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Лекція 1.1 Організація наукових досліджень  

 

1.  Організаційна структура науки в Україні 

 

Наука – теоретична систематизація об’єктивних знань про дійсність; 

одна з форм суспільної свідомості. В ході історичного розвитку наука 

перетворюється на продуктивну силу суспільства і найважливіший 

соціальний інститут. Термін «наука» вживається також для позначення 

окремих галузей наукових знань. 

Наука є сферою суспільного життя, діяльністю людей, яка полягає у 

здобутті нових, а також у використанні вже існуючих знань. 

Науку розглядають як діяльність, що поділяється на наукову, науково-

технічну, а також науково-педагогічну та науково-організаційну. 

Наукова діяльність – це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 

одержання і використання нових знань. Основними її формами є 

фундаментальні та прикладні наукові дослідження. 

Фундаментальні наукові дослідження – наукова теоретична та (або) 

експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про 

закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язку. 

Прикладні наукові дослідження – наукова і науково-технічна діяльність, 

спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей. 

Науково-технічна діяльність – інтелектуальна творча діяльність, 

спрямована на одержання і використання нових знань в усіх галузях техніки і 

технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-

конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та 

проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій 

науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов’язані з доведенням 

наукових і науково-технічних знань до стадії їх практичного використання. 

Науково-організаційна діяльність – діяльність, що спрямована на 

методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-

технічної та науково-педагогічної діяльності. 

Основним законодавчим актом, що регулює наукову діяльність в 

Україні, є Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Закон 

визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і 

розвитку науково-технічної сфери, створює умови для наукової і науково-

технічної діяльності, забезпечення потреб суспільства і держави у 

технологічному розвитку. 

Основні цілі, напрями, принципи, форми і методи діяльності держави в 

науково-технічній сфері визначає державна науково-технічна політика, яка є 

складовою соціально-економічної політики України. 

Державне регулювання та управління у сфері наукової і науково-

технічної діяльності здійснюють: Верховна Рада України; Президент 

України; Кабінет Міністрів України; міністерства, відомства та інші 

центральні органи виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної 



діяльності; Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради, Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади. 

У кожному процесі наукового дослідження обов’язково потрібні такі 

елементи: суб’єкт, засоби та об’єкт. 

У загальному розумінні як суб’єкт науки можна визначити інститут 

науки як організацію людей, які пов’язані між собою певними відносинами, 

для виконання завдань у сфері наукової, науково-технічної, науково-

педагогічної та науково-організаційної діяльності. 

Як одиничний елемент поняття «суб’єкт науки» можна розглядати 

вченого – особу, що проводить фундаментальні й прикладні наукові 

дослідження та отримує наукові та (або) науково-технічні результати. 

Розвиток науки і техніки пов’язаний з ускладненням методів і форм 

наукових досліджень, використанням складної апаратури. В сучасних умовах 

масштабні наукові дослідження проводяться великими колективами, і вчений 

є їх активним учасником. 

Згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності є: вчені, наукові 

працівники, науково-педагогічні працівники, а також наукові установи, 

наукові організації, вищі навчальні заклади III – IV рівнів акредитації, 

громадські організації у науковій та науково-технічній діяльності. 

До державних наукових організацій належать Національна академія наук 

України (НАН України) та галузеві академії наук – Українська академія 

аграрних наук, Академія медичних наук України, Академія педагогічних 

наук України, Академія правових наук України, Академія мистецтв України. 

Суб’єктів науки можна поділити на дві групи залежно від мети їх 

діяльності: 

– суб’єкти, діяльність яких спрямована на виробництво нових наукових 

результатів: науково-дослідні інститути; ВНЗ III - IV рівнів акредитації; 

наукові підрозділи виробничих підприємств; наукові школи, товариства; 

–  суб’єкти, діяльність яких спрямована на контроль, оцінку і визнання 

отриманих наукових результатів (спеціалізовані вчені ради, Державна 

атестаційна комісія (ДАК) України). 

 

2. Класифікація наук 

Класифікація наук - розкриття їх взаємозв’язку на основі певних 

принципів та вираження зв’язку наук у вигляді логічно обґрунтованого їх 

розташування (або ряду). 

Матеріальні об’єкти природи визначають існування багатьох галузей 

знань, тому наука сьогодні охоплює велику галузь знань і включає близько 

15 тис. дисциплін, які все тісніше взаємодіють одна з одною. 

Наука є основною формою пізнання світу й спрямована на виявлення 

найважливіших аспектів та властивостей усіх явищ природи, суспільства і 

мислення. У зв’язку з цим усі науки поділяють на: природничі (фізика, хімія, 

біологія тощо); суспільні (економічні, філологічні, історичні тощо); про 

мислення (філософія, логіка, психологія тощо). 



Також має місце підхід щодо поділу наук на дослідницькі 

(фундаментальні, теоретичні) та прикладні. 

Державною атестаційною комісією (ДАК) України за погодженням з 

Міністерством освіти і науки України визначено галузі науки, що покладені в 

основу сучасної класифікації наук. Відповідно до цієї класифікації 

основними галузями наук є: 

01.Фізико-математичні науки. 

02.Хімічні науки. 

03.Біологічні науки. 

04.Геологічні науки. 

05.Технічні науки. 

06.Сільськогосподарські науки. 

07.Історичні науки. 

08.Економічні науки. 

09.Філософські науки. 

10.Філологічні науки. 

11.Географічні науки. 

12.Юридичні науки. 

13.Педагогічні науки. 

14.Медичні науки. 

15.Фармацевтичні науки. 

16.Ветеринарні науки. 

17.Мистецтвознавство. 

18.Архітектура. 

19.Психологічні науки. 

20.Військові науки. 

21.Національна безпека. 

22.Соціологічні науки. 

23.Політичні науки. 

24.Фізичні виховання і спорт. 

25.Державне управління. 

Саме в цих галузях науки в нашій країні проводяться наукові 

дослідження, науковці захищають кандидатські й докторські дисертації, 

після захисту їм присуджується науковий ступінь кандидата або доктора 

наук. Кожна наука передбачає створення єдиної логічно чіткої системи знань 

про ту чи іншу сторону навколишнього світу, знань, зведених в систему. 

Жодну науку не можна подавати як суму готових висновків, істин. Будь-яка 

наука розвивається і рухається через протиріччя: між новим історичним 

матеріалом та старими теоріями, між різними концепціями, точками зору, 

між методами дослідження, що склались, та проблемами. Взаємодія наук 

відбувається через обмін інформацією, інтеграцію методичних прийомів 

досліджень, використання результатів досліджень тощо. 

 

 

 



3. Підготовка наукових кадрів 

В українській системі освіти і науки існують наукові ступені - доктор 

наук, кандидат наук та вчені звання - професор, доцент, старший науковий 

співробітник. 

Наукові ступені присуджуються (після захисту дисертацій), а вчені 

звання присвоюються спеціалістам з вищою освітою, визначають їх 

кваліфікацію, досягнення в розвитку науки, техніки і культури, в підготовці 

кадрів вищої кваліфікації. Присудження наукових ступенів та присвоєння 

вчених звань є державним визнанням рівня кваліфікації вченого. 

Основним документом, що визначає правила присудження наукових 

ступенів та присвоєння вченого звання, є «Порядок присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання», затверджений Постановою Кабінету 

Міністрів України № 656 від 19.08.2015 р. 

Науковий ступінь – це кваліфікаційний рівень, який присуджується 

особам, що мають повну вищу освіту, глибокі фахові знання та значні 

досягнення в певній галузі науки. В Україні існують такі наукові ступені: 

кандидат наук, доктор наук. 

Питання присудження наукових ступенів доктора наук і кандидата наук, 

а також присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника 

належить до компетенції Державної атестаційної комісії України (ДАК 

України). 

Наукові ступені доктора та кандидата наук присуджують спеціалізовані 

вчені ради на підставі прилюдного захисту дисертацій. 

Спеціалізовані вчені ради утворюються за рішенням ДАК у вищих 

навчальних закладах III – IV рівнів акредитації, науково-дослідних, науково-

технічних установах та інших організаціях, що проводять фундаментальні та 

прикладні наукові дослідження. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук є 

кваліфікаційною науковою працею визначеного обсягу, яка повинна містити 

наукові положення та науково обґрунтовані результати у певній галузі науки, 

що розв’язують важливу наукову або науково-прикладну проблему. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук є 

кваліфікаційною науковою працею визначеного обсягу, яка повинна містити 

нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, які 

розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної 

галузі науки. 

Контроль за науковим рівнем дисертацій, їх науковою та практичною 

цінністю, роботою спеціалізованих вчених рад, дотриманням єдиних вимог 

до здобувачів наукових ступенів, а також експертизу дисертацій здійснює 

ДАК за участю експертних рад. Остаточно рішення про присудження 

наукових ступенів приймає ДАК України після проведення експертизи 

дисертаційних робіт, розгляду атестаційних справ здобувачів. 

Підтвердженням присудження наукового ступеня є диплом кандидата 

або доктора наук, який видається ДАК України на підставі рішень 



спеціалізованих вчених рад та затвердження атестаційного висновку 

Президією ДАК. 

Вчені звання – це кваліфікаційний рівень, що присвоюють особам, які 

мають вищу освіту, глибинні професійні та наукові досягнення у визначеній 

галузі науки, широкий науковий та культурний світогляд, позитивно 

проявили себе в науковій, виробничій та суспільній роботі. 

Розрізняють такі вчені звання: професор; доцент; дослідник. 

Вчене звання професора, доцента та дослідника присвоюється, як 

правило, особам, що мають наукові ступені та виявляють достатню 

кваліфікацію у процесі виконання педагогічної та науково-дослідної роботи у 

вищому навчальному закладі чи науковій установі. 

Вчене звання професора і доцента присвоюються МОН України на 

основі рішення вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради вищого 

навчального закладу III – IV рівнів акредитації або закладу післядипломної 

освіти III – IV рівнів акредитації, наукової установи (тільки для вченого 

звання «професор»), яке приймається таємним голосуванням. Атестати 

професорів і доцентів видає МОН України. 

Вчене звання дослідника присвоює ДАК України на підставі рішення 

вченої (науково-технічної) ради вищого навчального закладу або наукової 

установи, яке приймається таємним голосуванням. Атестат дослідника видає 

ДАК України. 

Основними формами підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів 

є аспірантура та докторантура, що функціонують при вищих навчальних 

закладах та наукових установах. Порядок вступу та навчання в аспірантурі та 

докторантурі встановлюється Кабінетом Міністрів України. Відкриття і 

закриття аспірантури та докторантури у ВНЗ і наукових установах здійснює 

Міністерство освіти і науки України. В аспірантурі та докторантурі 

навчаються відповідно аспіранти та докторанти. 

Аспірант – особа, яка має повну вищу освіту й кваліфікаційний рівень 

магістра або спеціаліста, навчається в аспірантурі ВНЗ або наукової установи 

для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Докторант – особа, яка має науковий ступінь кандидата наук і 

зарахована до докторантури для підготовки дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора наук. 

 

 

4. Стадії науково-дослідного процесу 

Науково дослідний процес будь якого класу виду, з різноманітними 

ознаками проходить, однак за загальною схемою три стадії (рис.1) 



 
Рис.1 – Загальна схема науково дослідного процесу 

4.1 Організаційна стадія науково-дослідного процесу. 

Організаційна стадія науково-дослідного процесу – це ціла низка 

процедур, що виконуються на початковому етапі кожного наукового 

дослідження (рис.2.) 

 
Рис.2 – Організаційна стадія науково-дослідного процесу 

На організаційній стадії науково-дослідного процесу вибір проблеми 

обґрунтовується передусім її актуальністю, тобто наскільки її рішення 

сприятиме виконанню програм економічного та соціального розвитку 

держави, міста регіону. Проблема повинна бути чітко визначеною, 

послідовною і не суперечити економічним законам. Оскільки наукова 

проблема – це сукупність складних теоретичних або практичних питань, то в 

процесі наукового дослідження її поділяють на складові елементи – теми. 

Обґрунтування вибору теми дослідження проводять за такими критеріями 

(рис.3): 

– народногосподарська ефективність; 

– відповідність профілю установи; 

– забезпечення фінансування і впровадження результатів дослідження.· 



 
Рис.3 – Обґрунтування теми дослідження 

Організаційно-методична підготовка науково-дослідного процесу 

починається з розробки програми досліджень. Вона визначає завдання, 

загальний зміст і народногосподарську значущість, окреслює методи 

дослідження. Крім того, у програмі зазначається замовник робіт, підрозділ-

виконавець, обсяги і терміни виконання робіт. 

На основі програми досліджень складають деталізований план 

дослідження теми з метою більшої деталізації робіт за обраною темою. У 

плані встановлюється період виконання робіт, розшифровуються витрати, 

уточнюються обсяги та джерела фінансування, очікувані результати, 

визначаються підприємства, на базі яких проводитимуться дослідження, 

уточнюються терміни відряджень, окреслюються збору інформації та ін. 

Після складання програми та плану дослідження теми складається техніко-

економічне обґрунтування (ТЕО) науково-дослідної роботи. ТЕО відображає 

найважливіші показники роботи, що дають можливість ще на стадії 

підготовки дослідження визначити наукову і практичну цінність, 

передбачуваний економічний ефект від впровадження результатів 

дослідження. Дані про замовника, наукового керівника робіт, підстави для 

виконання і класифікацію НДР (теоретична, пошукова, прикладна, 

конструкторська розробка), кошторисну вартість і терміни виконання, місце 

й час можливого впровадження. 

З огляду на це виникає питання про ефективність науково-дослідних робіт. 

Під економічною ефективністю в цілому розуміють зменшення витрат 

суспільної та живої праці на виробництво продукції в тій галузі, де 

впроваджуються закінчені науково-дослідні роботи та дослідно-

конструкторські розробки (НДР і ДКР). Основні види ефективності наукових 

досліджень такі: 

– економічна ефективність – зростання національного доходу; підвищення 

продуктивності праці, якості продукції; зменшення витрат на наукові 

дослідження; 



– зміцнення обороноздатності країни; 

– соціально-економічна ефективність – ліквідація важкої праці, 

покращення санітарно-гігієнічних умов праці, очищення довкілля; 

– престиж вітчизняної науки. 

Одним із найважливіших етапів організаційно-методичної підготовки 

науково-дослідного процесу є складання методики дослідження теми, у якій 

конкретизуються методи, прийоми і способи виконання робіт згідно з метою 

і планом досліджень. 

На основі методики дослідження та згідно з програмою й планом 

дослідження теми складають робочий план. Це завершальний етап роботи на 

організаційно-методичній стадії науково-дослідного процесу. Робочий план 

визначає календарні терміни початку й закінчення робіт за етапами, вартість 

робіт і питому вагу їх у повній сумі витрат. Крім того, у плані зазначають 

конкретних виконавців за кожним етапом, терміни і форму представлення 

результатів робіт за етапами. Це дає можливість проводити достовірний 

облік і контроль ходу виконання робіт, встановлювати розміри і форму 

стимулювання працівників, уточнювати плани завершення робіт. 

У складанні програми, плану та робочого плану дослідження треба 

враховувати й те, що саме на організаційній стадії повинна бути проведена 

робота зі створення умов для виконання досліджень. Дослідники повинні 

бути забезпечені приладами, устаткуванням, обчислювальною технікою; у 

разі необхідності повинно бути розроблено й виготовлено або придбано 

експериментальне обладнання та апаратуру, підготовлено процес 

виготовлення та випробування дослідних зразків продукції тощо. 

Дослідна стадія науково-дослідного процесу, як і організаційна, має кілька 

етапів (рис.4) 

 
Рис.4 – Дослідна стадія науково-дослідного процесу 

Створення нової інформації відбувається в результаті проведення 

спостережень, експериментів та інших видів досліджень, спрямованих на 

отримання первісної інформації про об'єкт. При цьому передбачається 

паралельне вивчення процесів і явищ, що можуть впливати на стан об'єкта 

дослідження. Таке вивчення теми дає змогу виявити позитивні й негативні 

чинники впливу та визначити критерії їх оцінки. 



Отриману інформацію про об'єкт та супутні процеси та явища збирають і 

групують для подальшого перетворення згідно з меток дослідження. 

Зібрану нову інформацію про об'єкт групують і опрацьовують таким 

чином, щоб мати можливість використовувати її в подальших процедурах 

згідно з метою роботи. 

Етап виконання досліджень з використанням теоретичних і емпіричних 

методів дослідної стадії науково-дослідного процесу починається з 

доведення гіпотези, що, власне, і є сенсом і метою дослідної стадії. 

Шлях до гіпотези пролягає через ідеї – думки, що досягли найвищого 

ступеня об'єктивності, повноти і конкретизації і одночасно спрямовані на 

практичну реалізацію. Вони не виникають на пустому місці, їм передують 

базисні знання, наукові відкриття, винаходи, вивчення досвіду та результатів 

досліджень вітчизняних і закордонних колег. 

Первинні, або попередні, гіпотези в процесі дослідження зазвичай 

неодноразово аналізуються, критикуються, уточнюються і в результаті 

стають достовірнішими. 

Проведення теоретичних досліджень з метою доведення гіпотези 

виконується згідно з програмою дослідження, методикою дослідження та 

робочим планом. 

Під методикою експерименту розуміють сукупність методів і прийомів, за 

допомогою яких буде вирішено завдання дослідження. Вона встановлює 

послідовність проведення спостережень і вимірів, вибір необхідних 

пристроїв, обладнання, машин, апаратів і в разі необхідності створення 

унікальних приладів, пристроїв, експериментального обладнання, стендів для 

розроблення теми дослідження. 

Зазвичай процес контролюється за допомогою пристроїв, що виміряють 

вхідні та вихідні параметри. 

Основний етап підготовки експерименту – складання робочого плану його 

виконання, в якому визначають: 

– уточнене формулювання теми; 

– загальні та окремі завдання роботи; 

– ступінь комплексності; 

– етапи роботи з визначенням їхнього обсягу і змісту, об'єктів, методів і 

техніки їхнього дослідження, трудомісткість і терміни виконання кожного 

етапу; 

– розподілення роботи між виконавцями; 

– форма подання результатів (звіт, стаття, доповідь та ін.). 

Після цього настає черга підготовки об'єкта дослідження. Це досить 

відповідальна й трудомістка операція. Іноді вона потребує розвідувального 

дослідження як попереднього етапу глибоких і масштабних 

експериментальних досліджень. Потреба в цьому виникає особливо в тих 

випадках, коли необхідна додаткова інформація про предмет і об'єкт 

досліджень, уточнюється і корегується гіпотеза і завдання, удосконалюється 

методика тощо. 



Основою спільного аналізу теоретичних і експериментальних досліджень є 

зіставлення висунутої гіпотези з дослідними даними спостережень. У 

результаті теоретико-експериментального аналізу можуть виникнути три 

випадки. 

1. Встановлено повний чи достатньо повний збіг гіпотези, теоретичних 

передумов з результатами досліду. При цьому додатково групують 

отриманий матеріал досліджень таким чином, щоб з нього випливали основні 

положення розробленої раніше гіпотези, у результаті чого остання 

перетворюється на доведене теоретичне положення, теорію. 

2. Експериментальні дані лише частково підтверджують положення 

гіпотези, а в тій чи іншій частині суперечать їй. У цьому випадку гіпотезу 

змінюють і переробляють таким чином, щоб вона найповніше відповідала 

результатам експерименту. Найчастіше після цього виконують додаткові 

корегувальні експерименти з метою підтвердження робочої гіпотези, після 

чого вона також перетворюється на теорію. 

3. Гіпотеза не підтверджується експериментом. Тоді її критично 

аналізують і повністю переглядають. Потім проводять нові 

експериментальний дослідження з урахуванням нової робочої гіпотези. 

Негативні результати наукової роботи зазвичай не відкидають, у багатьох 

випадках вони допомагають отримати правильні уявлення про об'єкти, явища 

та процеси. 

Висновки та рекомендації, зроблені на підставі дослідження гіпотез, що 

пройшли експериментування та відповідне корегування, оприлюднюють як 

доповіді та повідомлення на семінарах й конференціях, публікації статей за 

наслідками дослідження окремих питань. 

4.2 Завершальна стадія науково-дослідного процесу. 

Стадія узагальнення, апробації та реалізації результатів дослідження є 

завершальною стадією науково-дослідного процесу. Схему її виконання 

наведено на рис.5. 

 
Рис.5 –  Схема завершальної стадії науково-дослідного процесу. 

На цій стадії провадиться літературний виклад висновків і пропозицій за 

результатами виконаної роботи; апробація їх у колективі наукової 

організації, споріднених організацій, наукової спільності; рецензування та 

експертиза; дослідне впровадження; корегування, доопрацювання та 

реалізація кінцевих результатів. 



За узагальненням результатів настає черга невеликого, але досить 

важливого етапу обговорення роботи. Якщо роботу виконував колектив 

(лабораторія, група), то обговорення проводиться за присутності повного 

його складу. Робота може бути поставлена на обговорення і більшого 

підрозділу (відділу, сектору) залежно від чисельності і компетентності 

колективного виконавця та від теми дослідження – її новизни, складності, 

комплексності. 

Поряд з членами колективу до обговорення залучають працівників 

суміжних відділів, а за можливості – і працівників суміжних інститутів, ВНЗ 

і лабораторій, що мали відношення до виконаної роботи. Велику користь дає 

і запрошення до обговорення спеціалістів-практиків. 

Науково-дослідна робота та її результати можуть бути піддані науковій 

або науково-технічній експертизі. Згідно із законодавством України, під 

науковою та науково-технічною експертизою розуміють діяльність, метою 

якої є дослідження, перевірка, аналіз науково-технічного рівня об'єкта 

експертизи і підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо 

таких об'єктів. Це найбільш детальний та об'єктивний метод оцінки наукової 

діяльності та її результатів. 

 

5. Правила проведення НДР та основні етапи їх виконання 

НДР виконують відповідно до ТЗ або ТЗ на складову частину з 

урахуванням вимог галузевих стандартів і чинних НД до виду продукції. 

Програмну документацію розробляють відповідно до ГОСТ 19.105. 

Під час виконання НДР, за необхідності, проводять патентні дослідження 

відповідно до вимог ДСТУ 3575, вивчення і аналіз вітчизняних та 

закордонних технічних рішень, які захищені патентами, що є важливою 

умовою забезпечення якості досліджень та високого науково-технічного 

рівня результатів виконання НДР. 

Попередні патентні дослідження проводять із метою аналізу властивостей 

об'єкта дослідження, які відповідають вимогам правової охорони об'єктів 

інтелектуальної власності. 

Наукове і технічне керівництво виконанням робіт здійснює науковий 

керівник НДР, якого призначають наказом (розпорядженням) керівника 

організації головного виконавця НДР. 

Із метою забезпечення вчасного виконання етапів НДР і складання звітної 

документації головний виконавець разом із виконавцями складових частин 

НДР розробляє план спільних робіт (календарний план), у якому визначає: 

послідовність і терміни виконання етапів НДР, виконавці в номенклатуру і 

терміни подання звітної документації за етапами, необхідність та терміни 

проведення експертизи документації, терміни приймання етапів та роботи в 

цілому. Затверджений план спільних робіт є обов'язковим до виконання 

учасниками НДР. 

Із метою підтвердження результатів теоретичних досліджень у процесі 

виконання НДР, за необхідності, створюють макети, моделі або 

експериментальні зразки майбутніх виробів. Необхідність їх розроблення та 



випробувань, кількість примірників, склад та перелік документації, яку 

розробляють для них, визначають у ТЗ на виконання НДР. 

Випробування макетів виробів або експериментальних зразків проводять 

за програмою ПМ, і методикою, які розробляє або визначає виходячи з 

наявності типових ПМ головний виконавець. Необхідність участі 

представника замовника у випробуваннях визначають у ТЗ. 

Під час проведення випробувань повинні виконуватися вимоги 

нормативних документів з метрології щодо засобів вимірювальної техніки. 

Випробувальне обладнання повинно бути атестоване за встановленим 

порядком. Результати випробувань оформляють актом або протоколом, 

форму яких визначає головний виконавець. 

Етапи НДР та їхній зміст у загальному випадку наведені в табл.1. 

Таблиця 1. Етапи НДР 

Етап НДР Зміст етапу 

Вибір напряму 

дослідження 

Добір, вивчення та узагальнення науково-

технічної і патентної документації Розглядання 

можливих напрямів досліджень та їх оцінювання 

Вибір напряму дослідження Обґрунтування 

прийнятого напряму досліджень Розроблення, 

погодження та затвердження ТЗ на складові 

частини НДР (за необхідності) Розроблення і 

погодження методики та програми робіт щодо 

проведення досліджень Складання та оформлення 

проміжного звіту за етапом Розглядання 

результатів та приймання етапу, якщо це 

передбачено ТЗ 

Теоретичні та 

експериментальні 

дослідження 

Теоретичний пошук, виконання розрахунків і 

досліджень принципових питань Розроблення 

документації, виготовлення і налагодження 

макетів, моделей або експериментальних зразків 

майбутніх виробів, програм і алгоритмів (за 

необхідності) Проведення експериментальних 

робіт та досліджень Оброблення і коригування 

результатів теоретичних і експериментальних 

досліджень Складання висновків за результатами 

досліджень Складання та оформлення проміжного 

звіту за етапом Розглядання результатів та 

приймання етапу, якщо це 

передбачено ТЗ 

Узагальнення і 

оцінювання результатів 

досліджень, складання 

звітної документації 

Узагальнення результатів теоретичних 

досліджень і експериментальних робіт Оцінювання 

повноти і якості вирішення поставлених завдань 

Узагальнення матеріалів патентного пошуку і 

підготовка звіту про патентні дослідження (за 

необхідності) Оформлення патентного захисту 



можливих об'єктів інтелектуальної власності та 

розроблення заходів щодо збереження "НОУ-

ХАУ" Розроблення проекту ТЗ на наступну НДР у 

разі необхідності подальших досліджень або ТЗ 

(МТВ) на ДКР (ДТР) Підготовлення. комплекту 

звітної документації Формулювання висновків за 

результатами досліджень і розроблення 

рекомендацій щодо застосування результатів НДР 

Розглядання результатів НДР на науково-технічній 

раді Подання роботи до приймання 

Приймання НДР Заходи щодо підготовки НДР до приймання 

Приймання і державний облік НДР 

Залежно від виду і складності НДР, ступеня попереднього її опрацювання, 

за погодженням між замовником і виконавцем НДР дозволено вилучення або 

доповнення окремих етапів роботи, поділ або суміщення етапів, а також 

уточнення складу робіт. 
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 Лекція 1.2 Технологія наукових досліджень  

 

2.1. Загальна характеристика процесів наукового дослідження  

Технологія наукового дослідження — це спосіб досягнення його мети за 

умов фіксованого поділу функцій між технічними засобами і природними 

інформаційними органами людини, що відповідають можливостям перших та 

останніх, а також встановленій логіці дослідження. 

 Логіка наукового дослідження являє собою сукупність таких складових, 

як пізнавальні завдання, структура інформації (перелік її видів та їх 

взаємозв’язків), необхідної для одержання рішення, засоби збирання й 

підготовки цієї інформації, процедури постановки завдань, пошуки їх 

вирішення та отримання результатів. Логіка розробляється в методології 

наукового дослідження, а її опис є кінцевим результатом останнього. Вона 

виступає як одна з передумов розробки технології відповідного дослідження.  

Технологія наукового дослідження визначає його логіку відповідно до 

реальних можливостей застосування технічних засобів і наукового 

персоналу. Якщо за встановленої логіки повністю використовуються 

зазначені можливості, а останні забезпечують проведення досліджень з 

такою логікою, то технологія є адекватною. Невиконання хоча б однієї із цих 

умов означає, що технологія є не адекватною. Лише адекватна технологія 

здатна уможливити досягнення сукупності цілей наукового дослідження. 

Створення адекватних технологій наукових досліджень є складовою 

сучасного технологічного розвитку суспільства, що істотно пов’язано із 

загальними філософськими уявленнями про зміст, значення і тенденції 

такого розвитку. Але безпосередній зв’язок полягає у забезпеченні 

ефективних шляхів розвитку наукового пізнання, а тому вивчення його 

механізмів відноситься до методології науки. Розробка технології наукових 

досліджень є різновидом міждисциплінарних досліджень, і при її проведенні 

використовується апарат деяких наук, предметом вивчення яких є 

пізнавальні процеси. 

Як вихідні дані у розробці технології наукового дослідження виступає 

опис логіки дослідження. Першою операцією тут є формалізація. При її 

проведенні використовуються результати (поняття) сучасної формальної 

логіки. За їх допомогою вирішуються завдання формалізації. Формалізовані 

знання й процедури в реальному науковому дослідженні функціонують разом 

з інтуїтивними (неформалізованими) знаннями та процедурами. Тому 

необхідно в явному вигляді встановити й описати зв’язки останніх з 

результатами формалізації. На основі гібридних процедур можливим є поділ 

функцій між природними інформаційними органами і технічними засобами. 

Для виконання пізнавальних процесів при встановленому поділі функцій 

необхідно визначити, які семіотичні засоби слід використовувати. Тому 

результати попередньої операції інтерпретуються в описах обраних 

семіотичних систем. Використання різнорідних семіотичних засобів 

зумовлює велику складність процесів наукового дослідження. Але вони 



мають виконуватися за єдиною програмою. Вона створюється на базі вияву 

інформаційної структури процесів, що розглядаються. Це досягається за 

допомогою операції аналізу інформаційної структури. У результаті наукове 

дослідження з його встановленою логікою являє собою певну інформаційну 

систему. Технологія наукового дослідження передбачає здійснення таких 

технологічних циклів: 

 • формулювання теми наукового дослідження та розробка робочої 

гіпотези;  

 • визначення мети, завдань, об’єкта й предмета дослідження; 

 • виконання теоретичних та прикладних наукових досліджень; 

 • оформлення звіту про виконану науково-дослідну роботу.  

 

 

2.2. Формулювання теми наукового дослідження та визначення робочої 

гіпотези  

У науково-дослідних розробках розрізняють: наукові напрями, проблеми, 

теми. Науковий напрям — це сфера наукових досліджень наукового 

колективу, спрямованих на вирішення певних значних фундаментальних чи 

прикладних завдань. Структурними одиницями напряму є комплексні 

проблеми, теми, питання. Комплексна проблема включає кілька проблем. Під 

проблемою розуміють складне наукове завдання, яке охоплює значну галузь 

дослідження і має перспективне значення. Розв’язання проблеми ставить 

загальне завдання — зробити відкриття; відкрити новий напрям у 

дослідженнях; розробити новий підхід до розв’язання проблеми. Проблема 

складається з кількох тем. Тема — це наукове завдання, що охоплює певну 

частину наукового дослідження. Вона базується на численних дослідницьких 

питаннях. Під науковими питаннями розуміють більш дрібні наукові 

завдання, що входять до колективної теми наукового дослідження. 

Результати вирішення завдань мають не лише теоретичне, але й практичне 

значення. Вибору теми передує досконале ознайомлення з вітчизняними та 

зарубіжними джерелами інформації з обраного напряму наукового 

дослідження. Постановка (вибір) теми є складним, відповідальним завданням 

і включає кілька етапів. Перший етап — формулювання проблеми. На основі 

аналізу суперечностей досліджуваного напряму формулюють основне 

питання (проблему) і в загальних рисах — очікуваний результат. Другий 

етап містить розробку структури проблеми. Виділяють теми, підтеми, 

питання. З кожної теми окреслюють орієнтовні межі дослідження. На 

третьому етапі визначають актуальність проблеми на даному етапі 

розвитку науки. Для цього до кожної теми висувають кілька заперечень і на 

основі аналізу методом дослідницького наближення виключають 

заперечення на користь реальності даної теми. Після цього остаточно 

формують структуру проблеми й позначають умовним кодом теми, підтеми, 

питання. При обґрунтуванні проблем їх колективно обговорюють на 

засіданнях учених рад, кафедр у вигляді прилюдного захисту, на якому 

виступають опоненти й ухвалюється остаточне рішення. Після обґрунтування 



проблеми і визначення її структури науковець, дисертант (чи колектив) 

самостійно обирає тему дослідження. Існує думка, що обрати тему часом 

більш складно, ніж провести саме дослідження. До обраної теми висувається 

низка вимог По-перше, тема має бути актуальною, тобто важливою, такою, 

що вимагає вирішення в теперішній час. Ця вимога є однією з основних 

критеріїв для встановлення міри актуальності не існує. Так, в умовах 

порівняння двох тем теоретичних філософських досліджень актуальність 

може оцінити провідний вчений у даній галузі або науковий колектив. По-

друге, тема повинна вирішувати нове наукове завдання. Це означає, що тема 

в такій постановці ніколи не розроблялась і не розробляється зараз, тобто не 

дублюється. Усе те, що вже відомо, не може бути предметом наукового 

дослідження. По-третє, тема має бути значущою. Для наукових досліджень 

така вимога є тим елементом, який визначає престиж вітчизняної науки і 

становить фундамент для прикладних досліджень. По-четверте, тема 

повинна відповідати профілю наукового колективу. Кожен науковий 

колектив має свій профіль, кваліфікацію, компетентність. Така спеціалізація 

дає свої позитивні результати, підвищує теоретичний рівень досліджень. 

Проте тут слід уникати крайнощів. Монополізм у науці є неприпустимим. В 

іншому разі виключається елемент змагання ідей. У колективних наукових 

дослідженнях великого значення набувають критика, дискусії, обговорення 

проблем і тем. У процесі дискусії виявляються нові, ще не вирішені актуальні 

завдання різної складності, значущості, обсягу. Важливим при формулюванні 

теми є створення дослідником припущення, тобто робочої гіпотези, яка 

обґрунтовує вірогідну причину існування фактів, які спостерігаються. Для 

гіпотези характерним є те, що в ній пропонуються положення з новим 

змістом, який виходить за межі наявних знань, висуваються нові ідеї, які 

носять вірогідний характер, на основі яких відбувається пошук нових даних. 

Саме в цьому полягає суть і цінність гіпотези як форми розвитку науки. Нові 

думки з’являються як здогадки, значною мірою інтуїтивні. Велике значення в 

цьому процесі має наукова фантазія, без якої в науці не висунути жодної 

нової ідеї. Щоб зробити здогадку здобутком науки, необхідно перетворити її 

на наукову гіпотезу, а фантазію обмежити суворими науковими рамками. 

Робоча гіпотеза є головним методологічним інструментом, що організовує 

процес дослідження й визначає його логіку. Для вирішення питання про те, 

прийняти чи відкинути дану гіпотезу, її потрібно зіставити з 

альтернативними гіпотезами. Це пов’язано з тим, що для гіпотези характерна 

наявність неоднозначності, через що не можна бути цілком упевненим в її 

істинності. Головне завдання гіпотези — розкрити ті об’єктивні зв’язки та 

співвідношення, що є визначальними для досліджуваного явища. 

Розглядаючи гіпотезу, кожен дослідник бажає, щоб вона виявилася істинною. 

Але гіпотеза не завжди витримує перевірку. У такому разі доводиться 

висувати нову. Тому основні вимоги до гіпотези мають бути такими: 

можливість її перевірки; певна прогнозованість; логічна несуперечливість. 

Можливість перевірки гіпотези є логічною вимогою, дотримання якої дає 

право на її висування. Якщо гіпотезу не можна перевірити, вона ніколи не 



приведе до істинного знання. Прогнозованість — це, власне, безпосередньо 

зміст гіпотези, що перевіряється, а логічна несуперечливість означає, що 

гіпотеза не вступає у протиріччя з накопиченими фактами, що 

характеризують дане явище або клас явищ.  

 

2.3. Визначення мети, завдань, об’єкта й предмета дослідження  

Кожне наукове дослідження після обрання теми починається з 

досконалого вивчення наукової інформації. Тут же ми хочемо зосередити 

увагу читача на методиці аналізу відібраних матеріалів для визначення мети, 

завдань, об’єкта і предмета дослідження. Найважливішим чинником роботи 

над відібраною з теми дослідження інформацією є самостійність праці 

науковця. Кожна сторінка має бути неспішно проаналізована, обдумана щодо 

поставленої мети. Мета дослідження — це поставлена кінцева ціль, кінцевий 

результат, на який спрямоване все дослідження. Тільки вдумливий, 

самостійний аналіз прочитаного дозволить переконатися у своїх судженнях, 

закріпити думку, поняття, уявлення. Дуже часто важливим чинником при 

опрацюванні тексту, інформаційних матеріалів є наполегливість і 

систематичність. Часто, особливо при читанні складного нового тексту, чітко 

обдумати його з першого разу неможливо. Доводиться читати й 

перечитувати, добиваючись повного розуміння викладеного. а відволікання 

зриває, порушує логічно налаштовану думку, викликає втому. Систематичне 

читання за планом з обдумуванням та аналізом прочитаного є набагато 

продуктивнішим за безсистемне читання. Слід зазначити, що повне й тривале 

запам’ятовування відбувається не лише тоді, коли ми цього хочемо, але й 

тоді, коли цього бажання немає, наприклад, при активному творчому читанні. 

Текст зберігається в пам’яті певний час. Поступово він забувається. Спочатку 

після сприйняття інформації цей процес відбувається найбільш швидко, а із 

часом темп уповільнюється. Так, у середньому через один день губиться 23–

25 % прочитаного, через п’ять днів — 35, а через десять — 40 %. 

Повторювання — один з ефективних засобів запам’ятовування. Воно буває 

пасивним (перечитування декілька разів) та активним (перечитування з 

переказом). Другий спосіб є більш ефективним, оскільки в ньому поєднано 

заучування й самоконтроль. Іноді корисно сполучати активне повторювання 

з пасивним. Важливо також правильно обрати час для повторювання. 

Враховуючи характер забування, матеріал краще повторювати в день 

читання або на наступний день, а пізніше повторювати лише періодично і 

тільки те, що становить найбільший інтерес. Неодмінною умовою аналізу 

відібраної для дослідження літератури є запис прочитаного. Він дозволяє 

краще сприймати й засвоювати матеріал, а також зберігати його для 

подальшої роботи. Проте запис потребує додаткового часу. Тут важливим є 

правильний вибір способу запису прочитаного. Для цього застосовують 

виписки, анотації, конспекти. Виписка — короткий (чи повний) виклад 

змісту окремих фрагментів (розділів, параграфів, сторінок) інформації. Це 

дозволяє в малому обсязі накопичити велику інформації. Виписка може стати 

основою для подальших творчих роздумів над темою дослідження. Анотація 



— це спресований, стислий і точний зміст першоджерела. Анотації 

складають на документ у цілому. Їх зручно накопичувати на окремих картках 

чи аркушах. За їхньою допомогою можна швидко відтворити текст у пам’яті. 

Конспект — це докладний виклад змісту документу, джерела, яке 

аналізується. Головне у складанні конспекту — це вміння виділити 

раціональне зерно щодо теми дослідження. Повнота запису означає не обсяг, 

а все те, що є головним у даному документі. Для виділення головних думок 

можна в конспекті застосовувати підкреслювання. Конспект можна складати 

і за допомогою ксерокопій потрібних для дослідження матеріалів. Це спосіб 

зручний щодо заощадження часу для виконання дослідження. На сторінках 

ксерокопій статей, розділів з монографій тощо можна робити 

підкреслювання, записувати власні думки щодо прочитаного, а також 

доповнення як на полях, так і на звороті аркуша копії. Наявність виписок, 

анотацій, конспектів є неодмінною умовою проведення дослідження. Це 

особливо важливо для складання аналітичного огляду літератури з теми 

дослідження (у дисертаціях це перший розділ). Складання огляду потребує 

не лише аналізу інформації, але й її класифікації та систематизації. Джерела 

можна систематизувати у хронологічному порядку або за темами 

аналізованого питання. Перший варіант складання огляду полягає в тому, що 

всю інформацію систематизують за певними історичними проміжками. Для 

цього доцільно в історії досліджуваного питання виділити наукові етапи, що 

характеризуються якісними змінами. На кожному етапі літературні джерела 

слід піддати ретельному критичному аналізу. Для цього потрібно мати певну 

ерудицію, рівень знань. За умов такого критичного аналізу різні ідеї, факти, 

теорії зіставляють одну з одною. Цінним є вміння науковця встановити етап в 

історії досліджуваного питання, визначити рубіж, після якого в даній темі 

з’явились ідеї, що якісно змінили напрям дослідження. У процесі активного 

аналізу виникають власні міркування, формулюються найбільш актуальні 

питання, що підлягають вивченню в першу чи у другу чергу, формуються 

уявлення. Усе це поступово створює фундамент майбутньої гіпотези 

наукового дослідження. Бувають випадки, коли у процесі аналітичного 

огляду науковець лише перераховує авторів і наводить анотації їхніх робіт, 

не висловлюючи при цьому власної думки. Такий пасивний, формальний 

огляд є неприпустимим. Другим варіантом складання огляду є тематичний 

огляд. Увесь обсяг інформації систематизують за питаннями досліджуваної 

теми. При цьому розглядають у першу чергу монографії, в яких підведено 

підсумок досліджень з даного питання. Далі аналізують статті та інші 

джерела. Другий варіант огляду є простішим, його застосовують частіше, він 

вимагає менших витрат часу. Проте він не дозволяє проаналізувати наявну 

інформацію в повному обсязі. Спрямовуючою ідеєю всього аналізу 

інформації має стати обґрунтування актуальності й перспективності 

передбачуваної мети наукового дослідження. Кожне джерело аналізують з 

позиції історичного наукового внеску в розвиток даної теми. За результатами 

опрацювання інформації роблять методологічні висновки, в яких підводять 

підсумок критичного аналізу. У висновках має бути висвітлено такі питання: 



актуальність і новизна теми; останні досягнення в галузі теоретичних і 

прикладних досліджень з теми; наукова доцільність виконання нового 

дослідження. На основі зазначених висновків формулюють у загальному 

вигляді мету й конкретні завдання наукового дослідження, а також 

визначають об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження — це процес 

або явище, що породжують проблемну ситуацію й обрані для дослідження, а 

предмет дослідження — це теоретичне відтворення тих суттєвих зв’язків і 

відношень, які підлягають безпосередньому вивченню. Щодо завдань 

дослідження, то, як правило, їхня кількість може коливатись у межах від 

трьох до восьми. При цьому важлива роль належить науковому керівникові. 

Він обмежує і спрямовує пошук, допомагає розібратися (особливо вченому-

початківцю) у великому потоці первинної та вторинної інформації, відкинути 

другорядні джерела.  

 

 

 

2.4. Виконання теоретичних і прикладних наукових досліджень  

Більшість досліджень, що виконуються, наприклад, в галузі філософії, 

носять теоретичний характер, але кожне дослідження повинно мати певні 

форми використання в суспільній практиці. Для теоретичних досліджень це 

можуть бути: публікація результатів дослідження в монографіях, наукових 

статтях, підручниках; оприлюднення результатів дослідження у виступах на 

наукових конференціях, симпозіумах, з’їздах, а для практичних досліджень у 

галузі соціальних наук, крім означеного, ще й участь у розробці державних і 

регіональних програм соціального розвитку або конкретне запровадження 

результатів у роботу певної установи, підприємства, організації. Як для 

теоретичних, так і для прикладних досліджень головною ознакою є творчість 

як нові відкриття, як створення за певним задумом нових цінностей, 

встановлення невідомих раніше науці фактів, надання нової, цінної для 

людини інформації. Без теоретичного творчого мислення неможливо 

заперечити існуючі чи створити нові наукові гіпотези, дати глибоке 

пояснення процесів та явищ, які раніше були незрозумілими або мало 

вивченими, пов’язати в єдине ціле різні явища, тобто знайти стрижень 

дослідження. Творчий процес потребує вдосконалення відомого рішення. 

Удосконалення є процесом переконструювання об’єкта мислення в 

оптимальному напрямі й до певних меж, і тоді процес оптимізації 

призупиняється, створюється продукт розумової праці. За певних умов 

означений процес приводить до оригінального теоретичного рішення. 

Оригінальність виявляється у своєрідному, неповторному погляді на процес 

чи явище. Творчий характер мислення при розробці теоретичних аспектів 

наукового дослідження полягає у створенні уявлень, тобто нових комбінацій 

з відомих елементів, і базується на таких прийомах, як збирання й 

узагальнення інформації; постійне зіставлення, порівняння, критичне 

осмислення; чітке формулювання своїх думок та їх письмовий виклад; 

удосконалення власних пропозицій. Часто може бути так, що творче рішення 



не вкладається в межі раніше наміченого плану, воно може виникнути 

«раптово». Творчі думки, оригінальні рішення з’являються тим частіше, чим 

більше сил, праці, часу витрачається на постійне обдумування об’єкта 

дослідження. Ефективність творчого задуму залежить від того, якою мірою 

науковець володіє методами дедукції та індукції, аналізу, синтезу тощо. 

Важливою частиною прикладних наукових досліджень є експеримент, що 

являє собою науково поставлений дослід чи споглядання явища в чітко 

врахованих умовах, що дозволяє стежити за його ходом, керувати ним, 

відтворювати щоразу при повторенні цих умов. Основна мета експерименту 

полягає в перевірці теоретичних положень, а також у більш широкому і 

глибокому вивченні теми наукового дослідження. Експерименти бувають 

природними та штучними. Природні експерименти характерні при 

дослідженні певних соціальних явищ (соціальний експеримент) в умовах, 

наприклад, певного соціального колективу, а штучні експерименти широко 

застосовуються в багатьох природничонаукових дослідженнях. 

Експерименти бувають лабораторними (проводяться у спеціальних 

модельованих умовах) і виробничими (в реальних умовах існування). 

Наприклад, при виробничих експериментах застосовують метод анкетування, 

збирання статистичної інформації тощо. Експерименти виконуються за 

певними планами, послідовність етапів якого може включати такі складові: 

розробка плану експерименту; вибір засобів для його проведення; 

проведення експерименту; обробка й аналіз експериментальних даних. 

Особливе місце належить останньому етапу експерименту, оскільки він 

дозволяє зробити висновок про те, чи підтвердилася робоча гіпотеза 

наукового дослідження, чи ні. 

 

2.6 Загальна методика виконання дисертаційного дослідження  

Будь-яке наукове дослідження від творчого задуму до остаточного 

оформлення наукової праці здійснюється досить індивідуально. Проте можна 

виявити етапи і деякі загальні методологічні підходи до його проведення, які 

відбивають хід і послідовність процесу роботи над дисертацією. Перший 

етап — вибір теми, обґрунтування її актуальності та визначення рівня її 

розробленості; вибір об’єкта, предмета; визначення мети і задач дослідження. 

Другий — накопичення необхідної наукової інформації; пошук літературних 

та інших джерел з теми дослідження, їх вивчення й аналіз; вибір напрямів 

дослідження під кутом зору його мети. Третій — відпрацювання гіпотези та 

теоретичних передумов дослідження, визначення наукового завдання. 

Четвертий — вибір методів дослідження, які становлять інструмент у 

добуванні фактичного матеріалу і виступають необхідною умовою 

досягнення поставленої в дисертації мети. П’ятий — обробка та аналіз 

результатів експериментального дослідження, яке проводилося згідно з 

розробленою програмою й методикою. Шостий — це написання тексту 

дисертації, оформлення вступу і висновків дисертації, опис використаних 

джерел і створення додатків. Сьомий — підготовка автореферату дисертації. 

Восьмий — обговорення результатів дисертаційного дослідження на 



засіданні кафедри; попередній розгляд дисертації у спеціалізованій вченій 

раді, в результаті чого дається попередня оцінка теоретичної й практичної 

значущості дисертації та колективний відгук. Дев’ятий — підготовка до 

захисту і захист дисертаційного дослідження.  

 

2.5 Виконання й захист кандидатських і докторських дисертацій 

Послідовність написання дисертації може бути різною. Це залежить від 

теми дослідження та індивідуальних особливостей здобувача. Однак 

дослідник повинен ще на початку дослідження мати уявлення про всю 

систему підготовки тексту дисертації, яка включає низку взаємопов’язаних 

підсистем: формулювання теми, мети і завдань дослідження; накопичення 

наукової інформації; проведення теоретичного та експериментального 

дослідження; формулювання висновків і рекомендацій. 

2.5.1 Вибір і затвердження теми дисертації  

Важливим етапом у написанні дисертації є вибір проблеми дослідження 

й теми. Існує думка, що правильно обрана і сформульована тема — це 

половина виконаного дослідження. Тому починають роботу над дисертацією 

лише за умови, коли мають чітке уявлення щодо її теми. Розрізняють три 

різновиди тем: теми, що виникли внаслідок розвитку проблем, над якими 

працює даний науковий колектив; ініціативні; «на замовлення». Доцільніше 

обирати теми першої групи. При виборі теми основними критеріями мають 

бути актуальність, новизна і перспективність, наявність теоретичної бази; 

можливість виконання теми в даній організації; перспектива отримання при 

впровадженні результатів соціального, технологічного або екологічного 

ефектів. Обираючи тему дисертаційного дослідження, слід виходити з того, 

що вона є складовою частиною більш широкої проблеми. Тема дисертації 

має бути тісно пов’язана з напрямами основних науково-дослідних робіт, що 

виконуються на факультетах, в навчальному закладі, установі. Здобувач сам 

може запропонувати тему дисертації, виходячи з її актуальності, 

відповідності фаху, зважаючи на власні наукові інтереси та сучасний стан 

розробки наукових досліджень з обраної проблеми. При виборі теми 

дисертації бажано зважати на загальний стаж роботи здобувача в обраній 

сфері знання, попередні здобутки в науковому дослідженні, наявність 

складених кандидатських іспитів, існування власних наукових ідей, досвід 

виступів на наукових конференціях, нарадах фахівців з науковими 

доповідями чи повідомленнями, знання іноземних мов, комп’ютера тощо. 

Дисертації, як відомо, пишуться по-різному. Одні виходять із суто 

практичних міркувань — слід здобути науковий ступінь. Вони обирають 

будь-яку тему. Інші розглядають дисертацію як можливість реалізувати 

давно задуману ідею, яку вони тривалий час «виношували», поки вона не 

«дозріла». Саме в таких людей найбільші шанси обрати ґрунтовну тему, над 

якою вони працюватимуть цілеспрямовано й із задоволенням. Тобто цілі в 

написанні дисертації можуть бути різними залежно від індивідуальних 

потреб. Вибір теми дисертації потребує індивідуального підходу. Проте 

існують загальні правила, яких слід дотримуватися. По-перше, бажано 



обирати тему, до якої здобувач найкраще підготовлений, з якої вже щось ним 

написано, зібрано літературний чи фактичний матеріал тощо. По-друге, при 

виборі теми кандидатської дисертації доцільно ставити завдання порівняно 

вузького плану, для того щоб тему можна було глибоко опрацювати. По-

третє, не слід обирати тему, якщо відомо, що над нею вже працюють. У 

галузі достатньо тем, що потребують спеціального дослідження. Якщо ж таке 

сталося, то слід уточнити саме свій аспект її розгляду та дослідження. Крім 

того, дисертація має містити нове вирішення теми, а принципи розв’язання 

проблеми, зміст теоретичної та експериментальної частин дисертації також 

повинні бути відмінними від попередньої роботи. Після вибору теми 

здобувач має звернутися до наукового керівника за порадою. Думка 

наукового керівника має особливе значення для вибору теми. Його 

рекомендації дозволять обмежити поле діяльності здобувача, з’ясувати 

обраний напрям дослідження. Дуже важливо, щоб перед цим здобувач 

спробував розробити план своєї теми, добре обміркував і чітко уявив собі хід 

її наукового розгляду, зважаючи на конкретні умови, в яких йому доведеться 

працювати. Це надасть можливість науковому керівникові зважити на 

здібності аспіранта (пошукача), його підготовленість до виконання даної 

роботи, а отже, зробити правильні висновки щодо того, яку надати допомогу. 

Якщо молодий вчений-початківець не може сам вибрати тему, він має право 

з дозволу наукового керівника звернутися за порадою до провідних вчених, в 

будь-яку наукову установу регіону, країни або до викладачів свого 

університету, кафедри. Бажано не допускати нав’язування теми дисертації, 

яка суперечить прагненням здобувача. Однак компроміс теж можливий. 

Обрати тему дисертації можуть допомогти такі прийоми:  

1) вивчення тематики наукових планів і програм організації (інституту, 

факультету, кафедри), де виконується робота; ознайомлення з напрямами 

наукових досліджень, планами, програмами, що мають галузеве (або 

загальнодержавне) значення; 

 2) перегляд каталогів (бюлетенів) захищених дисертацій та 

ознайомлення з уже виконаними на кафедрі чи в інших споріднених 

установах дисертаційними роботами;  

3) виявлення того, що і ким написано з конкретної теми (монографії, 

статті, тези доповідей тощо);  

4) ознайомлення з новітніми результатами досліджень у споріднених, 

суміжних галузях науки, беручи до уваги те, що в суміжних науках можна 

віднайти нові, іноді несподівані рішення. Це дасть змогу виявити більш 

широке загальнотеоретичне коло проблем, на яких базується вирішення 

конкретної проблеми дослідження;  

5) оцінка стану розробки методів дослідження відносно конкретної 

сфери наук. При цьому слід зважати на те, що наука розвивається завдяки 

вмілому запозиченню «чужих методів», продуманим упровадженням 

існуючих методик для вирішення конкретної проблеми, уведенню до 

наукового обігу нових фактичних матеріалів;  



6) перегляд відомих наукових рішень за допомогою нових методів або з 

нових теоретичних позицій, під новим кутом зору, на більш високому 

теоретичному рівні, із залученням нових, суттєвих фактів, виявлених 

дослідником. Через критичний аналіз поглядів попередників слід 

обґрунтовувати свій власний з урахуванням проблем сьогодення, особливо на 

користь України. 

Суттєву допомогу у виборі теми надає ознайомлення з аналітичними 

оглядами та статтями у спеціальних періодичних виданнях, а також бесіди й 

консультації з фахівцями-практиками, під час яких можна визначити 

важливі, проте, ще мало вивчені в теоретичному плані питання. Обравши 

тему, здобувач має усвідомити, в чому полягає суть запропонованої ідеї, 

актуальність теми, об’єкт і предмет дослідження, мета і завдання дисертації 

та основні напрями дослідження теми. Вибір теми завершується 

формуванням назви дисертаційного дослідження. Назва дисертації повинна 

бути короткою (від п’яти до дев’яти слів), адекватно відбивати її зміст, 

відповідати суті вирішуваної наукової проблеми (завдання). Вона має 

вказувати на мету (предмет) дисертаційного дослідження та його 

завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви додають через 

двокрапку або в дужках невеликий (чотири-п’ять слів) підзаголовок, що 

відбиває певний аспект вивчення проблеми. У назві не слід використовувати 

ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, 

що починаються зі слів: «Дослідження питання...», «Дослідження деяких 

шляхів...», «Шляхи...», «Проблеми...», «Деякі питання...», «Матеріали до 

вивчення...», «До питання...» тощо, в яких не відбито достатньою мірою суть 

проблеми. Назва дисертації згодом може корегуватися, особливо після 

завершення наукового дослідження. Вона підлягає самоперевірці з боку 

здобувача, а також аналізу опонентів, організації, де виконано роботу, 

експертної комісії спеціалізованої вченої ради. Аналіз назви дисертації 

здійснюється за двома аспектами:  

• на відповідність меті, завданням, науковим результатам і висновкам 

дисертації;  

• на відповідність паспорту спеціальності.  

Згідно з першою вимогою, назва дисертації має обов’язково містити в 

концентрованому вигляді об’єкт і предмет дослідження, основний науковий 

результат або узагальнене визначення вирішуваної наукової проблеми, 

інколи зазначати галузь використання. З кожної спеціальності існує так 

званий паспорт спеціальності, який розробляється спеціалізованою вченою 

радою і затверджується ДАК України. У паспорті спеціальності вказуються її 

шифр і назва, а також галузі наук, за якими присуджуються наукові ступені. 

Завдання полягає в тому, щоб назва дисертації відповідала за змістом 

спеціальності й галузі науки. Остаточно назва дисертації формулюється в 

кінці роботи над нею.  

Проведена здобувачем широка аналітична робота дозволяє розпочати 

складання пояснювальної записки до вибору теми дисертаційного 

дослідження. Пояснювальна записка — це розгорнутий план-проспект 



дисертації, який у стислому узагальненому вигляді відтворює основний зміст 

її складових: актуальність теми, мету і завдання дослідження, структуру 

дисертації. Обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати одну 

сторінку машинописного тексту. Після узгодження пояснювальної записки з 

науковим керівником вона подається на кафедру, до вченої ради установи.  

Тема дисертації затверджується на засіданні кафедри та вченої ради 

відповідного факультету університету для кожного здобувача персонально з 

одночасним призначенням наукового консультанта (докторська дисертація) 

чи наукового керівника (кандидатська дисертація). Назву дисертації у 

процесі її написання можна корегувати, щоб вона повною мірою відповідала 

змісту наукового дослідження. Організація та контроль за процесом 

підготовки до захисту кандидатських (докторських) дисертацій покладається 

на завідувачів кафедр.  

Безпосереднє керівництво виконанням дисертаційного дослідження 

здійснюється науковим керівником з професорсько- викладацького складу 

тієї кафедри, на якій аспірант або пошукач проводить дослідження. 

Важливим при написанні дисертації є планування роботи над нею. 

Починаючи роботу, здобувач має розподілити свій час, спланувати його і 

після вибору теми почати її розробку. Розрізняють два види планів: 

 індивідуальний план роботи здобувача над дисертацією, який 

регламентує послідовність і термін роботи над окремими етапами роботи; 

 робочий план і план-проспект дисертації, в якому фіксується 

послідовність і зміст розділів і підрозділів дисертації.  

Спільна робота дисертанта та його наукового керівника починається зі 

складання індивідуального плану навчання в аспірантурі. Такий план є 

основним керівним документом, який визначає науковий напрям, 

спеціальність, спеціалізацію, зміст, обсяг, термін навчання здобувача в 

аспірантурі та форми його атестації. У ньому формулюється тема дисертації, 

виконання якої здійснюється за окремим, так званим робочим планом. 

Завершується робота над складанням індивідуального плану здобувача 

заповненням спеціального бланку або щоденника. Науковий керівник 

допомагає скласти аспіранту, пошукачу робочий план його роботи над 

дисертацією. В обов’язки керівника входить також робота над складанням 

календарного графіка роботи здобувача. Крім того, науковий керівник: 

рекомендує необхідну літературу, довідкові, статистичні та архівні джерела 

за темою дослідження; систематично консультує здобувача з питань змісту та 

організації написання дисертаційного дослідження; дає згоду на подання 

дисертації до захисту. Отже, керівник надає наукову й методичну допомогу, 

систематично контролює хід виконання роботи здобувачем, вносить 

відповідні корективи, дає рекомендації щодо доцільності прийняття того чи 

іншого рішення, а також робить висновок про готовність роботи в цілому. 

Реалізація робочого плану починається з розробки теми, тобто задуму 

наукового дослідження. Можливо, що в основу такого задуму буде 

покладено лише гіпотезу, тобто припущення, викладене на основі інтуїцій 

(тобто на передбаченні чогось, що потребує попереднього вивчення). Навіть 



така постановка питання дозволить систематизувати та впорядкувати всю 

подальшу роботу. Попередній робочий план лише в загальних рисах дає 

характеристику об’єкта й предмета дослідження, проте із часом такий план 

може і повинен уточнюватись, хоч основна мета має залишатися незмінною. 

Робочий план складається в довільній формі. Як правило, це план-

рубрикатор, який містить перелік розміщених у певному порядку розділів, 

підрозділів, рубрик, пов’язаних внутрішньою логікою дослідницької теми. 

Такий план, підготовлений на перших стадіях роботи, дозволяє в 

розгорнутому вигляді подати досліджувану проблему в різних варіантах. 

Кожну рубрику плану бажано писати на окремій картці. Це дозволить, 

механічно перегруповуючи картки, віднайти найбільш логічну і прийнятну 

для даного дослідження схему їх розміщення. Це можна робити також і в 

електронному вигляді. На подальшому етапі роботи складають план-

проспект, тобто план, який є реферативним викладом розташованих у 

логічному порядку питань, за якими в подальшому буде систематизовано 

весь зібраний фактичний матеріал. Необхідність такого плану — проспекту 

визначається тим, що систематичним включенням до нього все нових і нових 

даних його можна довести до остаточної структурно — фактологічної схеми 

дисертаційної роботи. Таким чином, на наступному етапі планування 

дисертаційного дослідження складається уточнений робочий план з усіма 

подробицями й конкретизованими завданнями. Здобувачеві необхідно 

з’ясувати черговість і логічну послідовність намічених видів робіт. 

Черговість завдань визначається залежно від наявних можливостей та умов. 

Логічна послідовність тісно пов’язана із завданнями дослідження. Поки не 

вивчено матеріали першого розділу, недоцільно переходити до іншого. 

Важливо починати роботу з найголовнішого, вирішального, на чому слід 

зосередити увагу. Це дозволить віднайти як оптимальні рішення, так і 

оптимальну послідовність у вирішенні першочергових і другорядних 

завдань. Такий методологічний підхід дозволяє визначити стратегію й 

тактику наукового дослідження. Дослідник окреслює загальне центральне 

завдання, виявляє всі доступні засоби для виконання задуму та реалізації 

ідей, обирає необхідні методи й прийоми дій, встановлює найзручніший час 

для виконання кожної операції. У творчому дослідженні план завжди носить 

динамічний, рухомий характер і не повинен гальмувати розвиток ідей і 

здійснення задумів дослідника, але за збереження основного наукового 

напряму роботи. З урахуванням специфіки творчого процесу план здобувача 

має містити все, що можна заздалегідь передбачити. У науці можливі й 

випадкові відкриття, проте не можна будувати наукове дослідження, 

орієнтуючись лише на випадковість. Тверді знання та всебічне врахування 

можливих обставин при вирішенні складного наукового завдання 

відкривають дорогу науковому передбаченню, творчій діловій ініціативі й 

фантазії. Наукове дослідження може здійснюватись і без плану. Проте тільки 

планове дослідження дозволяє надійно виявити, крок за кроком глибоко 

вивчити нові закономірності об’єктивної діяльності. 

 



2.6.1 Вступ до дисертації  

Вступ до дисертації — відповідальна частина дисертаційного 

дослідження, оскільки він розкриває сутність і стан наукової проблеми 

(завдання) та її значущість, підстави й вихідні дані для розробки теми, 

обґрунтування необхідності проведення дослідження. Тут подають загальну 

характеристику дисертації за рекомендованою нижче послідовністю: 

 актуальність обраної теми, зв’язок з науковими програмами, планами, 

темами, мета і завдання дослідження, наукова новизна одержаних 

результатів, їхнє практичне значення, особистий внесок дисертанта, 

апробація результатів дисертації, публікації автора з теми дослідження.  

Вступ не лише орієнтує читача в подальшому розкритті теми, але й 

містить усі необхідні його кваліфікаційні характеристики. Тому основні 

складові частини вступу до дисертації розглянемо детальніше.  

Актуальність теми — обов’язкова вимога до кандидатської та 

докторської дисертацій, перший критерій, за яким здійснюється її експертиза 

офіційними опонентами, організацією, де виконано роботу, а також членами 

спеціалізованої вченої ради. Тому цілком природно, що вступ дисертації має 

починатися з обґрунтування обраної теми. У цій частині вступу через 

критичний аналіз і порівняння з відомими рішеннями проблеми (наукового 

завдання) обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку 

відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України. 

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Достатньо 

кількома реченнями висловити головне — сутність проблеми або наукового 

завдання. Актуальність теми — це важливість, суттєве значення, 

відповідність теми дослідження сучасним потребам певної галузі науки та 

перспективам її розвитку, практичним завданням відповідної сфери 

діяльності. Вона характеризує співвідношення між тим, що з даної проблеми 

вже відомо і що досліджується здобувачем уперше, і свідчить про те, для якої 

галузі науки чи виробництва становлять цінність наукові результати 

дисертації. Обґрунтування актуальності обраної теми дисертації як 

кваліфікаційної роботи свідчить про те, чи спромігся автор обрати важливу 

для теорії та практики тему, як він розуміє й оцінює її щодо сучасної 

соціальної значущості. Актуальність теми характеризує наукову зрілість і 

професійну підготовленість здобувача. Вона має висвітлювати: 

 • соціальну значущість проблеми дослідження, розв’язання якої має 

важливе економічне та соціально-культурне значення в умовах України;  

• суттєвість її значення для подальшого розвитку відповідної га лузі 

науки, теорії чи практики;  

• значення для створення нових напрямів певної галузі науки;  

• вирішення окремих конкретних питань, які сприяють якісним змінам у 

науці чи виробництві; 

 • доцільність роботи, її відмінність порівняно з відомими розв’язаннями 

проблеми (наукового завдання).  

Важливою складовою актуальності є формулювання проблемної 

ситуації, виклад її сутності. У кандидатській дисертації, як правило, 



розв’язується лише одна наукова задача. Задача дослідження визначає 

проблемну ситуацію, яка відбиває суперечність між типовим станом об’єкта 

дослідження та вимогами теорії й практики. Проблема завжди виникає тоді, 

коли старе знання вже стає недостатнім, а нове знання ще не набуло 

розвиненої форми. Таким чином, проблема в науці — це суперечлива 

ситуація, що потребує свого розв’язання. Така ситуація створюється 

найчастіше в результаті відкриття нових фактів, які явно виходять за межі 

попередніх теоретичних уявлень, тобто, коли жодна з теорій не спроможна 

пояснити нові факти. Вибираючи тему дисертації, слід зважати на те, що 

праці, присвячені широким темам, часто бувають поверховими і недостатньо 

самостійними. Вузька ж тема проробляється глибше й детальніше. При 

обґрунтуванні актуальності теми зазначають стан її розробки. Для цього 

складається короткий огляд літератури, який підсумовує, що саме цю тему 

ще не вивчено (розкрито лише частково, не в тому аспекті) і тому вона 

потребує подальшої розробки. Якщо такого висновку здобувач не може 

дійти, він позбавляє себе можливості розробки даної теми. Завершується ця 

частина вступу рубрикою «Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами», де стисло викладають зв’язок теми дисертації з плановим 

дослідженням, що виконується на факультеті університету або у науковій 

установі., а також з галузевими та/або державними планами та програмами. 

Тут наводять назву конкретної програми, її шифр, державний реєстраційний 

номер теми дослідження, а також рівень упровадження результатів 

дисертаційного дослідження в цій галузі. Після формулювання наукової 

проблеми й доведення того, що та частина цієї проблеми, яка є темою 

дисертаційної роботи, ще не була опрацьована та висвітлена у спеціальній 

літературі, формулюють мету роботи та завдання, які необхідно вирішити 

для досягнення поставленої мети.  

Мета дослідження — це кінцевий результат, на досягнення якого 

спрямовано дослідження. Мета дисертації реалізується через вирішення 

відповідних їх конкретних завдань. Формулюючи мету, не слід вживати 

слова «дослідження...», «вивчення...», тому що вони вказують на засіб її 

досягнення, а не на саму мету.  

Між метою та кінцевим результатом дослідження має існувати тісний 

зв’язок. Завдання дослідження подаються у формі переліків: «вивчити...», 

«проаналізувати...», «встановити...», «з’ясувати...», «обґрунтувати...» та ін. 

Формулювати завдання слід зрозуміло, стисло, конкретно, оскільки опис їх 

вирішення становить зміст розділів і підрозділів дисертаційної роботи, а 

назви розділів дисертації мають відповідати конкретним завданням і 

результатам дослідження. Мета і завдання дослідження, а також головний 

результат повинні обов’язково бути досягнутими. Про досягнення мети слід 

зазначити у висновках дисертації, про вирішення конкретних завдань 

дисертації засвідчити у висновках до відповідних розділів дослідження. 

Якщо мету й завдання дослідження сформульовано не точно, це свідчить про 

недостатнє осмислення дисертантом головного наукового результату, до 



якого він прагне. Крім того, фахівці (опоненти) не зможуть оцінити рівень 

досягнення ним мети дисертації.  

Об’єкт дослідження — це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію й обране для вивчення, це та частина об’єктивної дійсності, яка 

існує незалежно від нашої свідомості й нашого уявлення про неї. У разі, коли 

ця частина об’єктивної дійсності стає темою дослідження, вона стає й 

предметом дослідження.  

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта і являє собою 

теоретичне відтворення об’єктивної дійсності, тих суттєвих зв’язків і 

відношень, які підлягають безпосередньому вивченню в даній дисертації, є 

головними, визначальними для конкретного дослідження.  

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 

співвідносяться між собою, як загальне і часткове. В об’єкті виділяється той 

його аспект, який виступає предметом дослідження. Саме на нього й 

спрямовано всю увагу здобувача, саме предмет дисертаційного дослідження 

визначає тему дисертаційної роботи, яку вказано на титульному аркуші як її 

назву. Об’єкт та/або предмет дослідження обов’язково повинні мати новизну. 

Між темою, об’єктом і предметом, метою і завданням дослідження існує 

нерозривний зв’язок, у своїй сукупності вони зумовлюють зміст положень, 

що виносяться здобувачем на захист, висновків і рекомендацій дисертації. 

Тут можна простежити таку закономірність. Якщо для формулювання назви 

дисертації має велике значення об’єкт дослідження й кінцевий результат, то 

для встановлення мети дослідження, крім цього, й такий елемент, як шлях 

досягнення кінцевого результату, який відсутній у формулюванні теми. 

 Методи дослідження подають у вигляді переліку, але перераховувати їх 

треба не відірвано від змісту роботи. Слід коротко і змістовно визначати, що 

саме досліджується тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в 

логічності та прийнятності вибору саме цих методів.  

Важливою кваліфікаційною ознакою дисертації є наукова новизна 

одержаних результатів. Дисертація повинна містити наукові результати. 

Науковий результат — це кінцевий підсумок, що завершує наукове 

дослідження. Він має відповідати вимогам наукової новизни, достовірності й 

практичної значущості. Тут подають короткий виклад нових наукових 

положень (рішень), запропонованих здобувачем особисто. Необхідно 

показати відмінність одержаних результатів від відомих рішень, описати 

ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, дістало подальший 

розвиток). Науковий результат — це творчий продукт окремого розділу і 

дисертації в цілому. Суть наукового результату формулюється в коротких 

висновках до розділу, а також у загальних висновках до дисертації. Виклад 

суті результату має бути стислим, зрозумілим, конкретним, без загальних 

слів і термінів, що потребують додаткових пояснень. Кожне наукове 

положення чітко формулюють, виокремлюючи його основну сутність і 

зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни. 

Сформульоване наукове положення повинно читатися і сприйматися легко й 

однозначно (без нагромадження дрібних і таких, що затемнюють його 



сутність, деталей та уточнень). У жодному випадку не можна вдаватися до 

викладу наукового положення у вигляді анотації, коли просто констатують, 

що в дисертації зроблено те й те, а сутності та новизни із написаного виявити 

неможливо. Подання наукових положень у вигляді анотацій є найбільш 

поширеною помилкою здобувачів при викладенні загальної характеристики 

роботи. До цього пункту не можна включати опис нових прикладних 

(практичних) результатів, отриманих у вигляді способів, пристроїв, методик, 

схем, алгоритмів тощо. Слід завжди розмежовувати одержані наукові 

положення та нові прикладні результати, що випливають з теоретичного 

доробку дисертанта. Усі наукові положення з урахуванням досягнутого ними 

рівня новизни є теоретичною основою (фундаментом) вирішеної в дисертації 

наукової проблеми (наукового завдання). Насамперед за це здобувачеві 

присуджують науковий ступінь. Наукова новизна самої дисертації — це 

ознака, наявність якої надає автору право на використання поняття «вперше» 

при характеристиці здобутих результатів і проведеного дослідження в 

цілому. Поняття «вперше» означає в науці факт відсутності подібних 

результатів до їхнього оприлюднення. Уперше може здійснюватися 

дослідження на оригінальну тему, яка раніше не досліджувалась, у тій чи 

іншій галузі наукового знання. Для великої кількості наук наукова новизна 

визначається наявністю теоретичних положень, які вперше сформульовані й 

змістовно обґрунтовані; практичних рекомендацій, які впроваджені в 

практику і суттєво впливають на досягнення нових соціально-економічних 

результатів. Новими можуть бути лише ті положення дисертаційного 

дослідження, які сприяють подальшому розвитку науки в цілому або окремих 

її напрямів. 

Теоретичне та практичне значення здобутих результатів — складова 

частина вступу, один з основних критеріїв оцінки дисертації як 

кваліфікаційної роботи. Опонент оцінює науковий результат дисертанта 

щодо значущості його праці для науки й практики та вказує можливі 

конкретні шляхи використання результатів дослідження. Тому практичне 

значення висновків дисертації має бути чітко сформульовано здобувачем. 

Якщо окремі результати дисертації вже впроваджено, необхідно підтвердити 

це документально. Перспективи впровадження теж окреслюють із 

зазначенням масштабів і місця використання. Упроваджувати можна як 

теоретичні, так і практичні результати дисертації, що мають самостійне 

значення, й обов’язково ті, що вказані у висновках дисертації. Слід завчасно 

продумати можливі форми використання результатів дисертації. У 

дисертації, що має теоретичне значення, слід навести відомості про наукове 

використання результатів досліджень або рекомендації щодо цього, а в 

дисертації, що має прикладне значення, — відомості про практичне 

застосування одержаних результатів або рекомендації щодо цього. 

Відзначаючи практичну цінність здобутих результатів, необхідно подати 

інформацію стосовно міри готовності до використання або його масштабів. 

Необхідно дати стислі відомості щодо впровадження результатів досліджень 

із зазначенням організацій, в яких здійснено їх реалізацію й в яких формах.  



У вступі до дисертації також необхідним є зазначення особистого внеску 

здобувача. Дисертація — це одноосібне наукове дослідження, яке відбиває 

особистий внесок науковця в розв’язання наукової проблеми, що дає 

підстави присудити його автору науковий ступінь. Здобувач має в 

концентрованому вигляді відбити свій особистий внесок у дослідження 

наукової проблеми у вступі до дисертації. У разі використання в дисертації 

ідей або розробок, що належать співавторам, разом з якими було 

опубліковано наукові праці, здобувач повинен зазначити цей факт у 

дисертації та в авторефераті, обов’язково виділивши особистий внесок у ці 

праці або розробки. Крім того, цей факт має знайти відбиття в актах про 

впровадження результатів дослідження, якщо автор є учасником колективної 

науково-дослідної роботи. Якщо автор дисертації недостатньою мірою довів 

свій особистий внесок у досягнення наукових результатів, у сукупну цінність 

колективної роботи, це може розглядатися спеціалізованою радою і ДАК як 

наукова несумлінність. 

Завершується вступ відомостями про апробацію результатів дисертації. 

У цій частині вступу зазначається, на яких наукових з’їздах, конференціях, 

симпозіумах, нарадах оприлюднені результати досліджень, що включені в 

дисертацію. Обов’язково подаються відомості про публікації здобувача, 

зазначаючи, у скількох монографіях, статтях у наукових журналах, збірниках 

наукових праць, матеріалах і тезах конференцій опубліковані результати 

дисертації. При написанні цієї частини вступу слід вказати, чи всі результати 

або висновки дисертації опубліковано або оприлюднені. Про це може 

свідчити відповідність назви конференції (з’їзду, симпозіуму, семінару) темі 

дисертації або окремим її розділам. Пріоритет автора підтверджує дата 

проведення конференції, рік видання статті, дата читання лекцій з теми 

дослідження або обговорення дисертації на засіданні кафедри (відділу) тощо. 

У кінці вступу бажано розкрити структуру дисертації, подати перелік її 

структурних елементів, обґрунтувати послідовність їх викладу, вказати обсяг 

дисертації, тексту, списку використаних джерел, додатків. Приблизний обсяг 

вступу становить 12 сторінок тексту. Він остаточно оформлюється, як 

правило, після того, як дисертаційне дослідження завершено. 

 

2.6.2 Основна частина дисертації  

Основна частина дисертації — це головний її підрозділ, який розкриває 

зміст дослідження. Вона складається з розділів, підрозділів, пунктів, 

підпунктів. Кожен розділ розпочинають з нової сторінки. Основному тексту 

кожного розділу може передувати передмова зі стислим оглядом публікації і 

раніше проведених досліджень, описом обраного напряму та обґрунтуванням 

застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюють 

висновки зі стислим викладом наведених у розділі наукових і практичних 

результатів, що дає змогу звільнити загальні висновки від другорядних 

подробиць. У розділах основної частини подають: огляд літератури за темою 

та вибір напрямів досліджень; виклад загальної методики й основних методів 

досліджень; експериментальну частину та методику досліджень; відомості 



про проведені теоретичні й (або) експериментальні дослідження; аналіз і 

узагальнення результатів досліджень. 

Дисертація обов’язково повинна містити огляд літератури, як правило, у 

формі окремого розділу чи підрозділу. В огляді літератури здобувач 

окреслює основні етапи розвитку наукової думки із досліджуваної ним 

проблеми. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, здобувач 

має назвати ті питання, що залишилися невирішеними і, отже, визначити своє 

місце у розв’язанні проблеми. Доцільно закінчити цей розділ коротким 

резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі. Огляд 

літератури з теми має виявити глибоку обізнаність дисертанта зі спеціальною 

літературою, його вміння систематизувати джерела, критично їх оцінювати, 

виокремлювати суттєве, оцінювати попередньо зроблене іншими 

дослідниками, визначати головне в сучасному стані проблеми. Матеріали 

огляду слід систематизувати в певній логічній послідовності. Тому перелік 

робіт та їх критичний аналіз не обов’язково подавати у хронологічному 

порядку. Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20% 

обсягу основної частини дисертації. Оскільки кандидатська дисертація 

присвячується порівняно вузькій темі, то огляд робіт попередників слід 

робити з питань обраної теми, а не усієї проблеми в цілому. Усі більш-менш 

цінні публікації, що мають пряме відношення до теми дисертації, слід 

назвати і критично оцінити. Інколи здобувач, спираючись тільки на доступну 

йому літературу, стверджує, що він перший вивчив дану тему. Проте пізніше 

це не підтверджується. Такі категоричні твердження можна робити лише 

після докладного вивчення літературних джерел і консультацій з науковим 

керівником. 

У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напрямку 

дослідження, наводять методи вирішення завдань та їхні порівняльні оцінки, 

наводять загальну методику проведення дисертаційного дослідження. У 

теоретичних роботах розкривають гіпотези, що розглядаються. Обов’язковим 

елементом цього розділу роботи є вказівка на загальні методи та методику 

дослідження, які є концептуальною основою дисертації, інструментом у 

добуванні фактичного матеріалу, виступають необхідною умовою 

досягнення поставленої в роботі мети. Загальні методи — це методологія 

дослідження, тобто основний, вихідний пункт, світоглядні концепції, 

теоретичні положення галузі, на які спирається автор дисертації. 

Методологічні положення становлять теоретичну базу дослідження й завжди 

перебувають поза його межами. Не рекомендується брати як методологічну 

основу теоретичні підходи попередників, що досліджували дану тему. 

Методологічні положення наводяться як постулат, який не підлягає 

доведенню або критиці. У цьому розділі автор має виявити рівень володіння 

науковими (загальнонауковими, спеціальними) методами, а також означити 

конкретні шляхи, способи досягнення наукового результату. Слід описати 

методи, використані під час наукового пошуку, основні етапи науково-

дослідної роботи. Крім того, наводять інші елементи наукового процесу. До 

них, зокрема, належать гіпотеза, вказівки, конкретний матеріал, на якому 



виконано роботу. Тут також надаються характеристика основних джерел 

інформації (офіційних, наукових, літературних, бібліографічних), посилання 

на власні роботи здобувача, зазначається термін виходу першої публікації 

автора.  

Отже, в перших розділах дисертації докладно висвітлюється стратегія і 

тактика, методика й техніка дослідження, а також узагальнюються 

результати. Матеріали цього розділу повинні засвідчити достовірність 

здобутих результатів.  

У наступних теоретичних розділах з вичерпною повнотою викладають 

результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він 

вніс у розробку проблеми. Здобувач має дати оцінку повноті вирішення 

поставлених завдань, достовірності одержаних результатів (характеристик, 

параметрів), порівнюючи з аналогічними результатами вітчизняних і 

зарубіжних авторів, обґрунтувати необхідність додаткових досліджень, 

навести негативні результати, які зумовлюють необхідність припинення 

подальших досліджень. Дисертація повинна містити нове вирішення 

актуального наукового завдання: нові факти, уточнення відомих раніше, 

проте недостатньо вивчених фактів, виявлені закономірності, авторські 

висновки, рекомендації. У теоретичній частині дисертації нові наукові факти 

об’єднуються в систему, обґрунтовуються концептуальні положення. 

Основна частина дисертації містить, як правило, два-три розділи і 

декілька підрозділів відповідно до тих завдань, які вирішує дослідник. Зміст 

розділів основної частини дисертації має відповідати темі дисертації й 

повністю її розкривати. Текст розділів демонструє вміння дисертанта стисло, 

логічно й аргументовано викладати матеріал. Кількість і послідовність 

розділів залежить від характеру дисертації. Якщо теоретичні питання є 

головними, їм присвячується перший розділ. При цьому в першому 

підрозділі подаються матеріали з вирішення основного теоретичного 

завдання, у другому — додаткові теоретичні питання, що випливають з 

основного. У результаті виконання теоретичної частини дисертації має бути 

сформульовано завдання експериментального дослідження та очікуваний 

результат. Кожен розділ завершується висновками, які містять стислий 

виклад кожного наукового результату: його суть, новизну й достовірність, 

практичне значення, джерело, в якому здобувач опублікував результат (тобто 

вказується номер публікації у списку літератури), обґрунтування пріоритету 

результату. посилання на власні публікації автора дає змогу легко 

пересвідчитися у виконанні вимоги щодо обов’язкового висвітлення у 

друкованих працях основних результатів дисертації. Такі посилання зручно 

робити в коротких висновках до розділів дисертації, приблизно в такій 

формі: («Основні результати даного розділу опубліковані у працях [...]».  

Висновки до розділів не повинні носити реферативного характеру або 

форми викладу того, що зроблено, і мають базуватися на матеріалі розділу. 

Приблизний обсяг висновків до розділів 1,5–2 сторінки. Доцільно 

пронумерувати висновки. 

 



2.6.3 Висновки до дисертації  

Висновки до дисертації в цілому повинні містити головні наукові 

результати, отримані здобувачем особисто, показати його пріоритет у 

розв’язанні наукової проблеми, її значення для науки і практики. Висновки 

— це синтез накопиченої в основній частині наукової інформації, тобто 

послідовний, логічний, чіткий виклад головних результатів дослідження. У 

висновках формулюються найважливіші наукові та практичні положення з 

дослідженої наукової проблеми (завдання), її значення для науки та 

практики. Далі — висновки та рекомендації щодо наукового та практичного 

використання здобутих результатів. Висновки не повинні механічно 

підсумовуватися в кінці розділів, а мають містити те нове, суттєве, що 

становить підсумкові результати дослідження, які часто подаються у вигляді 

певної кількості пронумерованих абзаців. їхня послідовність визначається 

логікою побудови дисертаційного дослідження. У першому пункті висновків 

стисло оцінюють стан питання. Далі розкривають методи розв’язання 

поставленої в дисертації наукової проблеми (завдання), порівнюючи їх з 

відомими. Висновки передбачають узагальнену підсумкову оцінку 

проведеної роботи. При цьому важливо зазначити, в чому полягає її 

основний зміст, які важливі наукові результати отримано, які нові наукові 

завдання постають у зв’язку з проведеним дослідженням. Важливо вказати на 

новизну, теоретичну й практичну цінність дослідження, а також на те, які 

результати теоретичної та експериментальної частини дисертації й де було 

впроваджено. Інколи виникає необхідність зазначити шляхи продовження 

дослідження, конкретні завдання, які майбутнім дослідникам доведеться 

вирішувати в першу чергу. Таким чином, висновки до дисертації є не 

звичайним переліком отриманих результатів проведеного дослідження, а їх 

підсумковим синтезом, тобто формулюванням того нового, що внесено 

автором у вивчення і розв’язання проблеми. У висновках слід наголосити на 

тому, що мету дослідження досягнуто, а всі поставлені завдання вирішено. 

Висновки повинні бути новими, оригінальними в даній галузі. Приблизний 

обсяг висновків 4-5 сторінок тексту.  
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Лекція 1.3Методологічні аспекти наукового знання і творчості 

 

1 Наукове дослідження та його методологія 

Основною формою здійснення і розвитку сучасної науки є наукове 

дослідження – вивчення явищ і процесів, аналіз впливу на них різноманітних 

чинників, а також вивчення взаємодії між явищами з метою отримання 

переконливо доведених і корисних для науки і практики рішень з 

максимальним ефектом. 

Кожне наукове дослідження має свій об'єкт і предмет. Якщо об'єктом 

наукового пізнання, як вже зазначалося, є весь матеріальний світ і форми 

його відображення у свідомості людей, то об'єктом наукового дослідження є 

певна частина дійсності – досить конкретний предмет або явище, на яке 

спрямована пізнавальна діяльність дослідника з метою пізнання його суті, 

закономірностей розвитку і можливостей наступного використання в 

практичній діяльності. 

Процес вибору об'єктів дослідження є складною і трудомісткою частиною 

дослідження, оскільки здійснює суттєвий вплив на цілеспрямованість та 

результативність наукового дослідження. Відокремимо чотири особливості 

об'єктів дослідження, які безпосередньо впливають на організацію та 

ефективність науково-дослідних робіт. 

1. Обов'язковість наявності непізнаних якостей об'єкта на момент 

виникнення "проблемної ситуації". 

2. Динамічність об'єкта дослідження. Ця особливість полягає в тому, що 

жодне наукове дослідження не може привести до кінцевого виявлення і 

вивчення властивостей об'єкта у зв'язку з імовірнісним характером добутих в 

процесі дослідження знань і безперервною мінливістю умов проявлення цих 

властивостей у сфері експлуатації. До одних і тих самих об'єктів і навіть до 

одних і тих самих властивостей дослідники можуть повертатися багато разів.  

3. Подільність об'єкта дослідження. Будь-яке науково-дослідницьке 

завдання відповідно до наявності багатьох властивостей об'єкта, може бути 

розчленоване на окремі порівняно самостійні завдання, що вирішуються 

тими чи іншими методами і засобами дослідження в певному порядку, тобто 

за певними стадіями та етапами. 

4. Наступність об'єктів дослідження. Дослідник не обмежується описом 

вивчених об'єктів. Він формулює нові проблеми, що випливають з 

виконаного дослідження. У будь-якому науковому дослідженні обов'язково 

виникає не тільки можливість, а й необхідність переходу до вивчення нових 

властивостей. Це означає, що результати будь якої виконаної науково-

дослідної роботи повинні оцінюватися не тільки за повнотою і глибиною 

рішення конкретної наукової проблеми згідно з визначеними умовами 

дослідження, а й з обов'язковим урахуванням складу нових сформульованих 

проблем і вимог до умов їх вирішення. 

Предметом наукового дослідження можуть бути причини виникнення 

цього процесу або явища, закономірності його розвитку різноманітні 



властивості, якості тощо. Так, наприклад, об'єктом дослідження всіх 

суспільних наук є суспільство, але предмет дослідження у кожної науки свій: 

у політичної економії - система виробничих відносин; в економічної 

статистики - кількісний аспект економічних явищ тощо. А окреме наукове 

дослідження, наприклад з політичної економії, має своїм об'єктом систему 

виробничих відносин або певний елемент цієї системи, а предметом обирає 

конкретну характеристику або закономірність існування чи розвитку об'єкта 

дослідження. 

Виходячи з цього, мету наукового дослідження можна сформулювати як 

визначення конкретного об'єкта і всебічне достовірне вивчення його 

структури, характеристик з метою отримання і впровадження в практику 

корисних для людини результатів. 

Кожен об'єкт дослідження оточений певним середовищем, з яким він так 

чи інакше взаємодіє. Під середовищем розуміють все те, що оточує об'єкт 

дослідження або його елементи і певною мірою на них впливає. Завдання 

дослідника полягає в тому, щоб визначити конкретні чинники, що впливають 

на об'єкт дослідження і відібрати найбільш істотні з них. Це має велике 

практичне значення, оскільки впливає на ступінь достовірності результатів 

дослідження: якщо не врахований який-небудь істотний чинник, результати 

дослідження і зроблені на їхній основі висновки можуть бути неповними або 

хибними. 

Виконуючи наукове дослідження, тобто пояснюючи характер тих чи інших 

процесів дійсності, дослідник спирається на певні наукові методи. Під 

методом розуміють спосіб дослідження явищ, планомірний підхід до їх 

вивчення, послідовність дій під час проведення теоретичного дослідження 

або практичного здійснення якогось явища або процесу. Таким чином, метод 

- у найзагальнішому значенні - це спосіб, певним чином впорядкована 

діяльність і своєрідний інструмент для досягнення конкретної мети. Свідоме 

використання науково обґрунтованих методів є найсуттєвішою умовою 

отримання нових знань, бо в основі всіх методів пізнання лежать об'єктивні 

закони дійсності. 

Сума окремих методів, які застосовуються для проведення наукових 

досліджень у межах тієї чи іншої науки, становить її методологію. Це 

поняття може мати два значення. По-перше, як вже сказано, методологія - це 

сукупність пізнавальних засобів, методів, прийомів, що застосовуються в 

певній науці, а по-друге - це галузь знань, що вивчає засоби, передумови і 

принципи організації пізнавальної і практично-перетворювальної діяльності 

людини. Таким чином, можна дати найбільш загальне визначення: 

методологія - філософське вчення про методи пізнання і перетворення 

дійсності, використання принципів світогляду в процесі пізнання і практиці. 

Розвиток методології - один із шляхів розвитку науки в цілому. 

Традиційно проблеми методології розроблялися в межах філософії, але у 

зв'язку з диференціацією сучасного наукового пізнання, ускладненням 

понятійного апарату, підсиленням теоретизації наукового мислення, 

удосконаленням пізнавальних засобів і методів диференціюється і сфера 



методології. Методологія, заснована на законах окремих наук, особливостях 

пізнання окремих явищ, обумовлена і пов'язана з принципами конкретних 

наук, з окремими методами досліджень, становить окрему методологію. Під 

загальною методологією розуміють сукупність правил визначення понять, 

виводу одних знань з інших, методів, прийомів, операцій наукового 

дослідження у всіх сферах науки і на всіх етапах дослідження. 

Нині методологія може існувати і як окрема наукова дисципліна. Серед 

проблем, які вона вивчає, опис і аналіз етапів наукового дослідження, аналіз 

мови науки, виявлення сфери застосування окремих процедур і методів, 

аналіз дослідницьких принципів, підходів і концепцій, обґрунтованість 

отриманих за їхньою допомогою результатів тощо. У цьому випадку 

методологія розробляє власні і використовує вже наявні методи наукових 

досліджень, які й становлять її методологію. 

2 Методи наукових досліджень 

Загальноприйнята сучасна класифікація наукових методів, що 

застосовуються в наукових дослідженнях наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 – Класифікація наукових методів досліджень  

Загальнонауковий метод Конкретно-наукові (емпіричні) методи 

теоретичні методичні прийоми 

 

Аналіз Формалізація Розрахунково-аналітичні 

Синтез Гіпотетичний метод Органолептичні 

Індукція Аксіоматичний метод Документалістики 

Дедукція Створення теорії Спостереження 

Аналогія Експерименту  

Моделювання   

Абстрагування   

Конкретизація   

Системний аналіз   

Однак такий розподіл методів певною мірою умовний, бо будь-який з них 

може переходити з категорії в категорію в міру розвитку пізнання. 

Аналізом називають такий метод пізнання, за якого виконують практичне 

або розумове розчленування об'єкта дослідження на його складники. Це дає 

змогу виявити структуру об'єкта, відокремити суттєве від несуттєвого, звести 

складне до простого. Аналіз явища в процесі розвитку дає змогу виділити в 

ньому окремі етапи, суперечливі тенденції тощо. Мета аналізу - пізнання 

окремих частин об'єкта як елементів складного цілого. Умовою всебічного 

пізнання об'єкта дослідження є багатогранність його аналізу. 

Аналіз нерозривно пов'язаний із синтезом - процесом об'єднання в одне 

ціле частин, ознак, властивостей об'єкта, визначених за допомогою аналізу. 

Аналіз і синтез багато важать у процесі пізнання і здійснюються на всіх 

його етапах. Існує багато видів аналізу і синтезу, а саме прямий (емпіричний) 

метод використовують для виділення окремих частин об'єкта, виявлення його 

властивостей, простіших змін тощо; поворотний (елементарно-теоретичний) 



метод базується на уявленнях про причинно-наслідкові зв'язки різноманітних 

явищ, структурно-генетичний метод виділяє в складному явищі ті елементи, 

що найбільше впливають на всі інші характеристики об'єкта. Кожен вид 

аналізу і синтезу має власні відмінності, але всі вони базуються на принципах 

розчленування цілого на складники з наступним відтворенням цілого з 

частин. 

Індукцією називають такий метод дослідження, за якого загальний 

висновок про характеристики множини елементів роблять на підставі 

вивчення цих характеристик якоїсь частини елементів цієї множини. Таким 

чином, індукція забезпечує можливість переходу від поодиноких фактів до 

загальних положень. 

У реальному пізнанні індукція завжди виступає в єдності з дедукцією, 

коли висновок про характеристики будь-якого елемента множини робиться 

на підставі пізнання загальних характеристик всієї множини. 

Загальнонаукові методи індукції і дедукції широко використовують окремі 

методи формальної логіки: єдиної схожості (припускається, що єдина схожа 

обставина є причиною досліджуваного явища), єдиної відмінності 

(припускається, що єдина різниця обставин є причиною явища); супутніх 

змін (зміна в одному явищі приводить до зміни в іншому, бо ці явища 

перебувають у причинному зв'язку); залишків (коли відомо, що деякі із 

сукупності окремих обставин є причиною частини явищ, то залишок цього 

явища зумовлений рештою обставин). 

Одним із загальнонаукових методів дослідження є метод аналогії, за якого 

висновок про предмет або явище робиться на підставі його схожості з 

іншими, вже відомими. Звичайна схема умов висновку за аналогією: об'єкту 

А притаманні ознаки а, b, с, d, е; об'єкту В притаманні ознаки b, с, d, е; отже, 

об'єкту В, ймовірно, притаманна ознака а. Аналогія, якщо розглядати її 

ізольовано, не має значної доказової сили не тільки тому, що висновок її 

може бути лише імовірнісним, але й тому, що ступінь цієї ймовірності може 

бути дуже низьким у результаті випадкової схожості або фіксації несуттєвих 

ознак об'єктів порівняння. 

У сучасній науці розвиненою галуззю систематичного застосування 

аналогії є так звана теорія подібності, що широко використовується в 

моделюванні. 

Моделювання - відтворення характеристик об'єкта дослідження на іншому 

об'єкті, створеному для їх вивчення. Цей останній називають моделлю. 

Потреба в моделюванні виникає тоді, коли дослідження безпосередньо 

самого об'єкта неможливе, ускладнене, дороге, потребує дуже тривалого часу 

тощо. Модель повинна мати суттєві ознаки оригіналу. Модель може 

виконувати свою роль тоді, коли ступінь її відповідності об'єкту визначена 

досить чітко. Це може проявлятися в схожості фізичних характеристик 

моделі і об'єкта або в схожості функцій, або в тотожності математичного 

опису "поведінки" об'єкта і його моделі. Залежно від природи моделі і тих 

ознак оригіналу, які в ній втілено, розрізняють моделі фізичні і математичні. 

Математична модель, на відміну від фізичної, може бути здійснена у вигляді 



характеристик іншої, ніж в об'єкта моделювання, фізичної природи. 

Обов'язково лише, щоб відомі сторони моделі описувалися тією самою 

математичною формулою, що й ознаки об'єкта. 

Абстрагування - розумове відокремлення від низки несуттєвих 

властивостей, зв'язків, відносин предметів і виділення окремих ознак об'єкта 

для дослідження. Процес абстрагування здійснюється двома етапами. На 

першому етапі вивчають характеристики об'єкта і поділяють на суттєві і 

несуттєві. На другому - об'єкт дослідження заміняють іншим, простішим, що 

становить спрощену модель, яка зберігає головне в складному. 

Конкретизація, на відміну від абстрагування, дає змогу вивчати предмети 

або явища в усій якісній різнобічності реального їх існування. Досліджується 

стан об'єктів у зв'язку з певними умовами їх існування та історичного 

розвитку. 

Методи абстрагування і конкретизації не є взаємовиключними, а, навпаки, 

тісно взаємопов'язані між собою і доповнюють один одного. 

Ідеалізація базується на створенні певних абстрактних об'єктів, що 

принципово не можуть бути здійсненими в досліді та реальності. Ідеалізовані 

об'єкти є граничними випадками тих чи інших реальних об'єктів і виступають 

як засоби їхнього наукового аналізу, основою для побудови теорії цих 

реальних об'єктів, вони, таким чином, є відображенням об'єктивних 

предметів, процесів, явищ. Прикладами ідеалізованих об'єктів можуть 

слугувати поняття пряма, ідеальний розчин, ідеальний газ, абсолютно чорне 

тіло тощо. 

Узагальнення є одним з основних засобів для створення нових наукових 

понять, формулювання законів і теорій. Воно становить логічний процес 

переходу від окремого до загального, виділення поняття, яке визначає те 

загальне, що характеризує об'єкти певного класу. Отримання узагальненого 

знання означає глибше відображення дійсності, проникнення в її суть. 

Системний аналіз - вивчення об'єкта дослідження як сукупності елементів, 

що утворюють систему У наукових дослідженнях він передбачає оцінку 

поведінки об'єкта як системи з усіма чинниками, які впливають на його 

функціонування. Системний аналіз виник у 60–х роках XX століття і досить 

швидко розвивається. Єдиної процедури проведення системного аналізу в 

наукових дослідженнях поки що немає, в ньому широко використовують 

методи системної динаміки, теорії ігор, евристичного програмування, 

імітаційного моделювання, програмно-цільового управління тощо. 

 

2. Гіпотези в наукових дослідженнях, їх доведення 

Одним із найважливіших структурних елементів науки є гіпотеза. 

Гіпотезою називають систему умовиводів, наукових припущень, за 

допомогою якої на підставі низки фактів робиться висновок про існування 

об'єкта, зв'язку або причини явища, причому виведення це не є абсолютно 

достовірним. Потреба в гіпотезі виникає в науці тоді, коли незрозумілий 

зв'язок між явищами, причина їх, хоча відомо багато обставин, що передують 

або супроводжують його, коли за деякими характеристиками сучасного треба 



встановити картину минулого, на підставі минулого і сучасного треба 

зробити висновок про майбутній розвиток явища. Однак висування гіпотези 

на основі певних фактів лише перший крок. Сама гіпотеза має ймовірнісний 

характер і потребує перевірки, доведення. Після такої перевірки гіпотеза або 

стає науковою теорією, або видозмінюється, або відкидається зовсім, якщо 

перевірка дає негативний результат. 

Перевірка, або доведення гіпотези, її розвиток передбачають кілька 

можливостей. Гіпотеза може розвиватися, уточнюватися, доповнюватися 

новими положеннями і залишатися при цьому гіпотезою. Розвиток гіпотези 

може привести до її відкидання. Якщо в процесі обґрунтування гіпотези буде 

виявлено факти і закономірності, що відхиляють основний зміст гіпотези, 

постає питання про заміну її новою, з іншими принципами так званою 

робочою гіпотезою. Робоча гіпотеза в процесі розвитку або знову 

відкидається або перетворюється в теорію. Це відбувається в тому разі, коли 

істинність принципу, покладеного в основу гіпотези, доведено не окремими 

фактами, а сукупністю практичних результатів. Окремі факти тільки 

підтверджують гіпотезу, роблять її імовірнішою, але не доводять повністю. 

Вирішальним критерієм перетворення гіпотези на теорію є практика. Це 

можливо в двох випадках: описана гіпотезою суть явища або стає доступною 

для прямого спостереження, або положення, що становить основний зміст 

гіпотези, можна вивести як наслідок із достовірних посилань. 

У процесі розвитку гіпотези М.Білуха відокремлює 4 стадії (рис. 3.1). 

Гіпотеза має бути гранично простою, тобто такою, яка не потребує 

введення нових гіпотез і припущень. Простота є своєрідним критерієм, який 

дає можливість вибирати між кількома різними гіпотезами. 

Гіпотеза повинна на основі узагальнення вже наявних знань виходити за 

їхні межі, тобто формулювати нові положення, істинність яких ще не 

доведено. Крім того гіпотеза повинна: 

- бути достовірною (безпосередньо пов'язаною з проблемою, що 

вирішується дослідженням, випливати з її суті); 

- передбачуваною (не тільки пояснювати, а й слугувати основою для 

вирішення проблеми); 

- мати можливість формалізації (викладення основних положень не тільки 

логічно, а й за допомогою математичного апарату). 



 
Рис. 1. Процес висування і розвитку гіпотези 

Висування гіпотези, фундаменту майбутніх досліджень, - складний 

творчий процес у результаті якого окреслюються межі і визначаються 

основні напрями всієї розробки. Водночас гіпотеза є основою для визначення 

тієї системи показників що необхідні для цього дослідження. 

Процедуру, за допомогою якої встановлюють істинність гіпотези або будь-

якого іншого твердження, в логіці називають доведенням. У доведенні 

використовують два способи встановлення істини: безпосередній та 

опосередкований. 

Безпосередній спосіб полягає в тому, що в процесі практичних дій 

відбувається зіставлення деякого припущення з фактичним станом об'єкта 

дослідження. Видами таких практичних дій можуть бути спостереження, 

експеримент, демонстрація, вимірювання, розрахунки, облік та інші 

емпіричні процедури. Наприклад, у практиці економічних досліджень 

найчастіше застосовують саме цей спосіб доведення, оскільки існує реальна 

можливість вимірювати та зіставляти показники економічних процесів на 

основі статистичних і бухгалтерських звітів та інших даних, зібраних за 

допомогою емпіричних методичних прийомів дослідження. 

Однак у практиці досить часто істинність гіпотези може бути доведена 

шляхом умовиводів на основі вже наявних знань у вигляді різних законів і 

положень. Наприклад, у дослідженнях з математики, теоретичної фізики, 

астрономії та інших, особливо де є можливість значної формалізації та 

широкого застосування математичного апарату. Такий спосіб встановлення 

істини називають опосередкованим. 

3. Експеримент в наукових дослідженнях 

Найважливішим складником наукового дослідження є експеримент. Це 

один з основних способів отримання нового знання. Понад дві третини 



трудових ресурсів науки витрачають на експерименти. В основі 

експериментального дослідження лежить експеримент, що є науково 

поставленим дослідом або спостереженням явища в чітко витриманих 

конкретних умовах, які дають змогу досліджувати його перебіг, керувати 

ним, відтворювати його щоразу при відтворенні цих умов. Від звичайного 

пасивного спостереження експеримент відрізняється активним впливом 

дослідника на явище або процес, що вивчається. 

Таким чином, експеримент - це один з аспектів суспільно історичної 

практики людства, і тому він є джерелом пізнання і критерієм істинності 

гіпотез і теорій. Він містить: 

- визначення об'єкта дослідження; 

- створення необхідних умов; 

- матеріальний вплив на об'єкт або умови; 

- акти спостереження та вимірювання із застосуванням відповідних 

технічних приладів. 

Основною метою експерименту є перевірка теоретичних положень 

(підтвердження робочої гіпотези), а також ширше та глибше вивчення теми 

наукового дослідження. 

Експеримент повинен бути проведений у найкоротший термін з 

мінімальними витратами і гарантувати найвищу якість отриманих 

результатів. 

Розрізняють експерименти природні та штучні. 

Під природним експериментом розуміють такий експеримент, коли 

дослідник не обирає і не готує заздалегідь незалежну змінну, а також не 

здійснює активного втручання в звичний перебіг досліджуваного процесу або 

явища, а тільки спостерігає за ним і чекає, доки в ньому самостійно виникне 

така ситуація, що відіграє роль незалежної змінної. Такі експерименти 

характерні для процесу вивчення соціальних явищ, наприклад в обстановці 

виробництва побуту та ін., але застосовуються і в інших сферах діяльності 

людини. Вони мають ту перевагу, що всі зв'язки та відношення 

досліджуваного процесу або явища - і внутрішні і зовнішні - залишаються без 

будь-яких змін. Якщо підготовка до такого експерименту проводиться досить 

ретельно, чистота і достовірність висновків у його проведенні мають 

максимальний рівень, бо весь експеримент по суті є своєрідним, добре 

підготовленим спостереженням за природним розвитком події. 

Великою вадою природного експерименту є рідкісність виникнення 

відповідної ситуації і відсутність попередньої інформації про можливість її 

виникнення, що дуже ускладнює організацію експерименту. Не менш 

суттєвою вадою є складність визначення чинників, які можуть впливати на 

перебіг процесу, і практична неможливість маніпулювання ними. Ці вади по 

суті зводять нанівець таку важливу перевагу експериментального 

дослідження, як виграш часу для перевірки гіпотез. Однак природний 

експеримент посідає чільне місце в арсеналі дослідників, особливо у сфері 

вивчення складних суспільних і природних явищ, що потребують врахування 

великої кількості чинників. 



Штучні експерименти широко використовують у багатьох 

природонаукових дослідженнях. Штучний експеримент націлений на 

вивчення явищ, ізольованих необхідною мірою для того, щоб оцінити їх у 

кількісних та якісних відношеннях. 

З-поміж штучних експериментальних досліджень вирізняють лабораторні 

та виробничі. 

Лабораторні експерименти становлять дослідження в штучному 

середовищі, для чого об'єкт дослідження переносять зі свого природного 

середовища в обстановку, яка дає змогу досягти вищого ступеня точності в 

спостереженні за його поведінкою. У техніці лабораторні досліди виконують 

із застосуванням типових приладів і пристроїв, спеціального моделюючого 

устаткування, стендів, обладнання та ін. Стабільність лабораторної 

обстановки, використання спеціальної апаратури дають можливість вивчити 

вплив одних характеристик у варіюванні інших найбільш повно і 

доброякісно з великою повторюваністю. Лабораторні досліди в разі 

достатньо повного наукового обґрунтування експерименту дають змогу 

отримати якісну наукову інформацію за мінімальних витрат. Однак такі 

експерименти не завжди повністю моделюють реальний плин процесу або 

явища, що вивчається. У такому разі виникає потреба в проведенні 

виробничого експерименту. 

Виробничі експериментальні дослідження мають за мету вивчення 

процесу в реальних умовах з урахуванням впливу різних випадкових 

чинників виробничого середовища. 

Одним з різновидів виробничих експериментів є збирання матеріалів в 

організаціях та установах, що займаються накопичуванням тих чи інших 

даних за стандартними формами (наприклад статистичні бюро або 

управління). Ці матеріали впродовж багатьох років систематизуються за 

єдиною методикою; інформація, яку вони містять, добре піддається обробці 

методами статистики і теорії ймовірності. У низці випадків виробничий 

експеримент ефективно проводиться за допомогою методу анкетування 

виробничих організацій за чітко продуманою методикою. Це дає змогу 

зібрати велику кількість даних вимірів або спостережень досліджуваного 

явища, виконаних іншими підприємствами чи установами. 

Однак більшість явищ і процесів у природі та суспільстві є погано 

організованими - так званими дифузними - системами, в яких провести 

розмежування дії чинників різної природи не уявляється можливим. У 

вивченні таких систем дослідник повинен враховувати вплив багатьох 

різноманітних чинників, що зумовлюють різні за своєю природою процеси, 

які тісно взаємодіють між собою. Наприклад, у хіміко-технологічних 

процесах треба одночасно враховувати взаємний вплив факторів, які не 

підлягають у реальних умовах розмежуванню аеродинамічні та 

гідродинамічні процеси, кінетику множини одночасних реакцій тощо. Ще 

більше зростають труднощі у вивченні систем для яких навіть елементарні 

процеси, що в них протікають невідомі. Прикладом такої системи може бути 

інтелект людини. 



Такі дослідження потребують застосування статистичних методів на всіх 

етапах роботи: і перед постановкою досліду, і в процесі експериментування, і 

після експерименту, на стадії прийняття рішень про наступні дії. Такий 

експеримент називають активним, а схему його, за якої ефект впливу будь-

якого фактора на досліджуваний процес оцінюється за результатами всіх 

дослідів називають багатофакторною схемою. 

4. Планування експерименту 

Планування експериментальних досліджень спрямовано на отримання 

максимуму інформації за мінімальних витрат на експериментування. Методи 

оптимального планування експерименту дають змогу використовувати 

математичний апарат не тільки на стадії опрацювання результатів, як було 

раніше, а й у підготовці і проведенні дослідів. 

У сучасній математичній теорії оптимального планування експерименту 

існують два основні розділи: 

1. Планування експерименту для вивчення механізму складних процесів і 

властивостей багатокомпонентних систем. 

2. Планування експерименту з метою оптимізації технологічних процесів і 

властивостей багатокомпонентних систем. 

Переважна більшість експериментальних робіт виконується саме з метою 

вирішення задач оптимізації; такі експерименти називають екстремальними. 

Ця назва пов’язана з аналогією між рішенням задачі оптимізації та пошуком 

екстремуму функції, тому задачу, метою якої є пошук екстремуму, називають 

екстремальною. Як приклади задач оптимізації можна навести пошук 

оптимального складу багатокомпонентної суміші, підвищення 

продуктивності діючої установки, підвищення якості продукції тощо. 

Як вже згадувалося, експеримент може проводитися безпосередньо на 

об’єкті або на його моделі. Останнім часом поряд з фізичними моделями 

дедалі ширше застосування знаходять абстрактні математичні моделі. Для 

опису такого об’єкта дослідження можна використати уявлення про 

кібернетичну систему, яку схематично зображено на рис. 2. Таку 

кібернетичну систему ще називають «чорною скринькою». 
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Рис.2. Схема «чорної скриньки» 

Стрілки справа зображують чисельні характеристики, які треба отримати 

відповідно до мети дослідження. Вони позначаються буквою y і називаються 

вихідними параметрами, або параметрами оптимізації (вихід «чорної 

скриньки»), а також відгуками. Для проведення експерименту необхідно 

впливати на поведінку «чорної скриньки». Всі способи впливу позначають 
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буквою х і називають вхідними параметрами, або факторами (вхід «чорної 

скриньки»). Під час проведення експерименту кожний фактор може 

приймати одне або кілька значень, які називаються рівнями фактора. За 

допомогою множини факторів визначають один із можливих станів 

модельованої системи («чорної скриньки») і задають умови проведення 

одного з можливих експериментів. Існує певний зв’язок між рівнями 

факторів і відгуками системи, характер якого заздалегідь невідомий. Цей 

зв’язок можна визначити як 

 
де yl – l-й відгук; n – число відгуків, що аналізуються; хі – і-й фактор; m – 

число факторів. 

Функція ψ називається функцією відгуку або реакцією. Її геометричний 

образ – поверхня відгуку. Враховуючи те, що функція ψ заздалегідь невідома, 

використовують іншу наближену функцію 

 
Якщо в процесі експерименту перебрати всі можливі набори рівнів 

факторів, отримаємо повну множину різних станів модельованої системи 

(«чорної скриньки»). Разом з тим це буде кількість різних можливих дослідів. 

Однак використання для моделі всіх можливих дослідів призводить до 

абсурдно великих експериментів. З огляду на це і виникає потреба 

планування експерименту. Таким чином, планування екстремального 

експерименту – це вибір кількості та умов проведення дослідів, мінімально 

необхідних для пошуку оптимальних умов. 

Планування експерименту - це розроблення такого плану експерименту, 

який дає можливість за мінімальної кількості прогонів моделі і за 

мінімальних затрат ресурсів зробити статистичне значимі висновки або 

знайти оптимальні рішення щодо функціонування системи. Під час 

планування експериментів, як правило, визначають: 

–·вхідні дані для кожного експерименту і кількість прогонів імітаційної 

моделі; 

–·тривалість одного прогону моделі і перехідного процесу моделювання; 

–·стратегію збирання даних під час кожного прогону моделі; 

–·методи оцінювання точності вихідних даних і побудови довірчих 

інтервалів; 

–·чутливість моделі до вхідних даних, різних видів розподілів випадкових 

величин, сценаріїв поведінки модельованої системи; 

–·умови і сценарії проведення експерименту; 

–·умови генерування потоків випадкових чисел у системі моделювання та 

імовірнісних вхідних даних; 

–·стратегію досягнення мети експерименту (наприклад, порівняння 

альтернативних варіантів системи або оптимізація цільової функції). 

Кінцева мета проведення експериментів - це одержання статистичної 

інформації, достатньої для прийняття рішень відповідно до результатів 

моделювання. Моделювання здебільшого провадиться з метою визначення 



деяких екстремальних значень характеристик модельованої системи 

(оптимізуючий експеримент) або для виявлення важливих факторів, які 

впливають на модельовану систему (висівний експеримент). Під час 

експериментів обох типів використовують факторні плани. Для пошуку 

екстремальних значень застосовуються числові методи оптимізації. Під час 

таких експериментів визначається функціональна залежність вихідної 

змінної (функції відгуку, чи просто відгуку) від вхідних змінних, або 

факторів; ця залежність відображає критерій ефективності модельованої 

системи. Таким чином, пошук найкращого рішення характеризується 

числовим значенням цього критерію, і для знаходження екстремальних 

значень необхідно досліджувати поверхні відгуку (провадити експерименти) 

у різних точках факторного простору. 

Планування експерименту можливе тільки за умов: 

· керованості об'єкта дослідження; 

· можливості відтворення результатів експерименту. 

Опишемо послідовність дій, які необхідно виконувати під час планування 

експериментів. 

1. Визначення відгуків (вихідних змінних) системи. 

2. Визначення факторів, які впливають на відгук системи. Більшість 

систем підпорядковуються принципу Парето - з огляду на характеристики 

системи істотними є лише деякі з множини факторів. У більшості систем 20 

факторів визначають 80 % властивостей системи. 

3. Визначення рівнів факторів. Мінімальна кількість рівнів для кожного 

фактора – два: нижня і верхня межі значення фактора. У разі використання 

цього числа рівнів можна визначити тільки лінійні ефекти. 

Дамо визначення факторного експерименту. 

Факторний експеримент - це план, згідно з яким всі рівні кожного фактора 

зустрічаються в сполученні з усіма рівнями всіх інших факторів. Рівні 

визначають кількісні значення факторів. Різні рівні деякого фактора можуть 

відповідати якісним значенням (наприклад, різні дисципліни обслуговування 

вимог пристроєм) або кількісним значенням (наприклад, число пристроїв для 

обслуговування). Якщо деякий фактор f, (f = 1,…, k) має Lf рівнів, то загальне 

число комбінацій рівнів визначається добутком: 

 
Якщо число рівнів для кожного з факторів однакове, то загальним числом 

комбінацій буде Lk. 

Схема планування експерименту наведена на рис. 3. 

Якщо необхідно знайти екстремум процесу або оптимальну технологію 

достатньо виконати 1-4 пункти схеми, а якщо відомі всі фактори, що 

впливають на процес, що вивчається, то пункт 3 можна вилучити з 

виконання. 

Щоб описати процес математичною моделлю для використання в 

алгоритмах або для систематизації результатів великої кількості досліджень, 



можна запланувати виконання 1-3, 5 пунктів схеми, або 1, 2, 5 за раніше 

відомих факторів. 

Якщо необхідно дослідити процес, описати його математично і зробити 

технологічні висновки, виконують пункти 1, 3, 5, 6 або 1, 2, 5, 6. 

 
 

 

Рис. 3. Схема планування експерименту 

Експеримент, в якому реалізуються всі можливі сполучення рівнів 

факторів, називається повним факторним експериментом. Розглянемо 

простий двофакторний експеримент з одним фактором на двох рівнях, одним 

фактором на трьох рівнях і з двома спостереженнями в кожному досліді, 

тобто план 3х2. Запишемо в табл. 3. матрицю експерименту. 

Таблиця 3. Матриця двофакторного експерименту 

 
У загальному випадку: значення фактора yijg, де g – номер спостереження, і 

та j – номери рівнів факторів А та В відповідно. Нехай математичне 

сподівання вихідної змінної М( yijg ) = nij. Тоді очікувану функцію відгуку 

можна записати у вигляді: 

; ;  



де еijg - помилка досліду (або шум), яка вважається незалежною нормально 

розподіленою випадковою величиною з математичним сподіванням нуль і 

дисперсією σ2, або 

 
Якщо знайти середнє значення відгуку для фактора А на рівні і з усіма 

рівнями фактора В, то 

 
Тоді α Аі - головний ефект фактора А на рівні і визначається як різниця 

між його середнім і загальним середнім: 

 
Повний факторний план передбачає всі комбінації факторів на двох рівнях 

і позначається 2k (k — кількість факторів) за кількістю необхідних дослідів. 

Для зменшення кількості дослідів використовують не повний план, а лише 

його частку (репліку), так званий дробний факторний план. Усі досліди з 

комбінацією факторів записують у вигляді таблиці (матриці), однакової 

(стандартної) для всіх досліджень. Щоб скористатися стандартною 

матрицею,значення (рівні факторів) кодують за формулою 

 
де хі — кодоване значення фактора (1, -1, 0 і под.); 

 — натуральне значення фактора на якомусь рівні; 

 — натуральне значення фактора на нульовому рівні; 

Іі – інтервал варіювання фактора ( в натуральному вигляді); найчастіше 

інтервал варіювання дорівнює 10-25% максимального значення фактора. 

Добирають такі частки реплік, за яких кількість дослідів дорівнює або 

трохи перебільшує число факторів k. Наприклад, для 15 факторів (повний 

план 215 = 32 768 дослідів) можна скористатися 1/2048 репліки (215-11= 16 

дослідів), для 7 факторів — 1/16 репліки (27-4 = 8 дослідів) тощо. 

Після цього складений план-матрицю реалізують — виконують досліди за 

планом. Результати у вигляді параметра оптимізації заносять до тієї самої 

таблиці. 

Коефіцієнти, що визначають ступінь впливу факторів на параметр 

оптимізації, розраховують за формулою 

 
де bi — коефіцієнт регресії i-го фактора; 

уi — значення параметра оптимізації в і-му досліді; 

xij — кодоване значення i-го фактора в j-му досліді; 

n — кількість дослідів у матриці. 

Помилку експерименту розраховують за результатами дослідів, що 

повторюються кілька разів за однакових умов. Рекомендується кожен дослід 

проводити двічі, а якщо результати різняться більш як на 10%, його 



повторюють ще раз. Одне з трьох значень відкидають як випадкове за 

критерієм Ст'юдента. 

Після цього, підраховують середньоквадратичну помилку експерименту 

Sдослм і коефіцієнти регресії Sиш . Довірчий інтервал у разі наближених 

розрахунків визначають за формулою 

 
де n — кількість дослідів із повторенням. Довірчий інтервал у разі 

наближених розрахунків визначають за формулою 

 
де t - критерій Ст'юдента. 

Фактори, що мають незначний вплив на параметр оптимізації, мають 

коефіцієнти регресії, менші за довірчий інтервал. Такі фактори треба 

вилучити (відсіяти) або зафіксувати на постійному рівні. 

Якщо за даними експериментів і розрахунків відсіялося дуже багато 

факторів і серед них опинилися ті, що за логікою повинні були 

залишитися,дуже ймовірно, що інтервали варіювання обрано неправильно. 

Для цих факторів останні рекомендують збільшити і зробити нову серію 

дослідів за тим самим планом. 
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Лекція 2.1 Методи проведення досліджень 

 

1. Проведення теоретичних досліджень Сутність, мета, завдання 

та етапи теоретичних досліджень 

Теоретичний рівень наукового дослідження пов’язаний з глибоким 

аналізом наукових фактів, з проникненням в сутність явищ, що 

досліджуються, з пізнанням та формулюванням законів науки, тобто з 

поясненням предметів і процесів реальної дійсності. Результати теоретичного 

дослідження знаходять своє вираження в таких формах, як закон, теорія, 

наукова гіпотеза. 



Закон – внутрішній суттєвий та стійкий зв’язок явищ, що обумовлює їх 

впорядковану зміну. 

Теорія – система узагальненого достовірного знання про той чи інший  

«фрагмент» дійсності, яка описує, пояснює та передбачає функціонування 

визначеної сукупності об’єктів, що його складають. 

Гіпотеза – система умовиводів, за допомогою яких на основі ряду фактів 

робиться висновок про існування об’єкта, зв’язки або причини явища , 

причому цей висновок не можна вважати абсолютно достовірним. 

На основі емпіричних даних на теоретичному рівні дослідження 

відбувається об’єднання за допомогою думки об’єктів, що досліджуються, 

осягнення їх сутності, законів їх існування, які становлять основний зміст 

теорій. Таким чином на теоретичному рівні дослідження за допомогою 

специфічних методів вирішуються свої пізнавальні завдання. По-перше, 

дослідник пізнає сутність об’єктів, що вивчаються; по-друге, на 

теоретичному рівні відбувається осягнення об’єктивної істини у всій її 

конкретності та повноті змісту. На основі теоретичного пояснення та 

пізнаних законів відбувається наукове передбачення майбутнього. 

Таким чином, метою теоретичних досліджень є виявлення істотних 

зв’язків між об’єктом, що досліджується, та оточуючим середовищем, 

пояснення та узагальнення результатів емпіричного дослідження, виявлення 

загальних закономірностей та їх формалізація. 

Теоретичне дослідження завершується формуванням теорії – системи 

наукових достовірних знань у формі тверджень і доведень, яка не 

обов’язково пов’язана з побудовою її математичного апарату. 

Теоретичне дослідження включає такі процедури: 

аналіз сутності процесів, явищ; 

формулювання гіпотези дослідження; 

побудову (розроблення) фізичної моделі; 

проведення математичного дослідження; 

аналіз теоретичних рішень; 

формулювання висновків. 

Якщо не можна виконати математичне дослідження, то робоча гіпотеза 

формулюється в словесній формі із залученням графіків, таблиць тощо. 

Теоретичні дослідження відіграють велику роль у процесі пізнання 

об’єктивної дійсності, оскільки вони дозволяють глибоко проникнути у 

сутність природних явищ, створюють наукову картину світу, що постійно 

розвивається. Теоретичні дослідження є функцією мислення, яка полягає в 

тому, щоб відкривати, перевіряти, частково освоювати різні області природи, 

створювати та розвивати світобачення. 

Методи теоретичних досліджень 

До основних загальнонаукових методів, які використовуються на 

теоретичному рівні дослідження, можуть бути віднесені розглянуті вище (у 

темі 1.2) методи: аналізу та синтезу, індукції і дедукції, сходження від 

абстрактного до конкретного, ідеалізації та формалізації, системний підхід. 



При розробленні теорій поряд з цими методами використовуються й 

інші методи. Так, значну роль при побудові будь-яких теорій відіграють, 

наприклад, логічні закони, що мають нормативний характер. До цих законів 

відносять: закон тотожності, закон протиріччя, закон виключення третього та 

закон достатньої підстави. 

Закон тотожності визначає, що предмет думки в межах одного 

міркування повинен лишатися незмінним А є А (А = А), де А – це думка. 

Цей закон потребує, щоб у повідомленні всі поняття і судження мали 

однозначний характер, виключали багатозначність і невизначеність. 

Згідно із законом протиріччя не можуть бути одночасно істинними два 

висновки, один з яких щось стверджує, а другий заперечує те саме. Закон 

стверджує: «неправильно, що А і не А одночасно істинні». 

Основою закону протиріччя є якісна визначеність речей і явищ, відносна 

стійкість їх властивостей. Свідоме використання цього закону допомагає 

виявити і ліквідувати протиріччя в поясненні фактів і явищ, виробити 

критичне ставлення до будь-якого роду неточностей і непослідовностей в 

отриманій інформації. 

Закон виключення третього стверджує, що з двох суперечливих суджень 

одне помилкове, а друге істинне. Третього не дано. Він виражається 

формулою: «А є або В, або не В». Наприклад, якщо правильним є судження 

«Наш університет є державним навчальним закладом», то судження «Наш 

університет не є державним навчальним закладом» - помилкове. 

Вимогу доказовості наукових висновків, обґрунтованості суджень 

виражає закон достатньої підстави, який формулюється таким чином: будь-

яка слушна думка дає достатньо підстав для свого обґрунтування. 

Спеціальними принципами побудови теорій слугують також принципи 

формування аксіоматичних теорій (тобто теорій, які побудовані на деякій 

множині тверджень, що приймаються без доведень, – аксіом, а всі інші 

знання виводяться з них відповідно до певних логічних правил), що 

базуються на критеріях несуперечності, повноти та незалежності систем 

аксіом та гіпотез. 

 

Використання математичних методів у дослідженнях 

Вирішення наукових завдань за допомогою математичних методів 

здійснюється шляхом математичного формулювання завдання (розроблення 

математичної моделі), вибору методу дослідження одержаної математичної 

моделі, аналізу одержаного математичного результату. 

Математичне формулювання завдання, як правило, подається у вигляді 

чисел, геометричних образів, функцій, систем рівнянь тощо. 

Математична модель є системою математичних співвідношень – 

формул, функцій, рівнянь, систем рівнянь, що описують ті або інші сторони 

об’єкта, який вивчається, явища, процесу. 

Першим етапом математичного моделювання є постановка завдання, 

визначення об’єкта та цілей дослідження, визначення критеріїв (ознак) 

вивчення об’єктів та управління ними. 



Наступним етапом моделювання є вибір типу математичної моделі. 

Звичайно послідовно будується кілька моделей. Порівняння результатів їх 

дослідження з реальністю дозволяє встановити найкращу з них. 

Процес вибору математичної моделі об’єкта закінчується етапом її 

попереднього контролю. При цьому здійснюються такі види контролю: 

розмірностей; порядків; характеру залежностей; екстремальних ситуацій; 

граничних умов; математичної замкненості; фізичного сенсу; стійкості 

моделі. 

Після математичного формулювання завдання (розроблення 

математичної моделі) здійснюють етап вибору методу дослідження 

одержаної математичної моделі. 

Вибір методу дослідження математичної моделі безпосередньо 

пов’язаний з такими поняттями, як зовнішня та внутрішня правдоподібність. 

Під зовнішньою правдоподібністю дослідження математичної моделі 

розуміється очікуваний ступінь адекватності математичної моделі реальному 

об’єкту стосовно якостей, які цікавлять дослідника. 

Під внутрішньою правдоподібністю дослідження математичної моделі 

розуміється очікуваний ступінь точності рішення одержаних рівнянь, які 

прийняті за математичну модель, об’єкт. 

Вибір методу дослідження математичної моделі багато в чому 

визначається її видом. Статичні системи, що представлені за допомогою 

алгебраїчних рівнянь, досліджуються за допомогою визначників, методу 

ітерацій, методів Крамера і Гауса. У разі труднощів з аналітичними 

рішеннями використовуються приблизні методи: графічний метод; метод 

хорд; метод дотичних. 

Дослідження динамічних режимів функціонування об’єкта, що 

представлені за допомогою диференціальних рівнянь, також визначається 

класом, до якого належать ці рівняння. Для розв’язання диференціальних 

рівнянь використовують такі методи: метод поділу змінних; метод 

підстановки; метод інтегруючого множника; метод якісного аналізу тощо. 

Для одержання приблизних рішень використовують метод послідовних 

наближень, метод функціональних рядів; метод Рунге – Кута; числові методи 

інтегрування тощо. 

 

Поняття про методологію досліджень, види та функції наукових 

досліджень 

Перш ніж приступити до реалізації наукового дослідження на будь-якому 

рівні, необхідно ознайомитися з методологією та методами наукової роботи. 

Тут важливе все:методика вибору проблеми та теми дослідження, збір та 

систематизація фактів, історія розвитку проблеми, в основі якої лежить задум 

(ідея) дослідника. У філософському визначенні ідея — це продукт людського 

мислення, форма відображення дійсності, в ній міститься усвідомлення мети 

пізнання, перспектив дослідження та його практичне значення. Ідеї 

народжуються з практики спостереження навколишнього світу і потреб 

життя. Нова ідея — це якісний стрибок думки за межі сприйняв в тих 



почуттями даних. Складність, багатогранність і міждисциплінарний статус 

будь-якої наукової проблеми приводять до необхідності її вивчення у системі 

координат, що задається різними рівнями методології науки. 

Методологія — це: 

1) сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в певній науці; 

2) вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. 

Методологія науки (rp.methodos-спосіб, метод і logos - наука, знання) – це 

система методологічних і методичних принципів і прийомів, операцій і форм 

побудови наукового знання. Філософський рівень методології функціонує у 

вигляді загальної системи принципів діалектики. Вона формує світоглядну 

концепцію світової науки, тобто основні вихідні теоретичні положення, які 

затвердилися в науці і які рівною мірою треба знати. У кожній галузі науки є, 

крім загальних, ще й свої специфічні теоретичні вихідні положення, які 

становлять її теоретичний фундамент. Питання методології досить складне,  

оскільки саме це поняття тлумачиться по-різному. Багато зарубіжних 

наукових шкіл не розмежовують методологію і методи дослідження. У 

вітчизняній науковій традиції методологію розглядають як учення про 

методи пізнання або систему наукових принципів, на основі яких базується 

дослідження і здійснюється вибір сукупності пізнавальних засобів, методів, 

прийомів. Найчастіше методологію тлумачать як сукупність прийомів 

дослідження, що застосовуються в якійсь науці. Методику розуміють як 

сукупність прийомів дослідження, включаючи техніку і різноманітні операції 

з фактичним матеріалом. Методологія виконує такі функції:  

- визначає способи здобуття наукових знань, які відображають динаміку 

процесів та явищ; 

- передбачає особливий шлях, за допомогою якого може бути досягнута 

науково-дослідна мета; 

- забезпечує всебічність отримання інформації щодо процесу чи явища, що 

вивчається; 

- допомагає введенню нової інформації; 

- забезпечує уточнення, збагачення, систематизацію термінів і понять у 

науці; 

- створює систему наукової інформації, яка базується на об'єктивних 

явищах, і логіко-аналітичний інструмент наукового пізнання. 

Ці ознаки поняття «методологія», що визначають її функції в науці, дають 

змогу зробити такий висновок: методологія – це концептуальний виклад 

мети, місту, методів дослідження, які забезпечують отримання максимально 

об'єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та явища. 

Розрізняють три види методології: 

1.Філософську або фундаментальну – систему діалектичних методів, які є 

найзагальнішими і діють на всьому полі наукового пізнання, 

конкретизуючись і через загальнонаукову, і через часткову методологію. 

2.Загально-наукову, яка використовується в переважній більшості наук і 

базується на загальнонаукових принципах дослідження: історичному, 

логічному, системному, моделювання тощо. Сучасні дослідники в наукових 



розробках віддають перевагу системнодіяльнісному підходу, тобто 

дослідженню комплексної взаємодії суттєвих компонентів : 

потреба— суб'єкт — об'єкт— процеси — умови – результат. Це забезпечує 

цілісність, комплексність, структурність, взаємозв'язок з зовнішнім 

середовищем, цілеспрямованість і самоорганізацію дослідження, створює 

умови комплексного вивчення будь-якої сфери людської діяльності. 

3.Частково-наукову – сукупність специфічних методів кожної конкретної 

науки, які є базою для вирішення дослідницької проблеми.  

 

 

Лекці 2.2 Методи та техніка наукових досліджень 

 

Метод ( від грецького methodos – шлях до чого-небудь) – в найбільш 

загальному випадку означає засіб досягнення мети, спосіб дослідження 

явища, який визначає планомірний підхід до їх наукового пізнання та 

встановлення істини. Науковий метод – це спосіб пізнання явищ дійсності в 

їх взаємозв'язку та розвитку, спосіб досягнення поставленої мети і завдань 

дослідження і відповідає на запитання: « Як пізнавати?». 

Методика дослідження — це система правил використання методів, 

прийомів та способів для проведення будь-якого дослідження. Свідоме 

застосування науково обґрунтованих методів слід розглядати як 

найсуттєвішу умову отримання нових знань. Дослідник, який добре знає 

методи дослідження і можливості їх застосування, витрачає менше зусиль і 

працює успішніше, ніж той, хто у своєму дослідженні спирається лише на 

інтуїцію або діє за принципом «спроб і помилок». Звісно, що точні і 

правильні методи – неєдині компоненти, що забезпечують успішність 

наукового дослідження. Методи не можуть, наприклад, замінити творчу 

думку дослідника, його здібність аналізувати, робити висновки і 

передбачення. Але застосування правильних методів спрямовує хід думок 

дослідника, відкриває перед ним найкоротший шлях для досягнення мети і 

забезпечує таким чином можливість раціонально  витрачати енергію і час 

науковця. Кожний метод наукового пізнання слід розглядати як систему 

регулятивних принципів практичної і теоретичної діяльності людини.  

Методів пізнання об'єктивної дійсності відомо дуже багато. Правильний 

вибір методів дослідження потребує знання їх класифікації.  

Фундаментальним, узагальненим методом пізнання дійсності є 

діалектичний метод. Об'єктивну основу його утворюють найбільш 

узагальнені закони розвитку матеріального світу. Діалектичний підхід дає 

змогу обґрунтувати причинно-наслідкові зв'язки, процеси диференціації та 

інтеграції, постійну суперечність між сутністю і явищем, змістом і формою, 

об'єктивність в оцінюванні дійсності.  

Діалектика виступає як знаряддя пізнання у всіх галузях науки і на всіх 

етапах наукового дослідження. Вона визначає позиції дослідника, стає 

основою інтерпретації об'єкта та суб'єкта пізнання, процесу пізнання та його 

результатів. Виходячи з того, що кожне наукове дослідження може 



відбуватись на двох рівнях: емпіричному (коли здійснюється процесс 

накопичення фактів) і теоретичному (на якому здійснюється узагальнення 

знань), відповідно до цих рівнів загальні методи пізнання умовно поділяють 

на три групи: 

– методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, 

вимірювання, експеримент); 

– методи теоретичного дослідження (ідеалізація, формалізація, логічні й 

історичні методи); 

– методи, що можуть бути застосовані на емпіричному і теоретичному 

рівнях (абстрагування, аналіз і синтез, індукція й дедукція, моделювання). 

 

Методи емпіричного дослідження 

Спостереження – це систематичне цілеспрямоване, спеціально організоване 

сприймання предметів і явищ об'єктивної дійсності, які виступають об'єктами 

дослідження. Як метод наукового пізнання спостереження дає можливість 

одержувати первинну інформацію у вигляді сукупності емпіричних тверджень. 

Емпірична сукупність стає основою попередньої систематизації об'єктів 

реальності, роблячи їх вихідними об'єктами наукового дослідження. 

Спостереження мусить відповідати таким вимогам:  

– передбачуваності заздалегідь (спостереження проводиться для певного, 

чітко поставленого завдання); 

– планомірності (виконується за планом, складеним відповідно до завдання 

спостереження); 

– цілеспрямованості (спостерігаються лише певні сторони явища, котрі 

викликають інтерес при дослідженні); 

– вибірковості (спостерігач активно шукає потрібні об'єкти, риси, явища); 

– системності (спостереження ведеться безперервно або за певною 

системою). 

Порівняння – це процес зіставлення предметів або явищ дійсності з метою 

установлення схожості чи відмінності між ними, а також знаходження загального, 

притаманного, що може бути властивим двом або кільком об'єктам дослідження. 

Метод порівняння буде плідним, якщо при його застосуванні виконуються такі 

вимоги: 

– порівнюватись можуть тільки такі явища, між якими може існувати певна 

об'єктивна спільність; 

– порівняння повинно здійснюватись за найважливішими, найсуттєвішими (у 

плані конкретного завдання) ознаками. 

Порівняння завжди є важливою передумовою узагальнення. 

Узагальнення – логічний процес переходу від одиничного до загального чи 

від менш загального до більш загального знання, а також продукт розумової 

діяльності, форма відображення загальних ознак і якостей об'єктивних явищ. 

Найпростіші узагальнення полягають в об'єднанні, групуванні об'єктів на 

основі окремої ознаки (синкретичні об'єднання). Складнішим є комплексне 

узагальнення, при якому група об'єктів з різними основами об'єднуються в 



єдине ціле. Здійснюється узагальнення шляхом абстрагування від специфічних 

і виявлення загальних ознак (властивостей, відношень тощо), притаманних 

певним предметом. 

Найпоширенішим і найважливішим способом такої обробки є умовивід за 

аналогією. Об'єкти чи явища можуть порівнюватися безпосередньо або 

опосередковано через їх порівняння з будь-яким іншим об'єктом (еталоном). У 

першому випадку отримують якісні результати (більше-менше, вище-нижче). 

Порівняння ж об'єктів з еталоном надає можливість отримати кількісні 

характеристики. Такі порівняння  називають вимірюванням. 

Вимірювання - це процедура визначення числового значення певної 

величини за допомогою одиниці виміру. Цінність цієї процедури полягає в 

тому, що вона дає точні, кількісно визначені відомості про об'єкт. При 

вимірюванні необхідні такі основні елементи: об'єкт вимірювання, еталони, 

вимірювальні прилади, методи вимірювання. Вимірювання ґрунтується на 

порівнянні матеріальних об'єктів. Властивості, для яких при кількісному 

порівнянні застосовують фізичні методи, називають фізичними величинами. 

Фізична величина – це властивість, загальна в якісному відношенні для 

багатьох фізичних об'єктів, але у кількісному відношенні індивідуальна для 

кожного об'єкта. Наприклад, довжина, маса, електропровідність тощо. Але 

запах або смак не можуть бути фізичними величинами, тому що вони 

встановлюються на основі суб'єктивних відчуттів. Мірою для кількісного 

порівняння однакових властивостей об'єктів є одиниця фізичної величини - 

фізична величина, якій за визначенням присвоєно числове значення, що 

дорівнює 1. Одиницям фізичних величин присвоюють повні і скорочені 

символьні позначення – розмірності.  

Найважливішою складовою наукових досліджень є експеримент - 

апробація знання досліджуваних явищ в контрольованих або штучно 

створених умовах. Це такий метод вивчення об'єкта, коли дослідник активно і 

цілеспрямовано впливає на нього шляхом створення штучних умов чи 

застосування звичайних умов, необхідних для виявлення відповідних 

властивостей. Сам термін «експеримент» (від латинського ехреrітепіит - 

спроба, дослід) означає науково поставлений дослід, спостереження 

досліджуваного явища у певних умовах, що дозволяють багаторазово 

відтворювати його при повторенні цих умов. Експеримент – важливий 

елемент наукової практики вважається основою теоретичного знання, 

критерієм його дійсності. Особливого значення набуває експеримент при 

вивченні екстремальних умов. З розвитком науки і техніки сфера 

експерименту значно розширюється, охоплюючи все більшу сукупність 

об'єктів матеріального світу. В методологічному відношенні експеримент 

передбачає перехід дослідника від пасивного до активного способу діяльності. 

Експеримент проводять: 

– при необхідності відшукати у об'єкта раніше невідомі властивості; 

– при перевірці правильності теоретичних побудов; 

– при демонстрації явища. 



Переваги експериментального вивчення об'єкта порівняно зі 

спостереженням полягають у тому, що: 

– під час експерименту є можливість вивчати явище «у чистому вигляді», 

усунувши побічні фактори, які приховують основний процес; 

– в експериментальних умовах можна досліджувати властивості об'єктів; 

– існує можливість повторюваності експерименту, тобто проведення 

випробування стільки разів, скільки в цьому є необхідність. 

Дослідження об'єкта проводиться поетапно: на кожному етапі 

застосовуються найдоцільніші методи відповідно до конкретного завдання. На 

першому етапі збору фактичного матеріалу і його первинної систематизації 

використовують методи: експертних оцінок, а також лабораторні 

експерименти. 

Метод експертних оцінок використовується для отримання змінних 

емпіричних даних. Проводиться опитування спеціальною групою; експертів 

(5-7 осіб) з метою визначення певних змінних величин, необхідних для 

оцінки досліджуваного питання. Експерти підбираються за ознакою їх 

формального професійного статусу - посади, наукового ступеня, стажу роботи 

тощо. 

На другому етапі дослідження методи, що використовуються, мають 

цільове призначення - обробку отриманих даних, встановлення залежності 

кількісних та якісних показників аналізу, інтерпретацію їхнього змісту. 

Вибір і послідовність методів визначаються послідовністю обробки даних. 

На даному етапі широко використовуються методи статистичного 

аналізу: кореляційний, факторний аналіз, метод імплікаційних шкал та інші. 

Кореляційний аналіз - це процедура для вивчення співвідношення між 

незалежними змінними. Зв'язок між цими величинами виявляється у взаємній 

погодженості спостережуваних змін. Обчислюється коефіцієнт кореляції. Чим 

вищим є коефіцієнт кореляції між двома змінними, тим точніше можна 

прогнозувати значення однієї з них за значенням інших. 

Факторний аналіз дає можливість встановити багатомірні зв'язки змінних 

величин за кількома ознаками. На основі парних кореляцій, отриманих у 

результаті кореляційного аналізу, одержують набір нових, укрупнених ознак - 

факторів. У результаті послідовної процедури отримують фактори другого, 

третього та інших рівнів. Факторний аналіз дає змогу подати отримані 

результати в узагальненому вигляді. 

Метод імплікаційних шкал - це наочна форма виміру та оцінки отриманих 

даних, які градуюються за кількістю або інтенсивністю ознак. Шкали 

класифікуються за типами або рівнем виміру. Прості пікали дають однозначну 

оцінку тієї чи іншої ознаки. Серію шкал (так звану батарею) можна перетворити в 

єдину шкалу значень окремих ознак. Ця процедура називається шкалюванням. 

Методи досліджень на емпіричному та теоретичному рівнях 

До методів, що застосовують на емпіричному й теоретичному рівнях 

досліджень, відносять, як правило, абстрагування, аналіз і синтез, індукцію та 

дедукцію, моделювання та ін. 



Абстрагування (від латинського терміну abstrahere, що означає 

відволікання) – це уявне відвернення від неістотних, другорядних ознак 

предметів і явищ, зв'язків і відношень між ними та виділення декількох 

сторін, які цікавлять дослідника. Абстракція являє собою одну з таких 

сторін, форм пізнання, коли відбувається перехід від почуттєвого 

сприймання до уявного образу. Іноді абстраговані властивості і відношення 

пов'язуються з відомими класами об'єктів («метал», «натуральне число», 

«рослина»). У інших випадках вони уявляються ізольовано від тих 

предметів, з якими вони дійсно нерозривно пов'язані («корисність», «краса», 

«моральність»). 

Абстракція виділяє з явища одну певну сторону в «чистому вигляді », тобто 

у такому вигляді, в якому вона дійсно не існує. Наприклад, не буває «явища» 

чи «закону» взагалі, існують конкретні закони і явища. Але без введення 

абстрактного поняття «явище» дослідник не здатний глибоко зрозуміти 

будь-яке конкретне явище. 

Процес абстрагування проходить два етапи. 

Перший етап: виділення важливого в явищах і встановлення незалежності 

або дещо слабкої залежності досліджуваних явищ від певних факторів (якщо 

об'єкт А не залежить безпосередньо від фактора Б, то можна відволіктися від 

останнього як несуттєвого). 

Другий етап: він полягає у тому, що один об'єкт замінюється іншим, 

простішим, котрий виступає «моделлю» першого. 

Абстрагування може застосовуватись до реальних і абстрактних об'єктів 

(таких, що вже раніше пройшли абстрагування). Багатоступінчасте 

абстрагування приводить до абстракцій зростаючого ступеня узагальнення. 

Існують деякі види абстракції: 

– ототожнення - утворення понять шляхом об'єднання предметів, 

пов'язаних відношеннями типу рівності в особливий клас (відволікання 

від деяких індивідуальних властивостей предметів); 

– ізолювання - виділення властивостей і відношень, нерозривно пов'язаних 

з предметами, і позначення їх певними назвами; 

– конструктивізації – відволікання від невизначеності меж реальних 

об'єктів (зупиняється безперервний рух тощо); 

– актуальної нескінченності - відволікання від незавершеності (і 

завершеності) процесу утворення нескінченної множини, від неможливості 

задати її повним переліком всіх елементів (така множина розглядається як 

існуюча); 

– потенційної здійсненності - відволікання від реальних меж людських 

можливостей, зумовлених обмеженістю тривалості життя за часом та у 

просторі (нескінченність виступає вже як потенційно здійсненна). 

Процеси абстрагування в системі логічного мислення тісно пов'язані з 

іншими методами дослідження і передусім з аналізом і синтезом. 

Аналіз - це метод пізнання, який дає змогу поділити предмет на частини з 

метою його детального вивчення. Синтез, навпаки, є наслідком з'єднання 

окремих частин чи рис предмета в єдине ціле. 



Аналіз та синтез взаємопов'язані, вони являють собою єдність 

протилежностей. Залежно від рівня пізнання об'єкта та глибини проникнення в 

його сутність застосовуються аналіз і синтез різного роду. 

Прямий, або емпіричний, аналіз і синтез використовуються на стадії 

поверхового ознайомлення з об'єктом. При цьому здійснюється виділення 

окремих частин об'єкта, виявлення його властивостей, проводяться 

найпростіші вимірювання, фіксація безпосередніх даних, що лежать на 

поверхні. Цей вид аналізу і синтезу дає можливість пізнати явище, однак для 

проникнення в його сутність він недостатній. 

Зворотний, або теоретичний, аналіз і синтез широко використовуються 

для вивчення сутності досліджуваного явища. Тут операції аналізу і синтезу 

базуються на деяких теоретичних міркуваннях, тобто припущеннях і 

причинно-наслідкових зв'язках різноманітних явищ. 

Найглибше проникнути в сутність об'єкта дає змогу структурно-

генетичний аналіз і синтез. При цьому поглиблено вивчають причинно-

наслідкові зв'язки. Цей тип аналізу і синтезу потребує виділення в складному 

явищі таких елементів, таких ланцюгів, які є центральними, головними, що 

вирішальне впливають на всі інші сторони об'єкта. 

Індукція і дедукція. Справжня наука можлива лише на основі абстрактного 

мислення, послідовних міркувань дослідника у вигляді суджень і висновків. 

У наукових судженнях встановлюються зв'язки між предметами чи явищами 

або між їхніми певними ознаками. Шлях до судження проходить через 

безпосереднє сприйняття предметів чи явищ, а також їхніх зв'язків. У 

наукових висновках одне судження змінюється іншим: на основі вже 

існуючих висновків робляться нові. Існує два основні види висновків: 

індуктивні (індукція) і дедуктивні (дедукція). 

Індукція (від латинського inductio – наведення) являє собою умовивід від 

часткового до загального, від окремих фактів до узагальнень, коли на основі 

знань про частини предметів класу робиться висновок про клас в цілому. Як 

метод дослідження індукції - це процес дослідного вивчення явищ, під час 

якого здійснюється перехід від окремих фактів до загальних положень. 

Дедукція (від латинського deductio - виведення) - це такий умовивід, у якому 

висновок про деякий елемент множини робиться на основі знання про загальні 

властивості всієї множини. Дедуктивним у широкому розумінні вважається 

будь-який вивід взагалі, у більш специфічному і найбільш поширеному 

розумінні - доведення або виведення твердження (наслідку) з одного або 

кількох інших тверджень (посилань) на основі законів логіки, що мають 

достовірний характер. У випадку дедуктивного висновку наслідок міститься 

у посиланнях приховано, тому вони повинні бути одержані з них на основі 

застосування методів логічного аналізу. 

Змістом дедукції як методу пізнання є застосування загальних наукових 

положень при дослідженні конкретних явищ. Важливою передумовою 

дедукції у практиці пізнання є зведення конкретних завдань до загальних і 

перехід від розв'язання завдання у загальному вигляді до окремих його 

варіантів. 



Моделювання - непрямий, опосередкований метод наукового дослідження 

об'єктів пізнання (безпосереднє вивчення яких неможливе, ускладнене чи 

недоцільне), який ґрунтується на застосуванні моделі як засобу дослідження. 

Суть моделювання полягає в заміщенні досліджуваного об'єкта іншим, 

спеціально для цього створеним. Під моделлю розуміють уявну або 

матеріально реалізовану систему, котра, відображаючи чи відтворюючи об'єкт 

дослідження, здатна замістити його так, що вона сама стає джерелом 

інформації про об'єкт пізнання. Моделі можуть бути фізичні, математичні, 

природні, достатньо адекватні досліджуваному явищу, процесу. 

Серед методів теоретичних досліджень передусім слід назвати 

історичний, логічний, системний, когнітивний, моделювання та ін. методи 

системного аналізу, які передбачають вивчення складних об'єктів, систем в 

комплексі. Тут широко використовуються ЕОМ для вирішення і аналізу 

складних математичних задач щодо оптимізації процесів і управління 

процесами на транспорті та великих підприємствах. 

До методів теоретичного дослідження слід також віднести: 

- метод сходження від абстрактного до конкретного; 

- метод ідеалізації; 

- метод формалізації; 

- аксіоматичний метод. 

Сходження від абстрактного до конкретного - це одна з форм наукового 

пізнання. Згідно з цим методом мислення бере свій початок від конкретного в 

дійсності до абстрактного в мисленні і від нього - до конкретного в мисленні. 

Метод ідеалізації – мислене конструювання об'єктів, яких немає в 

дійсності, або які практично нездійсненні. Мета ідеалізації: позбавити 

реальні об'єкти деяких притаманних їм властивостей і наділити (мислено) ці 

об'єкти певними нереальними і гіпотетичними властивостями. При цьому 

мета досягається завдяки: 

- багатоступінчастому абстрагуванню; 

- переходу думки до кінцевого випадку розвитку якоїсь властивості; 

- простому абстрагуванню. 

Формалізація - метод вивчення різноманітних об'єктів шляхом 

відображення їхньої структури в знаковій формі за допомогою штучних мов, 

наприклад мовою математики. 

Переваги формалізації: 

- вона забезпечує узагальненість підходу до вирішення проблем; 

- символіка надає стислості та чіткості фіксації значень; 

- однозначність символіки (уникаємо багатозначності звичайної мови); 

- дає змогу формувати знакові моделі об'єктів і замінювати вивчення 

реальних речей і процесів вивченням цих моделей. 

Завдяки своїй специфічності, формалізація забезпечує узагальненість 

підходу до розв'язання пізнавальних проблем. Крім того, символіка штучної 

мови надає стислості й чіткості фіксації значень формалізованих об'єктів 

пізнання, надає однозначності розуміння їх структури (на відміну від 

двозначності при застосуванні звичайної мови). 



Формалізація, як правило, пов'язана із застосуванням математичного 

апарату. Як метод, формалізація, зводить дослідження реальних змістових 

сторін об'єктів, властивостей і відношень до формального дослідження 

відповідних їм знаків (абстрактних об'єктів); широко застосовується при 

математичному моделюванні у багатьох галузях науки. 

Серед великої різноманітності загальнонаукових методів окремо виділяють 

історичний і логічний методи дослідження, які дозволяють мислено відтворити 

досліджуваний об'єкт у всій його об'єктивній конкретності, уявити і зрозуміти 

його в розвитку. За допомогою логічного методу дослідник на основі 

опрацювання, критичного аналізу і формулювання своїх пропозицій розвиває 

існуючі теоретичні уявлення або висуває нові теоретичні припущення. 

Історичний метод надає можливість для всебічного дослідження явищ і подій 

у хронологічній послідовності, щоб відкрити їх внутрішні зв'язки та 

закономірності розвитку. 

Загальнонауковий статус мають математичні (тобто кількісного вивчення 

процесів і явищ) і, зокрема, аксіоматичний, статистичний, а також системно-

структурні, кібернетичні, теоретико–інформаційні методи досліджень. 

Математичні методи важливого значення набувають при обробці матеріалів 

дослідження. 

Аксіоматичний метод - це засіб побудови наукової теорії, при якому без 

доведення приймаються деякі твердження (аксіоми), а потім 

використовуються для доведення інших тверджень (теорем) за логічними 

правилами. 

 
 

Лекція 2.3 Кореляційний аналіз. 

1 Визначення форми зв'язку 
Кореляційний аналіз вирішує два основні завдання: 

Перше завдання полягає у визначенні форми зв'язку, тобто у встановленні 

математичної форми, в якій виражається даний зв'язок. Це дуже важливо, тому 

що від правильного вибору форми зв'язку залежить кінцевий результат 

вивчення взаємозв'язку між ознаками. 

Друге завдання полягає у вимірюванні тісноти, тобто міри зв'язку між 

ознаками з метою встановити ступінь впливу даного фактора на результат. Воно 

вирішується математично шляхом визначення параметрів кореляційного 

рівняння. 

Потім проводяться оцінка та аналіз отриманих результатів за допомогою 

спеціальних показників кореляційного методу (коефіцієнтів детермінації, 

лінійної і множинної кореляції і т.д.), а також перевірка суттєвості зв'язку між 

досліджуваними ознаками. 

2 Вибір форми зв'язку 
Визначальна роль у виборі форми зв'язку між явищами належить 

теоретичному аналізу. Так, наприклад, чим більше розмір підприємства 

(факторна ознака), тим більше за інших рівних умов воно випускає продукції 

(результативна ознака). 



З ростом факторної ознаки, як правило, рівномірно зростає і 

результативна, тому залежність між ними може бути виражена рівнянням 

прямої Y = a + bx, яке називається лінійним рівнянням регресії. 

Параметр b називається коефіцієнтом регресії і показує, наскільки в 

середньому відхиляється величина результативної ознаки у разі відхилення 

величини факторної ознаки на одну одиницю. При x = 0  a = Y. Збільшення 

факторної ознаки не призводить до кількісного зростання результативної, а 

іноді і пригнічує її. 

Іншим видом залежності може бути рівняння параболи Y = a + bx + cx2. 

Параметр c характеризує ступінь прискорення або уповільнення кривизни 

параболи, і при c> 0 парабола має мінімум, а при c <0 - максимум. Параметр b, 

характеризує кут нахилу кривої, а параметр a - початок кривої. 

Однак за допомогою теоретичного аналізу не завжди вдається встановити 

форму зв'язку. У таких випадках доводиться тільки припускати про наявність 

певної форми зв'язку. Перевірити ці припущення можна за допомогою 

графічного аналізу, який використовується для вибору форми зв'язку між 

явищами, хоча графічний метод вивчення зв'язку застосовується і самостійно. 

3 Аналітичний вираз зв'язку 
Застосування методів кореляційного аналізу дає можливість 

висловлювати зв'язок між ознаками аналітично - у вигляді рівняння - і надавати 

йому кількісний вираз. Розглянемо застосування прийомів кореляційного 

аналізу на конкретному прикладі. 

Припустимо, що між потужністю установки і її продуктивністю існує 

прямолінійна зв'язок, який виражається рівнянням прямої Y = a + bx. 

Необхідно знайти параметри a і b, що дозволить визначити теоретичні 

значення Y для різних значень x. Причому a і b мають бути такими, щоб було 

досягнуто максимальне наближення до первинних (емпіричних) значень 

теоретичних значень Y. Це завдання вирішується за допомогою способу 

найменших квадратів, основна умова якого зводиться до визначення параметрів 

a і b, таким чином, щоб 

 
Математично доведено, що умова мінімуму забезпечується, якщо 

параметри a і b, визначаються за допомогою системи двох нормальних рівнянь, 

що відповідають вимозі методу найменших квадратів: 

 
Перше рівняння є сума всіх первинних рівнянь. Друге виходить 

множенням обох частин рівняння прямої на один і той же множник. 

Математично доведено, що умова  дотримується, якщо як 

множник прийняти значення факторної ознаки, тобто якщо рівняння прямої 

помножити на х. Крім розглянутих функцій зв'язку часто застосовуються 

показова і гіперболічна функції. Степенева функція має вигляд Y = axb. 

Якщо факторна ознака x зростає в арифметичній прогресії, а 

результативна у - в геометричній, то така залежність виражається показовою 

функцією Y = a + bx. Для визначення параметрів показовою функції її також 

спочатку призводять до лінійного виду шляхом логарифмування: lg y = lg a + 

xlg b, а потім будують систему нормальних рівнянь: 
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Обчисливши відповідні дані і вирішивши систему двох нормальних 

рівнянь, знаходять параметри показовою функції a і b. 

У ряді випадків зворотний зв'язок між факторною і результативною 

ознаками може бути виражена рівнянням гіперболи: 

Y = a + b / x. 

І тут завдання полягає в знаходженні параметрів a і b за допомогою 

системи двох нормальних рівнянь: 

 
За допомогою гіперболічної функції вивчають, наприклад, зв'язок між 

випуском продукції і собівартістю, рівнем витрат обігу (у відсотках до 

товарообіг і товарообігом в торгівлі, термінами збирання і врожайністю і т.д.). 

Таким чином, застосування різних функцій як рівняння зв'язку зводиться 

до визначення параметрів рівняння за способом найменших квадратів за 

допомогою системи нормальних рівнянь. 

У малих сукупностях значення коефіцієнта регресії схильне випадковим 

коливанням. Тому виникає необхідність у визначенні достовірності коефіцієнта 

регресії. Достовірність коефіцієнта регресії визначається так само, як і у 

вибірковому спостереженні, тобто встановлюються середня і гранична помилки 

для вибіркової середньої і частки. 

Середня помилка коефіцієнта регресії визначається за формулою: 

 
де σ2

0 - випадкова дисперсія; 

σ2- загальна дисперсія, 

n - число корелюється пар. 

4. Виміри тісноти зв'язку 
Щоб виміряти тісноту прямолінійною зв'язку між двома ознаками, 

користуються парним коефіцієнтом кореляції, який позначається r. 

Так як при кореляційному зв'язку мають справу не з приростом функції у 

зв'язку зі зміною аргументу, а з сполученою варіацією результативних і 

факторних ознак, то визначення тісноти зв'язку, по суті, зводиться до вивчення 

цієї пов'язаності, тобто того, якою мірою відхилення від середнього рівня однієї 

ознаки пов'язане з відхиленням іншого. Це означає, що при наявності повного 

прямого зв'язку всі значення (х-X) і (у-Y) повинні мати однакові знаки, при 

повному зворотному - різні, при частковому зв'язку знаки в переважній 

кількості випадків будуть збігатися, а при відсутності зв'язку - збігатися 

приблизно в рівному числі випадків. 

Для оцінки суттєвості коефіцієнта кореляції користуються спеціально 

розробленої таблицею критичних значень r. 

Коефіцієнт кореляції r застосовується тільки в тих випадках, коли між 

явищами існує прямолінійна зв'язок. Якщо ж зв'язок криволінійний, то 

користуються індексом кореляції, який розраховується за формулою: 



 
де у - початкові значення; 

 - середнє значення; 

Y - теоретичні (вирівняні) значення змінної величини. 

Показник залишкової, випадкової дисперсії визначається за формулою: 

 
Вона характеризує розмір відхилень емпіричних значень результативної 

ознаки у від теоретичних Y, тобто випадкову варіацію. 

Загальна дисперсія: 

 
характеризує розмір відхилень емпіричних значень результативної ознаки 

у від , тобто загальну варіацію. 

Ставлення випадкової дисперсії до загальної характеризує частку 

випадкової варіації в загальній варіації, а 

 
є не що інше, як частка факторної варіації в загальній, бо за правилом 

додавання дисперсій загальна дисперсія дорівнює сумі факторної і випадкової 

дисперсій: 

σ2=σ2
Y +σ2

0. 

Підставимо у формулу індексу кореляції відповідні позначення 

випадкової, загальної та факторної дисперсій і отримаємо: 

 
Таким чином, індекс кореляції характеризує частку факторної варіації в 

загальній: 

 
проте з тією лише різницею, що замість групових середніх беруться 

теоретичні значення Y. 

Індекс кореляції за своїм абсолютним значенням коливається в межах від 

0 до 1. 

При функціональної залежності випадкова варіація , індекс 

кореляції дорівнює 1. За відсутності зв'язку R = 0, тому що Y = y. 

Коефіцієнт кореляції є мірою тісноти зв'язку тільки для лінійної форми 

зв'язку, а індекс кореляції - і для лінійної, і для криволінійної. При 

прямолінійному зв'язку коефіцієнт кореляції за своєю абсолютною величиною 

дорівнює індексу кореляції: 

| R | = R. 

Якщо індекс кореляції звести до квадрату, то отримаємо коефіцієнт 

детермінації 

R2=σ2
Y/σ2. 



Він характеризує роль факторної варіації в загальній варіації і за 

побудовою аналогічний кореляційному відношенню η2. 

Як і кореляційне відношення, коефіцієнт детермінації R2 може бути 

обчислений за допомогою дисперсійного аналізу, так як дисперсійний аналіз 

дозволяє розчленувати загальну дисперсію на факторну і випадкову. 

Однак при дисперсійному аналізі для розкладання дисперсії користуються 

методом угруповань, а при кореляційному аналізі - кореляційними рівняннями. 

Коефіцієнт детермінації є найбільш конкретним показником, так як він 

відповідає на питання про те, яка частка в загальному результаті залежить від 

чинника, покладеного в основу угруповання. 

При прямолінійному парному зв'язку факторну дисперсію можна 

визначити без обчислення теоретичних значень Y за такою формулою: 

 
5 Множинна кореляція 
До цих пір ми розглядали кореляційні зв'язки між двома ознаками: 

результативною (у) і факторною (х). Наприклад, випуск продукції залежить не 

тільки від розміру основного капіталу, а й від рівня кваліфікації робітників, 

стану обладнання, забезпеченості і якості сировини і матеріалів, організації 

праці і т.д. У зв'язку з цим виникає необхідність у вивченні, вимірі зв'язку між 

результативною ознакою, двома і більше факторними. Цим займається 

множинна кореляція. 

Множинна кореляція вирішує три завдання. Вона визначає: 

форму зв'язку; 

тісноту зв'язку; 

вплив окремих факторів на загальний результат. 

Визначення форми зв'язку. 

Визначення форми зв'язку зводиться зазвичай до відшукання рівняння 

пов'язано з факторами x, z, w, ... v. Так, лінійне рівняння залежності 

результативної ознаки від двох факторних визначається за формулою 

= A0+ a1x + a2z 

Для визначення параметрів а0, a1 і а2, за способом найменших квадратів 

необхідно вирішити наступну систему трьох нормальних рівнянь: 

 
Вимірювання тісноти зв'язку. 

При визначенні тісноти зв'язку для множинної залежності користуються 

коефіцієнтом множинної (сукупної) кореляції, попередньо визначивши 

коефіцієнти парної кореляції. Так, при вивченні зв'язку між результативною 

ознакою y і двома факторними ознаками - х і z, потрібно попередньо визначити 

тісноту зв'язку між у і х, між у і z, тобто обчислити коефіцієнти парної 

кореляції, а потім для визначення тісноти зв'язку результативної ознаки від двох 

факторних обчислити коефіцієнт множинної кореляції за такою формулою: 
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де rxy, rzy, rzx – парні коефіцієнти кореляції. 

Коефіцієнт множинної кореляції коливається в межах від 0 до 1. Чим він 

ближче до 1, тим більшою мірою враховані фактори, що визначають кінцевий 

результат. 

Якщо коефіцієнт множинної кореляції звести в квадрат, то отримаємо 

сукупний коефіцієнт детермінації, який характеризує частку варіації 

результативного ознаки у під впливом всіх досліджуваних факторних ознак. 

Сукупний коефіцієнт детермінації, як і при парної кореляції, можна 

обчислити за такою формулою: 

R2= σ2
y/ σ2

y 

де σ2
Y - дисперсія факторних ознак, 

σ2
y - дисперсія результативної ознаки. 

Однак обчислення теоретичних значень Y при множинній кореляції і 

складно, і громіздко. Тому факторну дисперсію σ2
Y обчислюють за такою 

формулою: 

 
Перевірка істотності зв'язку при множинній кореляції по суті нічим не 

відрізняється від перевірки при парній кореляції. 

Оскільки факторні ознаки діють не ізольовано, а у взаємозв'язку, то може 

виникнути завдання визначення тісноти зв'язку між результативною ознакою і 

одною з факторних при постійних значеннях інших факторів. Вона вирішується 

за допомогою часткових коефіцієнтів кореляції. Наприклад, при лінійному 

зв'язку частковий коефіцієнт кореляції між х і у при постійному z 

розраховується за такою формулою: 

 
В даний час на практиці широке розповсюдження отримав 

багатофакторний кореляційний аналіз; 

6 Методи вимірювання тісноти зв'язку 
Вимірювання тісноти зв'язку за допомогою дисперсійного і кореляційного 

аналізу пов'язано з певними труднощами і вимагає громіздких обчислень. Для 

орієнтовної оцінки тісноти зв'язку користуються наближеними показниками, які 

не потребують складних, трудомістких розрахунків. До них відносяться: 

коефіцієнт кореляції знаків Фехнера, коефіцієнт кореляції рангів, коефіцієнт 

асоціації і коефіцієнт взаємної спряженості. 

Коефіцієнт кореляції знаків заснований на зіставленні знаків відхилень від 

середньої і підрахунку числа випадків збігу і розбіжності знаків, а не на 

зіставленні попарно розмірів відхилень індивідуальних значень факторного і 

результативного ознак від середньої 

(X- ) І (y- ): 

i = (u - v) / (u + v), 

де u - число пар з однаковими знаками відхилень х і у від  і ; 

v - число пар з різними знаками відхилень х і у від  і . 
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Коефіцієнт кореляції знаків коливається в межах від -1 до +1. Чим ближче 

коефіцієнт до 1, тим тісніше зв'язок. Якщо u >v, то i > 0, так як число 

узгоджених знаків більше, ніж неузгоджених, і зв'язок прямий. При u<v маємо i 

<0, тому що число неузгоджених знаків більше, ніж узгоджених, і зв'язок 

зворотний. 

Якщо u = v, то i = 0, і зв'язку немає. 

Коефіцієнт кореляції рангів обчислюється не за первинними даними, а за 

рангами (номерами), які присвоюються всім значенням досліджуваних ознак, 

розташованих у порядку їх зростання. 

Якщо значення ознаки збігаються, то визначається середній ранг шляхом 

ділення суми рангів на число значень. Коефіцієнт кореляції рангів визначається 

за формулою 

 
де d2- квадрат різниці рангів для кожної одиниці, d = xy; 

n - число рангів; 

s - середній ранг. 

Коефіцієнт кореляції рангів також коливається в межах від -1 до +1. Якщо 

ранги за обома ознаками збігаються, то ηd2= 0, значить, ρ = 1 і, отже, зв'язок 

повністю прямий. Якщо ρ = -1, зв'язок повністю зворотний, при ρ = 0 зв'язок 

між ознаками відсутній. 

Коефіцієнт асоціації застосовується для встановлення міри зв'язку між 

двома якісними альтернативними ознаками. 

Для його обчислення будується комбінаційна чотири кліткова таблиця, 

яка виражає зв'язок між двома альтернативними явищами. 

Коефіцієнт асоціації розраховується за формулою: 

 
Коефіцієнт асоціації також змінюється від -1 до +1. Чим А ближче до 

одиниці, тим сильніше пов'язані між собою досліджувані ознаки. При ad> bc 

зв'язок прямий, а при ad <bc зв'язок зворотній, при ad = bc A = 0 і зв'язок 

відсутній. 

Коефіцієнт взаємної спряженості застосовується в тих випадках, коли 

потрібно встановити зв'язок між якісними ознаками, кожен з яких складається з 

трьох і більше груп. 

Відмінності між умовним та безумовним розподілом свідчить про вплив 

факторної ознаки на розподіл сукупності за результативною ознакою, тобто про 

наявність зв'язку між факторною і результативною ознаками, а чим більше ці 

відмінності, тим в більшій мірі ознаки пов'язані між собою, тим тісніше зв'язок 

між ними. 

Для визначення ступеня тісноти зв'язку обчислюється спеціальний 

показник, який називається коефіцієнтом взаємної спряженості. Він 

визначається за наступною формулою: 

 
де n - число одиниць сукупності; 



m1 і m2 - число груп за першою і другою ознаками; 

X2 - показник абсолютної квадратичної спряженості Пірсона. 

Показник абсолютної квадратичної спряженості Пірсона характеризує 

близькість умовних розподілів до безумовних. 

Цей показник, як і критерій X2 , обчислюється за формулою: 

 
де ωij - частості умовного розподілу в i-му рядку; 

ωj - частості безумовного розподілу; 

j - номер стовпця. 

Якщо ознаки незалежні, то ωij= ωj, звідки X2= 0 і, отже, С = 0. Якщо ж 

зв'язок функціональний, то коефіцієнт взаємної спряженості буде дорівнювати 

одиниці. 
 

 

 

 

Лекція 2.4Регресійний аналіз. 

Регресійний аналіз (англ. regression analysis) – це метод визначення 

відокремленого і спільного впливу факторів на результативну ознаку та 

кількісної оцінки цього впливу шляхом використання відповідних критеріїв. 

(Під терміном "регресія" розуміють рух назад, повернення до попереднього стану. Названий 

термін ввів у кінці XIX ст. Френсіс Галтон. В результаті проведеного ним дослідження зв'язку між 
зростом батьків і дітей, виявилося, що наявна обернена залежність. Так, у батьків з дуже високим 

зростом діти мають менший зріст порівняно з середнім зростом батьків. І, навпаки, у дуже низьких 

батьків середній зріст дітей вищий. В одному і другому випадку середній зріст дітей прямує 
(повертається) до середнього зросту населення певної місцевості. Саме такою залежністю і 

пояснюють вибір терміна "регресія".) 
Регресійний аналіз проводиться на основі побудованого рівняння 

регресії і визначає внесок кожної незалежної змінної у варіацію 

досліджуваної (прогнозованої) залежної змінної величини. 

Основним завданням регресійного аналізу є визначення впливу факторів 

на результативний показник (в абсолютних показниках). Передусім для цього 

необхідно підібрати та обґрунтувати рівняння зв'язку, що відповідає 

характеру аналітичної стохастичної залежності між досліджуваними 

ознаками. Рівняння регресії показує як в середньому змінюється 

результативна ознака ( ) під впливом зміни факторних ознак (хі). 

У загальному вигляді рівняння регресії можна представити так: 

, 

де  – залежна змінна величина; 

х – незалежні змінні величини (фактори). 

Залежно від кількості змінних величин виділяють різні види 

регресійного аналізу. Якщо змінна величина завжди 

одна, то змінних може бути як одна, так і декілька. Виходячи з цього, 

виділяють два види регресійного аналізу: парний (простий ) регресійний 



аналіз і регресійний аналіз на основі множинної регресії, або 

багатофакторний. 

Парний регресійний аналіз – вид регресійного аналізу, що включає у 

себе розгляд однієї незалежної змінної величини, а багатофакторний – 

відповідно дві величини і більше. 

Зважаючи на характер зв'язку, в регресійному аналізі можуть 

використовуватися лінійні та нелінійні функції. Для визначення характеру 

залежності та, відповідно, побудови рівняння регресії доцільно застосувати 

графічний метод, порівняння рівнобіжних рядів вихідних даних, табличний 

метод. 

Так, графічний метод дає найбільш наочну картину розміщення крапок 

на графіку, завдяки чому можна виявити напрям і вид залежності між 

досліджуваними показниками: прямолінійна чи криволінійна. 

За допомогою порівняння рівнобіжних рядів ознак можна спостерігати 

за рівномірністю їх взаємних змін. Якщо зміна факторної ознаки (х) 

призводить до відносно рівномірної зміни результативної ( ), тоді 

використовується лінійна функція (наприклад, залежність між урожайністю 

культур і кількістю внесених добрив). 

Найпростішим рівнянням парної регресії, що описує лінійну залежність 

між факторною і результативною ознаками, є рівняння прямої, яке має такий 

вигляд: 

, 

де  – залежна змінна, яка оцінюється або прогнозується 

(результативна ознака); 

 – вільний член рівняння; 

 – коефіцієнт регресії; 

х – незалежна змінна (факторна ознака), яка використовується для 

визначення залежної змінної. 

Параметри рівняння обчислюються на основі системи нормальних 

рівнянь методом найменших квадратів: 

 
Звідси 

 

, або  

 



Основне змістовне навантаження в рівнянні регресії несе коефіцієнт 

регресії. Найчастіше застосовуються лінійні рівняння або приведені до 

лінійного вигляду. Коефіцієнт регресії – це кутовий коефіцієнт у 

прямолінійному рівнянні кореляційного зв'язку. У лінійній функції рівняння 

регресії він показує на скільки одиниць в середньому зміниться 

результативна ознака (у) при зміні факторної ознаки (х) на одиницю свого 

натурального виміру. Тобто, коефіцієнт регресії – це варіація у, яка припадає 

на одиницю варіації х. Коефіцієнт регресії має одиницю виміру 

результативної ознаки. За наявності прямого зв'язку коефіцієнт регресії є 

додатною величиною, а за зворотного зв'язку – від'ємною. 

Параметр а0 – вільний член рівняння регресії, тобто це значення у при 

х=0. Цей показник має тільки розрахункове значення у випадках, коли х не 

має нульових значень. 

У разі, коли зі зміною факторної ознаки результативна змінюється 

нерівномірно, використовуються нелінійні функції. Так, якщо зміна 

факторного показника сприяла прискореній динаміці результативного 

показника (наприклад, вплив обсягу грошової маси на рівень інфляції), 

доцільно використати степеневу функцію: 

. 

У випадку, коли під впливом факторної ознаки результативна 

змінюється нерівномірно, причому з уповільненням, використовується 

рівняння гіперболи: 

. 

Прикладом такої залежності є залежність рівня продуктивності праці 

робітників від рівня їх заробітної плати. 

Якщо зміна факторної ознаки супроводжується нерівномірною 

варіацією факторної ознаки із зміною напряму зв'язку, нелінійна регресія 

описується рівнянням параболи: 

. 

Безумовно, що при застосуванні регресійного аналізу дотримуються 

деяких умовностей. Так, попередньо обумовлюється, що дія інших факторів, 

крім взятого за факторну ознаку, залишиться незмінною, а в дослідженні 

взято тільки один фактор. 

Проте останню умовність можна усунути за допомогою застосування 

множинної регресії та кореляції, за яких підбирається значна кількість 

факторів. 

Аналіз на основі множинної регресії (анг. multiple regression analysis) – 

вид регресійного аналізу, який ґрунтується на використанні в рівнянні 

регресії більше, ніж однієї незалежної змінної. Так, його застосовують при 

прогнозуванні попиту. Причому спочатку ідентифікуються фактори, що 

визначають попит, потім встановлюються наявні між ними взаємозв'язки та 



прогнозуються ймовірні майбутні їх значення. На основі отриманих даних 

виводиться прогнозне значення попиту. 

Багатофакторне рівняння множинної регресії при лінійній залежності 

має такий вигляд: 

, 

де  – вільний член рівняння; 

 – коефіцієнти регресії; 

 – незалежні змінні (факторні ознаки); 

n – кількість незалежних змінних. 

Визначення параметрів множинної регресії вимагає трудомістких 

розрахунків із застосуванням комп'ютерних інформаційних систем. Однак 

одержані результати будуть достовірними і можуть широко 

використовуватися в економічній та управлінській діяльності насамперед для 

складання довгострокових прогнозів. Відомо, що однофакторна модель 

придатна для короткострокових прогнозів (на 2–3 роки). 

Метод регресійного аналізу вважається найдосконалішим з усіх 

використовуваних нині нормативно-параметричних методів. Він широко 

застосовується для аналізу та встановлення рівня і співвідношень вартості 

продукції, яка характеризується наявністю одного або декількох техніко-

економічних параметрів, що характеризують головні споживчі якості. 

Регресивний аналіз надає можливість знайти емпіричну форму залежності 

ціни від техніко-економічних параметрів товарів і виробів. При цьому він 

виступає в ролі цільової функції параметрів. 

Метод регресійного аналізу особливо ефективний за умови здійснення 

розрахунків за допомогою сучасних інформаційних технологій і систем. 

 

 

 

 

 

 

Лекція 2.5 

 

Розробка плану-програми експерименту 

План-програма включає найменування теми дослідження, робочу 

гіпотезу, методику експерименту, перелік необхідних матеріалів, приладів, 

установок, список виконавців експерименту, календарний план робіт і 

кошторис на виконання експерименту. У ряді випадків включають роботи з 

конструювання і виготовлення приладів, апаратів, пристосувань, методичне  

їх обстеження, а також програми дослідних робіт на заводах, будівництві і 

т.п.  

Основу плану-програми складає методика експерименту. Методика є 

систему прийомів або способів для послідовного найбільш ефективного 



експериментального дослідження, і включає: мету і задачі експерименту; 

вибір варіюючих факторів; обґрунтування засобів і потрібної кількості 

вимірювань; опис проведення експерименту, обґрунтування способів 

обробки і аналізу результатів експерименту.  

Визначення мети і задачі експерименту – один з найбільш важливих 

етапів. На основі аналізу інформації, гіпотези і теоретичних розробок 

обґрунтовують мету і задачі експерименту. Вся наукова інформація дозволяє 

в тому або іншому ступені судити про очікувані закономірності процесу, що 

вивчається, а, отже, і визначити задачі експерименту. Чітко, конкретно 

обґрунтовані задачі – це великий вклад в їх рішення. Кількість задач не 

повинна бути дуже великою(3-4 задачі), у великому дослідженні їх може 

бути 8-10.  

Вибір варіюючих факторів – це встановлення основних і другорядних 

характеристик, що впливають на досліджуваний процес. Спочатку 

аналізують розрахункові (теоретичні) схеми процесу. На основі цього 

класифікують всі фактори і складають з них ряд, що убуває за важливістю, 

для даного експерименту. Правильний вибір основних і другорядних 

факторів грає важливу роль в ефективності експерименту, оскільки 

експеримент зводиться до знаходження залежностей між цими факторами. В 

окремих випадках важко відразу виявити роль основних і другорядних 

факторів. При цьому необхідно виконати невеликий за об'ємом попередній 

пошуковий дослід.  

Основним принципом встановлення ступеня важливості характеристики є 

її роль в досліджуваному процесі. Для цього вивчають процес залежно від 

якоїсь однієї змінної при решті постійних. Такий принцип проведення 

експерименту виправдовує себе тільки в тих випадках, коли змінних 

характеристик мало(1-3). Якщо ж змінних величин багато, доцільний 

принцип багатофакторного аналізу.  

Обґрунтування засобів вимірювань – це вибір необхідних для 

спостережень і вимірювань приладів, устаткування, машин, апаратів і ін. 

Експериментатор повинен бути добре ознайомлений з вимірювальною 

апаратурою, що випускається в країні. Щорічно видаються каталоги на 

засоби вимірювання, за якими можна замовити ті, що випускаються  

вітчизняним приладобудуванням ті або інші засоби вимірювань. В першу 

чергу використовують стандартні машини і прилади, що серійно  

випускаються, робота на яких регламентується інструкціями, ДСТУ і іншими 

офіційними документами.  

Дуже відповідальною частиною є встановлення точності вимірювань і 

погрішностей. Методи вимірювань повинні базуватися на законах 

спеціальної науки – метрології, що вивчає засоби і методи вимірювань.  

При експериментальному дослідженні одного і того ж процесу 

(спостереження і вимірювання) повторні відліки на приладах, як правило, не 

однакові. Відхилення пояснюються різними причинами – неоднорідністю 

властивостей тіла (грунт, матеріал, конструкція і т.д.), що вивчається, 

недосконалістю приладів і класом їх точності, суб'єктивними особливостями 



експериментатора і ін. Чим більше випадкових факторів, що впливають на 

дослід, тим більше відхилення окремих вимірювань від середнього значення. 

Це вимагає повторних вимірювань, отже, необхідно знати їх потрібну 

мінімальну кількість. Під потрібною мінімальною кількістю вимірювань 

розуміють таку їх кількість, яка в даному досліді забезпечує стійке середнє 

значення вимірюваної величини, що задовольняє заданому ступеню 

точності. Встановлення потрібної мінімальної кількості вимірювань має 

велике значення, оскільки забезпечує отримання найбільш об'єктивних 

результатів при мінімальних витратах часу і засобів.  

У методиці детально проектують процес проведення експерименту. На 

початку складають послідовність (черговість) проведення операцій 

вимірювань і спостережень. Потім ретельно описують кожну операцію 

окремо з урахуванням вибраних засобів для проведення експерименту. 

Велику увагу приділяють методам контролю якості операцій, що 

забезпечують при мінімальній (раніше встановленій) кількості вимірювань 

високу надійність і задану точність. Розробляють форми журналів для запису 

результатів спостережень і вимірювань.  

Важливим розділом методики є вибір методів обробки і аналізу 

експериментальних даних. Обробка даних зводиться до систематизації всіх 

цифр, класифікації, аналізу. Результати експериментів повинні бути зведені в 

легкі для читання форми запису – таблиці, графіки, формули, номограми, що 

дозволяють швидко співставляти одержані результати. 

Особлива увага в методиці повинна бути приділена математичним 

методам обробки і аналізу дослідних даних – встановленню емпіричних 

залежностей, апроксимації зв'язків між варійованими характеристиками, 

знаходженню критеріїв і довірчих інтервалів і ін. Далі визначають об'єм і 

трудомісткість експериментальних досліджень, які залежать від глибини 

теоретичних розробок, ступеня точності прийнятих засобів вимірювань. Чим 

чітко сформульована теоретична частина дослідження, тим менше об'єм 

експерименту. Можливі три випадки проведення експерименту.  

1. Теоретично одержана аналітична залежність, яка однозначно визначає 

досліджуваний  процес. Наприклад y= 3 e−2x
  В цьому випадку об'єм 

експерименту для підтвердження даної залежності мінімальний, оскільки  

функція однозначно визначається експериментальними даними.  

2. Теоретичним шляхом встановлений тільки характер залежності. 

Наприклад y= ae− bx. В цьому випадку задано сімейство кривих. 

Експериментальним шляхом необхідно визначити а  і  b. При цьому об'єм 

експерименту зростає.  

3. Теоретично не вдалося одержати яких-небудь залежностей. Розроблені 

тільки припущення про якісні закономірності процесу. У багатьох випадках 

доцільний пошуковий експеримент. Об'єм експериментальних робіт зростає. 

Тут доречний метод математичного планування експерименту. 

Важлива ознака вимірювання — точність. Ступінь точності змінюється 

залежно від вимог, які ставлять до результату вимірювання. На практиці не 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C


тільки неминучі, а й допустимі різні похибки вимірювання. Розроблено 

спеціальні методи оцінки й компенсації цих похибок. 

Якість результатів вимірювання характеризується надійністю, 

правильністю і точністю. 

Відсутність надмірних похибок (промахів) характеризує надійність 

результатів і досягається організацією вимірювання. 

Вилучення систематичних похибок характеризує правильність результатів і 

досягається за допомогою введення спеціальних коефіцієнтів або 

поправок. Випадкові похибки є неминучими, а їхні величини і закон 

розподілу характеризують точність результатів вимірювання. 

Метод вимірювань - це спосіб або комплекс способів, за допомогою 

яких проводиться вимірювання даної величини, тобто порівняння 

вимірюваної величини з її мірою згідно з прийнятим принципом 

вимірювання. 

Існує кілька критеріїв класифікації методів вимірювань. 

За способами отримання шуканого значення вимірюваної 

величини виділяють: прямий (здійснюється за допомогою прямих, 

безпосередніх вимірювань) і непрямий методи. 

За прийомами вимірювання виділяють контактний і безконтактний 

методи вимірювання. Контактний метод виміру заснований на 

безпосередньому контакті будь-якої частини вимірювального приладу з 

вимірюваним об'єктом. При безконтактному методі вимірювання прилад,що 

вимірює, не контактує безпосередньо з вимірюваним об'єктом. 

За прийомами порівняння величини з її мірою виділяють метод 

безпосередньої оцінки і метод порівняння з її одиницею. Метод 

безпосередньої оцінки заснований на застосуванні вимірювального приладу, 

що показує значення вимірюваної величини. Метод порівняння 

з мірою полягає в тому, що вимірювана величина порівнюється з величиною, 

що відтворена мірою (міра — це засіб вимірювань), що реалізує відтворення 

та (або) збереження фізичної величини заданого значення. 

Принцип вимірювань - це якесь фізичне явище або комплекс таких 

явищ, на яких базується вимір. 

Похибка вимірювань - це різниця між результатом вимірювання 

величини і сьогоденням (дійсним) значенням цієї величини. 

Точність вимірювань - це характеристика, що виражає ступінь 

відповідності результатів вимірювання справжньому значенню вимірюваної 

величини. 

Правильність вимірювань - це якісна характеристика вимірювання, яка 

визначається гем, наскільки близька до нуля величина постійної або 

фіксовано мінливих при багатократних вимірах похибки (систематична 

похибка). 

Достовірність вимірювань - це характеристика, що визначає ступінь 

довіри до отриманих результатів вимірювань. 

Похибки вимірювань 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Ефективність використання вимірювальної інформації залежить 

від точності вимірювань - властивості, що відображає близькість результатів 

вимірювань до істинним значенням виміряних величин. Точність вимірювань 

може бути більшою або меншою в залежності від виділених ресурсів (витрат 

на засоби вимірювань, проведення вимірювань, стабілізацію зовнішніх умов і 

т.д.). Вона повинна бути оптимальною, тобто достатньою для виконання 

поставленого завдання, але не більше, бо подальше підвищення точності 

приведе до невиправданих фінансових витрат. Тому поряд з точністю часто 

вживають поняття достовірність результатів вимірювань, під яким розуміють 

те, що результати вимірювань мають точність, достатню для вирішення 

поставленого завдання (похибка вимірювань). 

Класичний підхід до оцінювання точності вимірювань, вперше 

застосований великим математиком Карлом Гауссом і потім розвинений 

багатьма поколіннями математиків і метрологів, може бути представлений у 

вигляді наступної послідовності тверджень. 

Метою вимірювання є знаходження істинного значення величини - 

значення, яке ідеальним чином характеризувало б в якісному і кількісному 

відношенні вимірювану величину. Однак справжнє значення величини 

знайти в принципі неможливо. Будь-яка фізична величина, притаманна 

конкретному об'єкту матеріального світу, має певний розмір, ставлення якого 

до одиниці є істинним значенням цієї величини. Це означає непізнаванність 

істинного значення величини, в гносеологічному сенсі є аналогом 

абсолютної істини. Прикладом, що підтверджує це положення, є 

фундаментальні фізичні константи (ФФК). Вони вимірюються 

найавторитетнішими науковими лабораторіями світу з найвищою точністю, а 

потім результати, отримані різними лабораторіями, узгоджуються між собою. 

При цьому узгоджені значення ФФК встановлюють з такою кількістю 

значущих цифр, щоб при наступному уточненні зміна відбулася в останньої 

значущої цифрі. Таким чином, істинні значення ФФК невідомі, але кожне 

наступне уточнення наближає значення цієї константи, прийняте світовою 

спільнотою, до її істинного значення. На практиці замість істинного значення 

використовують дійсне значення величини - значення величини, отримане 

експериментальним шляхом і настільки близьке до істинного значення, що в 

поставленої вимірювальної завданню може бути використано замість нього. 

Відхилення результату вимірювання (X) від істинного значення (Хі) 

(дійсного значення - ХД) величини називається похибкою вимірів: 

  

Внаслідок недосконалості застосовуваних методів і засобів 

вимірювань, нестабільності умов вимірювань та інших причин результат 

кожного вимірювання обтяжений похибкою. Але, так як Хі і Хд невідомі, 

похибка АХ також залишається невідомою. Вона є випадковою величиною і 

тому може бути тільки оцінена за правилами математичної статистики. Це 

має бути зроблено обов'язково, оскільки результат вимірювання без вказівки 

оцінки його похибки не має практичної цінності. 



Використовуючи різні процедури оцінювання, знаходять интервальную 

оцінку похибки АХ, у вигляді якої найчастіше виступають довірчі межі -ΔР, 

+ΔР похибки вимірювань при заданої ймовірності Р. Під ними розуміють 

верхню і нижню межі інтервалу, в якому із заданою 

ймовірністю Р знаходиться похибка вимірювань Δ Х. Звідси випливає, що 

  

справжнє значення вимірюваної величини знаходиться з 

імовірністю Р в інтервалі. Межі цього інтервалу 

називаються довірчими межами результату вимірювань. 

Таким чином, в результаті вимірювання знаходять не істинне (або 

дійсне) значення вимірюваної величини, а оцінку цього значення у вигляді 

кордонів інтервалу, в якому воно знаходиться із заданою вірогідністю. 

Похибки вимірювань можуть бути класифіковані за різними ознаками. 

За способом вираження їх ділять на абсолютні та відносні похибки 

вимірювань. 

Абсолютна похибка вимірювання - похибка, виражена в одиницях 

вимірюваної величини. Так, похибка Δ Х у формулі (3.1) є абсолютною 

похибкою. Недоліком такого способу вираження цих величин є те, що їх не 

можна використовувати для порівняльної оцінки точності різних 

вимірювальних технологій. Дійсно, Δ Х = 0,05 мм при X = 100 мм відповідає 

досить високої точності вимірювань, а при X = 1 мм - низькою. Цього 

недоліку позбавлене поняття "відносна похибка", яке визначається 

наступним виразом: 

  

Таким чином, відносна похибка вимірювання - відношення абсолютної 

похибки вимірювання до істинного значення вимірюваної величини або 

результату вимірювань. 

Для характеристики точності засобу вимірювання (СІ) часто 

застосовують поняття "наведена похибка", обумовлене формулою 

  

де Х н - значення вимірюваної величини, умовно прийняте за 

нормирующее значення діапазону СІ. 

Найчастіше в якості Х н приймають різницю між верхнім і нижнім 

межами цього діапазону. Таким чином, наведена похибка засобу 

вимірювання - відношення абсолютної похибки засобу вимірювання в даній 

точці діапазону СІ до нормуючим значенню цього діапазону. 

За джерелом виникнення похибки вимірювань ділять на 

інструментальні, методичні і суб'єктивні. 

Інструментальна похибка вимірювання - складова похибки 

вимірювання, обумовлена недосконалістю застосовуваного СІ, а саме, 

відмінністю реальної функції перетворення приладу від його калібрувальної 

залежності, неусувними шумами в вимірювальної ланцюга, запізнюванням 



вимірювального сигналу при його проходженні в СІ, внутрішнім опором СІ 

та ін. Інструментальна похибка вимірювань розділяється на основну (похибка 

вимірювань при застосуванні СІ в нормальних умовах) і додаткову (складова 

похибки вимірювань, що виникає внаслідок відхилення будь-якої з 

впливають величин від її номінального значення або її виходу за межі 

нормальної області значень). 

Методична похибка вимірювань - складова похибки вимірювань, що 

виникає через недосконалість розробки теорії явищ, покладених в основу 

методу вимірювань, неточності співвідношень, використовуваних для 

знаходження оцінки вимірюваної величини, а також через невідповідність 

вимірюваної величини та інших факторів, не пов'язаних з властивостями СІ . 

Прикладами, що ілюструють методичну похибку вимірювань, є: 

• похибки виготовлення циліндричного тіла (відміну від ідеального 

кола) при вимірюванні його діаметра; 

• недосконалість визначення діаметра круглого тіла як середнього з 

значень діаметра в двох його заздалегідь вибраних перпендикулярних 

площинах; 

• похибка вимірювань внаслідок кусочно-лінійної апроксимації 

нелінійної калібрувальної залежності СІ при обчисленні результату 

вимірювань; 

• похибка статичного непрямого методу вимірювань маси 

нафтопродукту в резервуарі внаслідок нерівномірної щільності 

нафтопродукту по висоті резервуара. 

Суб'єктивна (особиста) похибка вимірювання - складова похибки 

вимірювання, обумовлена індивідуальними особливостями оператора, тобто 

похибка відліку оператором показань за шкалами СІ. Вони викликаються 

станом оператора, недосконалістю органів чуття, ергономічними 

властивостями СІ. Характеристики суб'єктивної похибки вимірювань 

визначають з урахуванням здатності "середнього оператора" до інтерполяції 

в межах ціни поділки шкали вимірювального приладу. Найбільш відома і 

проста оцінка цієї похибки - її максимальне можливе значення у вигляді 

половини ціни поділки шкали. 

За характером прояву поділяють грубі, систематичні, і випадкові 

похибки. 

Грубої похибкою вимірювань {промахом) називають похибка 

вимірювання, що істотно перевищує очікувану за даних умов похибку. Такі 

похибки виникають, як правило, через помилки або неправильних дій 

оператора (невірний відлік, помилка у записах або обчисленнях, неправильне 

включення СІ та ін.). Можливою причиною промаху можуть бути збої в 

роботі технічних засобів, а також короткочасні різкі зміни умов вимірювань. 

Природно, що грубі погрішності повинні бути виявлені і виключені з ряду 

вимірювань. 

Більш змістовно поділ на систематичні і випадкові похибки. 

Систематична похибка вимірювання - це складова похибки 

вимірювання, що залишається постійною або ж закономірно змінюється при 



повторних вимірах однієї і тієї ж величини. Систематичні похибки 

підлягають виключенню, наскільки можливо, тим чи іншим способом. 

Найбільш відомий спосіб - введення поправок на відомі систематичні 

похибки. Однак повністю виключити систематичну похибку практично 

неможливо, і якась її невелика частина залишається у виправленому 

(введення поправок) результаті вимірювань. Ці залишки називаються 

невиключену систематичною похибкою (НСП). Невиключену систематична 

похибка - це похибка вимірювань, обумовлена похибками обчислення і 

введення поправок або ж систематичною похибкою, на дію якої поправка не 

введена. Наприклад, з метою виключення систематичної похибки 

вимірювання, обумовленої нестабільністю функції перетворення 

аналітичного приладу, періодично проводять його калібрування по 

еталонних заходам (повірочним газовим сумішам або стандартним зразкам). 

Однак у момент вимірювання все одно буде деяке відхилення дійсної функції 

перетворення приладу від калібрувальної залежності, обумовлене похибкою 

калібрування і дрейфом функції перетворення приладу за час, що минув 

після калібрування. Похибка вимірювання, обумовлена цим відхиленням, є 

НСП. 

Випадкової похибкою вимірювання називається складова похибки 

вимірювання, що змінюється випадковим чином (по знаку і значенням) при 

повторних вимірюваннях однієї і тієї ж величини. Причини випадкових 

похибок різноманітні - шуми вимірювального приладу, варіація його 

свідчень, випадкові коливання параметрів електричної мережі та умов 

вимірювань, похибки округлення відліків і багато іншого. У появі таких 

похибок не спостерігається будь-якої закономірності, вони проявляються при 

повторних вимірюваннях однієї і тієї ж величини у вигляді розкиду 

результатів вимірювань. Тому оцінювання випадкових похибок вимірювань 

можливо тільки на основі математичної статистики (ця математична 

дисципліна народилася як наука про методи обробки рядів вимірювань, 

обтяжених випадковими похибками). 

На відміну від систематичних, випадкові похибки можна виключити з 

результатів вимірювань шляхом введення поправок, однак їх вплив можна 

істотно зменшити проведенням багаторазових вимірювань. 
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