірах, який забезпечує об’єктивність рейтинг-листа. 

Значна більшість експертів (коефіцієнт конкордації 0,73) вважають, що нова система 
рейтингу дає ліпшу можливість для порівняння сил українських та іноземних гравців без осо-
бистих зустрічей, тому вона зручніша для створення плану участі у змаганнях. Крім того, у 
цій системі об’єктивніше розподілено турніри на ранги . 

Деякі характеристики обох систем рейтингу викликали дещо більші розбіжності в оцін-
ках експертів (коефіцієнт конкордації від 0,33 до 0,18). А саме: 

- можливість гравців обирати турніри для виступів; 
- здатність системи мотивувати гравця на участь і результат у національних турнірах; 
- об’єктивність нарахування балів за показаний результат; 
- сприяння системи підвищенню майстерності гравців, що беруть участь у національних 

змаганнях. 
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Вважаємо, такі розбіжності в думках викликані тим, що обидві системи добре оцінені 
експертами за цими показниками. 

Порівняльний аналіз рейтинг-листів спортсменів-бадмінтоністів за новою та чинною 
системами рейтингу, що формувалися впродовж року, наочно демонструє недоліки старого 
алгоритму підрахунку. Основні нарікання стосуються терміну зберігання балів. За чинною 
системою бали в рейтингу зберігаються до трьох років. Це створює таку ситуацію: гравець, 
що виступає у змаганнях, отримує бали в рейтинг шляхом перемоги над суперником, що по-
сідає в рейтинг-листі більш високе місце, а гравець високого рангу, що не виступає в турні-
рах, має гарні шанси не втратити свої рейтинг-бали. Як наслідок, за рейтинг-листом станом на 
01.09.2012 року виявлено понад 20 гравців, які не брали участь у жодному із турнірів упро-
довж одного та більше років. 

За новою системою рейтинг-лист відображає результат та періодичність участі гравця в 
турнірах (результат турніру утримується лише впродовж року). Тому в рейтинг-лист, розра-
хований за новою системою рейтингу, введені лише гравці, що виступали в двох та більше 
національних турнірах протягом року. Саме такий підхід мотивує гравця на участь і результат 
у національних турнірах та сприяє популяризації бадмінтону в Україні. 

Висновки: 
1. Нова система підрахунку рейтинг-листа більш повно відповідає сучасним вимогам 

до українського національного рейтингу в бадмінтоні. 
2. Головними перевагами нової системи є спрощення підрахунку балів, підвищення 

зручності для планування змагань, врахування результатів міжнародних турнірів, зменшення 
терміну зберігання балів. 

3. Рейтинг-лист, підрахований за допомогою нової системи рейтингу, точніше відобра-
жує розстановку сил гравців та мотивує гравця на участь не лише у міжнародних, але й в на-
ціональних турнірах. 

Подальший напрямок досліджень. Успішна апробація нової системи рейтингу в бад-
мінтоні дозволяє рекомендувати її до застосування паралельно із використанням чинної сис-
теми. У подальших дослідженнях планується відстежувати вплив нового алгоритму підраху-
нку рейтинг-листа на структуру та ефективність змагальної діяльності бадмінтоністів різної 
кваліфікації. 
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ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА СИСТЕМ ПОДСЧЕТА  
НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА В БАДМИНТОНЕ 
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Аннотация. Приведены результаты апробации новой системы подсчета национального рейтинга в бадми-
нтоне. В исследовании использованы оценки экспертов относительно показателей действующей и новой систе-
мы. Рассчитано степень согласованности мнений экспертов. Выявлены показатели новой системы, которые спо-
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собны облегчить подсчет рейтинга и увеличить мотивацию игроков к участию в национальных и международ-
ных турнирах. Представлены результаты анализа рейтинг-листов. Установлены требования к национальному 
рейтингу украинского бадминтона. 

 

Ключевые слова: рейтинг, бадминтон, турнир, система рейтинга. 
 
 
 

THE EXPERTS JUDGEMENT  
OF NATIONAL RANKING SYSTEMS IN BADMINTON 

 

Olena PRUS, Katerina BLESHCHUNOVA 
 

National Technical University “Kharkiv polytechnic institute” 
 

Abstract. The results of the new national ranking system testing in badminton have been given. The study uses 
expert judgement as to the data the current and new system data. The degree of experts consensus was calculated. The new 
system indexes, have been revealeb that facilitabe rating calculation and increase the player’s motivation to participate in 
national and international tournaments. The results of the analysis of the rating lists are presented. Requirements to the 
Ukrainian national badminton ranking have been identified. 
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