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Шум

Видання рекомендують автори 
бестселерів Адам Грант  
і Роберт Чалдіні

Книга отримала позитивні відгуки  
від The New York Times  
та The Financial Times

Один із авторів книги – лауреат 
Нобелівської премії з економіки

Основна ідея
Помилки в рішеннях, які приймаються у різних сферах, можуть бути зумовлені 
як когнітивними спотвореннями (надмірна впевненість, прагнення уникнути ри-
зику тощо), так і шумом, що є менш очевидним проявом похибок людського 
мислення. Водночас, як вважають автори, саме шум зазвичай є головною про-
блемою. Ба більше, його рівень часто буває неприйнятно високим.
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У чому суть шуму?
Відмінності між когнітивними спотворен-

нями і шумом Канеман, Сібоні й Санстейн 
ілюструють таким прикладом. Уявімо, що 
чотири групи друзів (із п'яти людей кожна) 
змагаються у стрільбі в тирі. Кожен робить 
один постріл із однієї і тієї самої рушниці.

В ідеальному світі всі постріли повинні 
влучити точно в ціль. Приблизно так вигля-
дають результати групи 1. У групі 2 – жод-
ного влучного пострілу, а усі промахи зо-
середжені у межах вузької ділянки, що 
знаходиться нижче цілі. Так сталося тому, 
що всі стрілки виявилися схильними до 
когнітивного спотворення – брали за ос-
нову однакове хибне припущення. Якщо б 
хтось із них зробив додаткові постріли, пе-
редбачити результати було б просто (вони 
виявилися б приблизно там само, де й по-
передні).

У групи 3 – один влучний постріл, про-
махи хаотично розосереджені по усьому 
простору довкола мішені. Спрогнозувати 
результати додаткових пострілів немож-
ливо. У цьому випадку ми маємо справу 
з шумом. Група 4 схильна як до когнітив-
них спотворень (постріли систематично не 

є влучними), так і до шуму (промахи хао-
тичні).

А тепер уявімо, що ми дивимося на ре-
зультати зі зворотного боку, не бачачи саму 
мішень. У такій ситуації неможливо сказа-
ти, наскільки близькі або далекі постріли 
груп 1 і 2 від центру мішені. Зате з першо-
го погляду ви зможете визначити, що в гру-
пах 3 і 4 присутній шум, а у двох попередніх 
його немає. У цьому й полягає базова ха-
рактеристика шуму: ви можете його роз-
пізнати і виміряти, нічого не знаючи ані про 
мету, ані про когнітивні викривлення, що 
перешкоджають влученню в ціль.

Часто ми робимо висновки, ґрунтую-
чись на припущеннях, правильність яких 
перевірити неможливо. Коли керівники кі-
ностудії аналізують потенціал ринку для но-
вого фільму, ми можемо оцінювати варіа-
бельність їхніх суджень, не знаючи, які каси 
збирає стрічка (або чи вийшла вона взага-
лі). Якщо говорити про медицину, то осо-
бливо сильний шум є в психіатрії, де суб'єк-
тивне судження дуже важливе. Водночас 
великий шум присутній і в сферах, де його 
не повинно бути, наприклад, в інтерпретації 
рентгенограм.

Деніел Канеман – американський психолог, один із засновни-
ків поведінкової економіки, лауреат Нобелівської премії з еконо-
міки (2002 рік), автор бестселера «Мислення швидке й повільне» 
(Thinking, Fast and Slow).

Олів’є Сібоні – професор кафедри стратегії HEC Paris, рані-
ше – старший партнер у паризькому і нью-йоркському офісах 
McKinsey&Company. Відомий завдяки дослідженням у сфері по-
ліпшення якості стратегічних рішень.

Касс Санстейн – засновник і директор програми поведінкової еконо-
міки та публічної політики при Гарвардському університеті. Обіймав 
керівні посади в адміністрації Барака Обами. Автор книги «Світ за “Зо-
ряними війнами”» (The World According to Star Wars), співавтор бест-
селера «Поштовх» (Nudge).



1

2

3

4

5

Шумом є варіабельність професійних суджень, які повинні 
бути ідентичними (покарання за однаковий злочин, діагнози, 
які формуються на основі однакової інформації тощо).

Зазвичай шум в організаційних системах залишається 
непоміченим. Навіть визнаючи наявність шуму, керівники 
сильно недооцінюють ступінь його прояву, а також те,  
як він впливає на бізнес.

Шум присутній у всіх аспектах управління 
організацією. Що вища суб'єктивна складова, 
то його більше. Великі нарікання щодо цього 
викликають системи оцінювання персоналу.

Одним із пояснень «непомітності» шуму є ілюзія згоди: 
компанії не намагаються усунути це явище через 
небажання відчувати дискомфорт від конфліктів.

В ухваленні групових рішень проблема 
шуму посилюється ще більше.

П’ять основних думок
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Прогнозування – ще одна сфера, сумно-
звісно відома завдяки сильному шуму. Екс-
перти прогнозують все що завгодно – про-
даж якогось продукту, рівень безробіття, 
ймовірність банкрутства компаній, що опи-
нилися в кризових обставинах тощо, вод-
ночас не тільки не погоджуючись один із 
одним, але й із собою. Коли одних і тих са-
мих програмістів двічі у різні дні попросили 
спрогнозувати терміни завершення проєкту, 
варіабельність відповідей становила 71%.

Автори стверджують, що присутність 
шуму неминуча, оскільки ми живемо у 
складному, непередбачуваному світі. І ця 
складність проявляється в будь-якій сфе-
рі, що вимагає винесення професійних су-
джень. У прийнятті рішень лікарями, вчите-
лями, юристами, інженерами, керівниками 
і рекрутерами розбіжності неминучі. Однак 
їхні думки відрізняються одна від одної на-
багато сильніше, ніж ми можемо уявити.

Шум у системі
Зайнятися проблемою шуму авторів 

спонукав наступний епізод. У якості кон-
сультантів вони співпрацювали зі страховою 
компанією, керівники якої розмірковували 
над тим, як домогтися більшої послідовно-
сті у судженнях працівників, які ухвалюють 
важливі фінансові рішення. Управлінці ви-
ходили з того, що подібні судження не мо-
жуть бути повністю послідовними, оскіль-
ки частково суб'єктивні. Відповідно, певний 
шум у них буде завжди. Розбіжності вини-
кли, тільки коли питання почало стосувати-
ся сили шуму. Загалом керівники вважали, 
що шум не може становити для компанії 
серйозної проблеми. Але водночас погоди-
лися провести простий експеримент, який 
автори назвали «аудитом шуму».

У кожному з підрозділів компанії пра-
цюють декілька висококваліфікованих ан-
дерайтерів. Коли виникає необхідність 
укладення договору з клієнтом, будь-хто 
з них (хто зараз вільний) може здійснюва-
ти оцінку ризиків і визначати суму страхо-
вих виплат. В ідеалі вона повинна відпові-
дати «принципу Золотоволоски» – не бути 
ані завищеною, ані заниженою. Можна при-

пустити, що усереднене судження великої 
групи професіоналів буде досить близьким 
до «величини Золотоволоски». Однак якщо 
сума страхових виплат занадто висока або 
занадто низька, компанія зазнає збитків.

Якщо в добре керованій страховій ком-
панії методом випадкової вибірки ви при-
значаєте двох андерайтерів для оцінки 
ідентичних кейсів – наскільки можуть від-
різнятися їхні судження? Коли автори запи-
тали про це керівників страхової компанії, 
то більшість оцінили рівень варіабельності 
у 10% або менше.

Пізніше про те саме запитали 828 ген-
директорів і топ-менеджерів організацій із 
різних сфер. І всюди усереднене значення 
оцінки варіабельності ідентичних профе-
сійних суджень становило 10% (друга за 
частотою відповідь – 15%). Однак проведе-
ний авторами аудит шуму виявив набагато 
глибші відмінності в судженнях – їх рівень 
становив 55% (це означало, наприклад, що 
якщо один андерайтер встановлював стра-
хову премію на рівні $9 500, то інший – на 
рівні $16 700). Один із керівників компанії 
оцінив її сумарні річні збитки (як від зави-
щеної, так і від заниженої вартості контрак-
ту) у сотні мільйонів доларів. Однак ніхто не 
міг сказати точно, якою має бути «величина 
Золотоволоски».

Щоб наголосити на ролі випадковості у 
виборі андерайтера, автори використову-
ють слово «лотерея». Але якщо лотерея в 
традиційному розумінні слугує певним ці-
лям, то лотерея суджень не несе в собі нічо-
го, крім визначеності. Бо ніхто насправді не 
знає, що станеться, якщо оцінку кейса про-
водитиме цей, а не інший фахівець. «Дані 
вказують на те, що з неприйнятно високим 
ступенем вартість контракту для клієнта 
залежала від лотереї, яка визначала, який 
працівник буде займатися його справою», – 
пишуть автори.

Базовою відмінністю системного шуму 
є його небажаність. Не варто плутати його 
з ситуаціями, коли відмінності в судженнях 
не просто бажані, а й необхідні (наприклад, 
декілька компаній конкурують між собою, 
намагаючись запропонувати оптималь-
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не рішення якоїсь проблеми). Також варто 
врахувати, що системний шум – це пробле-
ма організацій, а не ринків. Якщо трейде-
ри по-різному оцінюють вартість акцій, 
хтось із них отримує прибуток, а хтось за-
знає збитків. Це нормально, оскільки на та-
ких розбіжностях побудований ринок. Але 
якщо когось із трейдерів випадково оби-
рають, щоб виконати оцінку вартості акцій 
від імені компанії, і водночас виявляється, 
що оцінки, зроблені його колегами, істот-
но відрізняються від його власної, це озна-
чає, що структура страждає від системного 
шуму. Одна компанія з управління актива-

ми, прагнучи визначити справедливу вар-
тість акцій, попросила 42 інвесторів неза-
лежно один від одного провести їх оцінку. 
Всі вони використовували однакову мето-
дологію, але середнє значення рівня шуму 
в їхніх судженнях становило 41%.

У «зашумлених» системах помилки, 
зумовлені варіабельністю суджень, не ні-
велюють, а посилюють одна одну. «Якщо 
за вчинення злочину, за який потрібно сім 
років відсидіти у в’язниці, один обвинува-
чений отримує чотири роки, а інший – сім, 
то правосуддя зазвичай не відбувається», – 
зауважують автори.

Як отримати точніший результат опитування

4 
Чому  

це сталося?

3 
Які припущення 

могли бути 
помилковими?

6 
Перше припущення 

було завищеним  
чи заниженим?

7 
Візьміть за основу 

нову, альтернативну 
перспективу, зробіть 

нове припущення.

1 
Виходьте з того,  

що перша 
інформація була 

неправильна.

5 
Які ваші нові 
припущення?

2 
Чому це 
сталося?

Для отримання найбільш 
правдивого результату, 
через деякий час після 
першого опитування 

(два-три тижні) поставте 
перед тією самою групою 

учасників завдання за 
наступним алгоритмом
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Ілюзія згоди
Як так стається, що висококваліфікова-

ні фахівці, які виконують однакові функції й 
працюють в одній організації, можуть мати з 
того самого питання настільки різні думки, 
не усвідомлюючи цього? Одним із пояснень 
«непомітності» шуму є видимість одностай-
ності, яка присутня в багатьох організаціях. 
Аудит шуму, який автори проводили в різних 
компаніях, послідовно вказує на те, що в ор-
ганізаціях підтримується ілюзія згоди. Вод-
ночас багатьом людям непросто погодитися 
із тим, що хтось може мати іншу думку.

Часто ми починаємо вірити в незапе-
речність нашої думки лише тому, що вона 
спирається на те, що спрацьовувало в ми-
нулому. Одна андеррайтерка, ділячись із 
авторами своїм досвідом перетворення на 
«експертку», розповіла: коли вона була фа-
хівцем-початківцем, то в 75% випадків кон-
сультувалася зі своїм керівником. Однак 
із часом відчула, що необхідності в цьому 
більше немає. Психологія такої динаміки 
очевидна: напрацьовується суб'єктивний 
досвід суджень, які формулюються зі зро-
стаючою легкістю, частково тому, що схо-
жі на судження, які виносилися в аналогіч-
них випадках раніше. Згодом, у міру того 
як спеціалістка навчилася погоджуватися 
з «попередньою версією себе», її впевне-
ність у власних висновках зростала. Водно-
час вона не приділила уваги тому, як після 
завершення періоду учнівства стала пого-
джуватися з колегами.

Ілюзія згоди – це потужна завіса, за якою 
ховається шум. Але чому компанії не нама-
гаються усунути це явище? Одну з голов-
них причин автори бачать у небажанні орга-
нізацій відчувати дискомфорт, створюваний 
розбіжностями й конфліктами. Часто втеча 
від конфлікту є для них так само важливою, 
як і ухвалення правильного рішення.

Нерідко, намагаючись звести до міні-
муму кількість невдалих суджень, компа-
нії проводять «розбори прольотів», де ана-
лізують провальні рішення. Як зазначають 
автори, це може бути корисним навчаль-
ним інструментом, але не підходить для 
усунення ілюзії згоди. Ідентифікувати по-

гані судження набагато легше, ніж хоро-
ші. Якщо помилка дійсно серйозна, фахівці 
легко сходяться на думці, що вона є істот-
ним відхиленням від професійних норм. 
Привернення уваги до прорахунків жодним 
чином не допомагає професіоналам ви-
явити, наскільки сильно вони не погоджу-
ються один із одним, виявляючи зовнішню 
єдність думок. А значить, це не сприяє усу-
ненню системного шуму.

Шум, створений 
випадковими обставинами

Спостерігаючи за баскетболістом, який 
виконує кілька аналогічних кидків, не-
складно помітити, що всі вони відрізняють-
ся один від одного. Це залежить від бага-
тьох чинників (ступеня втоми гравця, його 
емоційного стану, підтримки вболівальни-
ків тощо). Проте ми ніколи не дізнаємося 
ступінь значущості кожного з цих чинників. 
Відповідно, варіабельність кидків є фор-
мою шуму. Зміни стану нашого організму 
очевидні. Однак варіабельність мислення є 
набагато менш видимою.

Напевно кожен помічав за собою, що 
думка може змінюватися без надходжен-
ня нової інформації. Наприклад, перегляну-
тий напередодні фільм змусив нас пережи-
вати, а сьогодні здається банальним. Вчора 
ми засудили вчинки людини, а зараз нам 
здається, що вона заслуговує на поблаж-
ливість. Зміна думки без видимої причини 
проявляється і в ситуації формування про-
фесійних суджень. Так, лікарі нерідко став-
лять різні діагнози, якщо їм двічі показують 
історію хвороби того самого пацієнта. Коли 
на одному престижному конкурсі вин у 
США експерти двічі продегустували ті самі 
напої, то однаково оцінили тільки 18% з них 
(переважно найгірші). Як баскетболіст ніко-
ли не робить однакових кидків, так і ми не 
завжди виносимо ідентичні судження, сти-
каючись із однаковими фактами у двох різ-
них ситуаціях.

Процес, коли випадково вибирається 
андерайтер, лікар або суддя для роботи з 
якимось кейсом, автори назвали лотере-
єю. Шум, викликаний випадковими обста-
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Проаналізувати процеси і процедури, що сприяють 
висловлюванню альтернативних думок.

Раціоналізувати процес 
прогнозування для себе 
і своїх працівників.

Провести сесію для управлінців щодо  
когнітивних викривлень, які часто  
зустрічаються у вашій компанії.

Варто замислитися Чи створені у вашій 
компанії умови для 
відкритого висловлю-
вання незгоди?

Наскільки послідовними є рішення, які ухвалюють 
ваші підлеглі, та чи є в них системні помилки? 

Чи спостерігаються істотні відмінності 
в оцінках будь-чого вашими підлеглими 
(прогнозу продажу тощо)?

Варто зробити
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винами, є, за їхнім визначенням, продук-
том «другої лотереї», яка вибирає момент, 
коли фахівець формулює свою думку, а 
також враховує настрій цієї людини, низ-
ку попередніх випадків, які свіжі в її пам'я-
ті, а також незліченну кількість інших чин-
ників, що формують конкретний контекст. 
Якщо в першій лотереї логіку призначення 
андерайтера простежити можливо, то дру-
га лотерея набагато абстрактніша. В її ви-
падку ми можемо знати тільки те, що якесь 
судження було вибрано серед величезної 
кількості варіантів. Іншими словами, ство-
рений випадковими обставинами шум є 
варіабельністю серед невидимих для нас 
можливостей.

Чи можна контролювати 
чинник випадковості?

Серед зовнішніх чинників, що вплива-
ють на професійні судження (хоча в ідеа-
лі цього не повинно бути), – стрес, настрій, 
погода. Сонячне світло активізує фондові 
ринки. Суди можуть виносити суворіші рі-
шення, коли на вулиці спека. Маючи вели-
ку вибірку професійних рішень, аналітики 
іноді можуть визначити, чи були вони ух-
валені під впливом нерелевантних чинни-
ків (наприклад, часу доби або температу-
ри повітря). Однак, як зауважують автори, 
не варто сподіватися, оскільки виявити всі 
небажані зовнішні впливи на судження не-
можливо. Тому варто сфокусуватися на ме-
ханізмах мінімізації шуму цього типу.

Психологи, Едвард Вул та Гарольд Паш-
лер, вирішили двічі поставити різним лю-
дям низку запитань, зокрема: «Яка част-
ка аеропортів світу розташована в США?». 
Респонденти не знали, що їх будуть питати 
двічі. Гіпотеза вчених полягала у тому, що 
середнє значення двох відповідей буде точ-
нішим, ніж кожна з них окремо. Отримані 
дані підтвердили правильність цього при-
пущення. Перша відповідь була ближчою 
до істини, ніж друга, але найправильніше 
припущення було середнім значенням двох 
відповідей.

Вул і Пашлер черпали натхнення у та-
кому явищі, як «мудрість натовпу»: усеред-

нення припущень, зроблених незалежно 
один від одного різними людьми, зазви-
чай підвищує точність таких припущень. 
У 1907 році Френсіс Гальтон, двоюрідний 
брат Чарльза Дарвіна, провів експеримент: 
попросив 787 селян, які беруть участь у яр-
марку, оцінити вагу призового бика. Відпо-
віді були далекі від істини, але їхнє серед-
нє значення відрізнялося від правильного 
лише на 2 кг. Тобто натовп продемонстру-
вав мудрість: у судженнях був присутній 
шум, але не було когнітивних спотворень.

Далі вчені вирішили з'ясувати, чи мож-
на отримати «ефект натовпу», якщо з пев-
ним інтервалом (у цьому випадку – три тиж-
ні) поставити однакові запитання одним і 
тим самим людям та усереднивши отримані 
значення. Виявилося, що так. Це явище Вул 
і Пашлер назвали «натовпом усередині». Ні-
мецькі дослідники Штефан Герцог і Ральф 
Гертвіг провели аналогічний експеримент, 
але замість того, щоб просто ще раз запи-
тувати про одне й те саме, вони стимулюва-
ли людей зробити припущення, яке б відріз-
нялося від першого. Для цього респонденти 
повинні були активно осмислити неврахова-
ну в перший раз інформацію.

Завдання для учасників експерименту 
було таким: «Виходьте з того, що ваша пер-
ша інформація була неправильною. Далі 
подумайте про те, чому це сталося. Які при-
пущення могли бути неправильними? Чому 
це сталося? Що випливає з ваших нових 
припущень? Перше припущення було за-
вищеним або заниженим? Ґрунтуючись на 
новій, альтернативній перспективі, зробіть 
нове припущення».

Оскільки в другому випадку досліджу-
вані були змушені подивитися на питання 
під іншим кутом, два представники «натов-
пу всередині» віддалилися один від одного 
ще більше, ніж в експерименті Вула і Паш-
лера; зрештою, усереднене значення їхніх 
відповідей було ще ближчим до істини.

Як групи посилюють шум
У контексті ухвалення групових рішень 

проблема шуму посилюється ще більше, 
адже напрям руху групи ще значніше може 
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Аудит шуму

Формування проєктної команди, до складу якої повинні увійти:
• консультанти (внутрішні та зовнішні);
• фахівці, які готують матеріали кейсів;
• «судді» – працівники, які оцінюватимуть кейси.

1. Визначення учасників процесу

Підготовка кейсів і опитувальників, які повинні містити: 
• запитання, мета яких – зрозуміти, які чинники вплинули на винесення того чи іншого 

судження;
• перелік фактів, що містяться у кейсі, щоб учасники опитування могли проранжувати 

їх значущість;
• запитання, відповіді на які вимагають «погляду ззовні». Наприклад, якщо завданням є 

оцінка вартості чогось, учасники процесу повинні показати, наскільки запропонована 
ними величина відрізняється від усіх інших оцінок аналогічних кейсів цієї категорії.

2. Розробка матеріалів

3. Зустріч із керівниками

Необхідно обговорити наступні запитання: 
• Яким, на вашу думку, може бути рівень відмінностей між випадково обраною парою 

оцінок за конкретним кейсом?
• Який максимальний рівень розбіжностей за кейсом є прийнятним з точки зору 

інтересів бізнесу?
• Які збитки може понести бізнес у разі завищення (заниження) вартості кейса 

(варто навести конкретну цифру, наприклад, на 15%).

6. Подальші дії

Розробка кроків, які допоможуть мінімізувати як когнітивні викривлення, так і шум  
у рішеннях, що ухвалюються.

Менеджери підрозділу, де виконується аудит, повинні про це знати. Під час формування 
оцінок кейсів працівниками між ними не має бути жодних консультацій.

4. Проведення дослідження

Проєктна команда проводить статистичний аналіз кейсів, що, зокрема, передбачає 
виявлення загального обсягу шуму і його окремих складових. Важливо виявити чинники, 
що зумовили варіабельність оцінок, а також можливі недоліки у підготовці персоналу, 
проблемні місця в процедурах тощо.

5. Аналіз
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визначатися чинниками, які повинні бути 
нерелевантними.

Одне масштабне дослідження рейтин-
гів поп-музики засвідчило, що загалом під-
сумковий успіх певної пісні залежить від 
ступеня її початкової популярності. Якщо в 
перші дні сплеску популярності не відбува-
ється, то твір, незалежно від своїх художніх 
властивостей, швидше за все, місця серед 
«найкращих» не займе. Те саме проявля-
ється в зовсім інших ситуаціях. Якщо дум-
ка якогось члена групи спочатку отримує 
схвалення, інші люди, що належать до ко-
манди, отримують потужний стимул діяти 
так само. За словами авторів, якщо групи 
стають на бік деяких товарів, рухів, поста-
тей, ідей, – це може відбуватися не через 
переваги предмета обговорення, а тому що 
виникає чинник «ранніх рейтингів».

Варто врахувати, що ефект «мудрості 
натовпу» спрацьовує в ситуації, коли су-
дження виносять незалежні один від одно-
го люди. А в організаціях є дуже виражений 
чинник соціального впливу або навіть тис-
ку. Також автори нагадують про те, що «не 
всі натовпи мудрі», вони можуть бути при-
хильниками тиранів, підживлювати ринко-
ві «бульбашки», або розділяти певні ілюзії.

Деякі відмінності між членами гру-
пи можуть стимулювати її твердо сказа-
ти «так», а їхня повна гомогенність – стати 
причиною безкомпромісного «ні». Тобто з 
урахуванням динаміки взаємодії в групі, рі-
вень шуму в ній може бути дуже високим. 
«Незалежно від того, чи ми говоримо про 
шум, присутній у низці схожих груп, чи про 
шум усередині однієї групи – будь-які одно-
значні судження з важливих питань варто 
розглядати лише як варіант серед величез-
ної кількості можливостей», – наголошу-
ють Канеман, Сібоні та Санстейн.

Шум в управлінні
«Якщо є судження, то у ньому завжди 

буде присутній шум», – зауважують автори. 
А це означає, що так чи інакше шум при-
сутній у кожному аспекті управління орга-

нізацією. І що вища суб'єктивна складова, 
то його більше. Великі нарікання щодо цьо-
го викликають системи оцінювання персо-
налу.

Дослідження демонструють, що в атес-
таційних процесах присутні усі види шуму, 
зокрема й шум, пов'язаний із випадковими 
обставинами (настрій менеджера). Відмін-
ності в оцінках приблизно на 30% обумов-
люються варіабельністю продуктивності 
працівників, а на 70% – варіабельністю су-
джень менеджерів.

Зв'язок між продуктивністю праці та 
оцінкою є слабким або, у найкращому ви-
падку, невизначеним. Інструменти, що 
ґрунтуються на зворотному зв'язку, теж не 
виправдовують очікувань. Зокрема, тому 
що отримати стабільно якісний зворотний 
зв'язок практично нереально. З комп'юте-
ризацією набувають поширення деталізо-
вані опитувальники, які автори називають 
не просто марними через їхню складність, 
але й шкідливими. Оскільки, як зазначало-
ся вище, чітко виражений позитивний або 
негативний рейтинг перших запитань може 
задати відповідний тон відповідям на інші.

Автори вважають, що теоретично спо-
собом розв’язання проблеми може бути 
метод, схожий на підхід Джека Велча з 
General Electric: поділ персоналу за резуль-
татами атестації на три категорії. Метод 
«примусового ранжування» хоча і розкри-
тикований багатьма, проте здатен мінімізу-
вати шум.

Канеман, Сібоні та Санстейн наголо-
шують, що особисті цінності, творчий по-
тенціал, індивідуальність можуть бути 
необхідними для ухвалення рішень (у ви-
борі цілей, виробленні варіантів реагу-
вання тощо), але коли справа стосується 
винесення суджень, особливості людей 
стають джерелом шуму. Радикальним 
розв’язанням цієї проблеми можуть стати 
алгоритми. Але, як вважають автори, поки 
що алгоритми не здатні замінити людське 
судження, хоча й можуть стати одним зі 
способів його вдосконалення 


