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ПЕРЕДМОВА 

 

В сучасних умовах швидкого розвитку технологій, наро-

щування матеріальної бази виробничих підприємств і збіль-

шення значущості інформаційних технологій в різних галу-

зях промисловості серйозне значення набуває підготовка за-

кладами вищої освіти висококваліфікованих фахівців, що ма-

ють високу професійну і теоретичну підготовку, здатних до 

самостійної творчої роботи.  

Наукова діяльність у закладах вищої освіти є невід’єм-

ною складовою освітнього процесу й здійснюється з метою 

інтеграції наукової, навчальної та виробничої діяльності у 

системі вищої освіти. Закон України «Про вищу освіту» ви-

значає головні завдання наукової діяльності у закладах вищої 

освіти, до яких належать: органічна єдність змісту освіти й 

програм наукової діяльності; створення стандартів вищої 

освіти, підручників і навчальних посібників з урахуванням 

досягнень науки й техніки; впровадження результатів науко-

вих досліджень у практику; безпосередня участь суб’єктів 

освітньо-виховного процесу в науково-дослідних роботах, 

що проводяться у закладі вищої освіти; організація наукових, 

науково-практичних, науково-методичних семінарів, конфе-

ренцій, олімпіад, конкурсів науково-дослідних, курсових, 

дипломних та інших робіт учасників освітньо-виховного 

процесу. 

Успішність наукової діяльності неможлива без знання її 

методології, теорії, технології, методів та організації. Ці 

знання потрібні здобувачам вищої освіти та співробітникам 

університету – всім тим, хто бере участь у освітньому й нау-

ковому процесі. 

Поява дисципліни «Технології наукових досліджень» 

було викликано стрімким розвитком науково-технічної рево-

люції, швидким оновленням знань, збільшенням обсягу нау-

кової і науково-технічної інформації. Сьогодні, як ніколи, іс-
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нує потреба у висококваліфікованих фахівцях, які мають га-

рну загальнонаукову і професійну підготовку, які здатні до 

самостійної наукової творчої роботи. Ці фахівці повинні не 

тільки добре орієнтуватися в нових методах наукових розро-

бок і досліджень, але також вміти впроваджувати їх резуль-

тати в виробничий процес. Дисципліна «Технології наукових 

досліджень» включає в себе: методологічні основи науко-

вого пізнання, вивчення структури і основних етапів нау-

ково-дослідних робіт. Даний курс дає загальні поняття щодо 

структури, тенденцій розвитку і класифікації науки в Укра-

їні, організації науково-дослідної діяльності в Україні та ос-

новних напрямів наукових досліджень; висвітлює основи на-

укознавства в сучасному світі; методологію та організацію 

наукових досліджень, методичні основи наукового дослі-

дження, основні принципи загальнонаукових досліджень та 

основи системного дослідження; особливості теоретичних та 

експериментальних досліджень; основи пошуку, накопи-

чення та опрацювання наукової інформації; основи етики на-

укових досліджень; особливості викладу та обґрунтування 

наукових результатів. При вивченні курсу студенти повинні 

навчитися проводити пошук, накопичення та обробку науко-

вої інформації, а також проводити, обробляти і оформляти 

результати експериментальних досліджень.  
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РОЗДІЛ 1.   ОРГАНІЗАЦІЯ   НАУКОВО-

ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 
 

1.1   Структура,     тенденції     розвитку     і    

класифікація науки в Україні 
 

Наука як система знань має специфічну структуру, 

включаючи ряд елементів. 

Головним складовим елементом науки, її системоутво-

рюючою ланкою є наукові закони, які мають відповідати за-

конам об’єктивного світу, бути їх більш-менш точним відо-

браженням. Тому наукова думка розвивається не випадко-

вими стрибками, а підпорядкована певним законам логіки. 

Окремі закони розкриваються через узагальнення історії на-

уки, аналізу особливостей її поступального руху і відобра-

жають відносну самостійність науки, її особливу якість, 

тоді як загальні закони пов’язують науку з практикою та ін-

шими науками і явищами. Якщо закони філософії відобра-

жають найбільш загальні риси економічних відносин, то за-

кони економіки – їх специфічні риси. При цьому останні 

включають категорії філософії та специфічні риси економі-

чної дієвості. Розглядаючи закони і категорії філософії та 

економічної теорії, можна стверджувати, що вони станов-

лять цілісну систему у розвитку суспільства. 

Поєднання природних законів і закономірностей із за-

конами економіки виявляється у підприємницькій діяльно-

сті в умовах ринкових відносин. Так, виконання довгостро-

кової аграрної програми в Україні залежить не лише від дії 

економічних законів, а й від законів природи, які впливають 

на ефективність землеробства і рослинництва. До них, зок-

рема, відносять закони: рівнозначності і незалежності про-

цесів життя рослин, факторів обмеження, оптимуму зворо-

тності, плодозміни та ін. Сутність закону рівнозначності та 
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незалежності процесів життя рослин полягає в тім, що не-

можливо один необхідний для рослин фактор (вода, тепло, 

світло) замінити іншим. Згідно з законом обмежуючого фа-

ктору рівень урожайності завжди визначається фактором, 

який міститься у мінімумі, і скільки б не зростала величина 

інших факторів, урожайність не збільшуватиметься. Закон 

оптимуму полягає у дотриманні найбільш раціонального 

співвідношення між вологою і речовинами живлення, що 

створює умови для повного розвитку рослин. Згідно із зако-

ном зворотності, рослини за вегетаційний період спожива-

ють із ґрунту речовини живлення, які потім необхідно пове-

рнути ґрунту. Закон плодозміни полягає у плодозміні куль-

тур на полях у просторі і часі, тобто дотриманні сівозміни. 

Наука являє собою не застиглий сплав знань, а динамі-

чну систему, що має свій життєвий цикл і проходить свої 

етапи розвитку від зародження до зрілості. Процес станов-

лення будь-якої конкретної науки в історичному плані 

включає наступні періоди (рис. 1.1). 

Донауковий період. У плині цього періоду в тій пред-

метній області, де пізніше буде споруджений «будинок на-

уки», здійснюється повсякденна практична діяльність лю-

дини. При цьому протягом до наукового періоду методи 

практичної діяльності формуються стихійно та не переда-

ються від людини до людини. Так як нагромадження знань 

відсутнє, то відсутня і наука. Проте формується мистецтво 

відповідної предметної області. Суть цього явища полягає в 

тім, що деякі люди здійснюють певні види діяльності істо-

тно краще, ніж інші (тобто вони більше «митецькі» у цій об-

ласті). Приклад: Відносно недавно такий стан спостерігався 

в рекламній справі: товари рекламувалися, майстри і лідери 

в рекламі існували, однак їхній досвід не був узагальнений 

і систематизований, як наслідок, була відсутня формальна 

схема дій і типові прийоми поводження в рекламному біз-

несі. 
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Рис. 1.1. Етапи становлення науки 

 

Емпіричний рівень розвитку науки. У цей період ви-

никає обмін досвідом діяльності. Знання передаються від 

людини до людини, узагальнюються та накопичуються. Як 

наслідок, у ту область, де колись безроздільно панувало ми-

стецтво, втручається наука. Однак мистецтво предметної 

області не зникає: воно перетворюється в уміння фахівця 

пристосувати до конкретних умов ту формалізовану схему 

дій, що наука пропонує для типової ситуації. 
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Теоретичний (методологічний) рівень розвитку на-

уки. У даному періоді основне завдання науки – пояснення 

явищ предметної області. Як наслідок, у цьому періоді для 

науки характерне застосування методів теоретичних дослі-

джень, тобто таких методів, як висування гіпотез, моделю-

вання, ідеалізація, абстрагування узагальнення, уявний екс-

перимент. 

Методологічний рівень розвитку науки. Це вищий 

період розвитку науки, у якому об’єктом дослідження стала 

сама наука. Назва даного періоду походить від терміну «ме-

тодологія», що узагальнює вчення про методи та теорії, про 

структуру логічної організації науково-дослідної діяльно-

сті. 

Циклічний розвиток науки 

Крім того, що наукові дисципліни проходять лінійний 

розвиток від до наукового періоду до методологічного пері-

оду, будь-якій зрілій науці властивий циклічний розвиток. 

Відповідно до концепції американського філософа і істо-

рика науки Томаса Куна, будь-яка конкретна наука розвива-

ється циклічно шляхом постійної зміни двох якісно різних 

періодів: періоду «нормальної науки»; кризи та революцій-

ного періоду (рис. 1.2) 

 
 

Рис. 1.2. Цикли розвитку науки 
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Період нормальної науки – це рівноважний стан науки, 

коли безроздільно панує деяка парадигма. 

Парадигма – це визнана наукова теорія, що протягом 

певного часу задає модель наукової діяльності. Крім того, 

парадигма – це й сама пануюча модель наукової діяльності, 

що складається із сукупності теоретичних принципів, мет-

рологічних норм, світоглядних установок і ціннісних крите-

ріїв. Інакше кажучи, це пануюча концептуальна система, 

стиль мислення в науці. 

Отже, кожна наука разом із законами включає в себе, з 

одного боку, факти і дані досвіду, а з другого – певну систе-

матизацію знання – теорію. 

Факти становлять реальну основу всіх висновків і уза-

гальнень вчених. Без систематизації та узагальнення, без ло-

гічного осмислення фактів не може існувати жодна наука. 

Факти стають складовою частиною наукових знань лише 

тоді, коли вони виступають у систематизованому, узагаль-

неному вигляді, є основою підтвердження законів дійсності. 

Закони і факти у науці набувають певної інтеграції і служать 

базою для більш широких наукових узагальнень за умови, 

що вони відображені у теоріях. 

Важливим структурним елементом будь-якої науки є 

специфічні категорії – найбільш загальні поняття, що відо-

бражають особливості її предмета, змісту і методу. Вони є 

незмінним засобом дослідження і систематизації матеріалу. 

В науці розрізняють також такі елементи, як принципи, по-

стулати, правила. 

Принципи тісно пов’язані із законами. Вони спеціально 

створюються в процесі систематизації знань, але, на відміну 

від законів, об’єктивно у природі не існують. Принципи мо-

жуть виступати у формі постулатів, тобто попередніх при-

пущень, які є основою для великих теоретичних узагаль-

нень. 

Основні сучасні тенденції розвитку науки полягають 

у переході від їх диференціації до їх інтеграції, перехід від 
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координації наук до їх субординації і від одноаспектності 

наук до розгляду їх у комплексі. Саме ця тенденція прояви-

лася в створенні міждисциплінарних галузей знань, які це-

ментують собою фундаментальні науки; у взаємодії між рі-

зними науками, які вивчають один і той же об’єкт одноча-

сно з різних боків; у посиленні цієї взаємодії аж до компле-

ксного вивчення об’єкта системою наук. Нині ця тенденція 

характерна для об’єктів, які мають глобальний характер. 

Сучасна наука пройшла дуже складний історичний 

шлях. А відкриттю – цьому своєрідному якісному стрибку в 

науці – передує довге кількісне нагромадження спільних зу-

силь цілої групи людей. Проте саме відкриття здатний зро-

бити далеко не кожний вчений. Наука розвивається не ви-

падково, а підпорядкована певним об’єктивним закономір-

ностям. Дуже важливу роль у розвитку науки відіграє на-

ступність. Це означає, що кожне нове відкриття готується 

всім ходом попереднього розвитку наукових знань. 

Дуже виразно сказав про це Ньютон: «Якщо я бачу далі 

Декарта, так це тому, що я стою на плечах гігантів». Од-

нією з важливих закономірностей розвитку науки є те, що 

вона дедалі істотніше впливає на розвиток техніки та виро-

бничих технологій. В процесі розвитку науки відбувається 

взаємозбагачення різних її галузей досвідом та ідеями. Роз-

витку науки притаманні й певні суперечності. Як складне 

суспільне явище, наука не тільки впливає на суспільство, а 

й сама відчуває його вплив, в силу чого окремі наукові до-

сягнення мають трагічні для людства наслідки. 

Згадаймо хоча б як розвиток ядерної фізики призвів до 

того, що можливими стали атомні вибухи в Хіросімі та На-

гасакі, Чорнобильська трагедія тощо. Людське суспільство 

зіткнулося сьогодні з кричущою суперечністю між умовами 

життя людей і штучним середовищем, створюваним ними в 

процесі науково-технічного прогресу. Як застерігав Ф. Ен-

гельс: «Не будемо тішитися нашими перемогами над при-

родою. За кожну таку перемогу вона нам мстить». Отже, 
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завдання сучасного вченого – не тільки розвивати науку, а 

й завжди ретельно зважувати можливі наслідки своїх відк-

риттів для навколишньої природи, дбаючи про те, щоб вжи-

валися всі необхідні природоохоронні заходи. 

Інколи науку розглядають навіть як головного винува-

тця усіх нещасть людства, як знаряддя насильства над 

людьми. Її звинувачують у тім, що вона, розглядаючи лише 

числові абстракції предметів, відкидає емоційний підхід до 

діяльності людей, не відрізняє добра від зла. Прихильники 

такого підходу забувають про те, що роль науки у суспільс-

тві визначається самим суспільством, його характером, 

структурою, виробничими відносинами. Звичайно, не наука 

винна в таких нещастях людства, як забруднення хімічними 

та радіоактивними відходами, озонові діри, парниковий 

ефект тощо, а виною є нехтування людством мудрими зако-

нами Природи. 

Класифікація наук 

Від зародження науки розвиток знання ґрунтувався на 

її класифікації за тією чи іншою ознакою, що відігравало ви-

рішальну роль в організації, побудові, спеціалізації знання і 

пізнавальної діяльності. Тому класифікація наук як логіко-

методологічна, аксіологічна і соціокультурна проблема ві-

дображена в багатьох філософських і наукознавчих дослі-

дженнях, які, розглядаючи структуру науки з однієї точки 

зору і не претендуючи на цілковиту повноту, доповнюють 

одне одного, подаючи досить широке уявлення про прин-

ципи формування, розвитку та функціонування науки. 

Багатогранність форм наукових досліджень зумовлює 

необхідність їх класифікації із врахуванням предмета, хара-

ктеру, взаємозв’язку різних видів досліджень. При цьому 

досягають не тільки, теоретичної, а й практичної мети роз-

витку науки. 

Проблема класифікації наук має таку тривалу історію, 

як і сама наука, тому будь-який науковий аналіз, що прете-
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ндує на цілісність, не може уникнути розгляду історії пи-

тання, оскільки у кожну історичну епоху наукові знання ви-

конували своєрідні функції. Це було зумовлене рівнем роз-

витку науки, можливостями суспільства використовувати 

наявні знання. Вже в добу античності не лише продукува-

лися нові знання, а й були здійснені спроби класифікації іс-

нуючих. 

Одним з перших таку спробу здійснив Демокрит (470 

чи 460–380 (чи 370 до н. е.), який наукову систему поділяв 

на три частини: вступну («каноніку» як вчення про істину 

та її критерії); фізику (науку про різноманітні прояви буття); 

етику (похідну від фізики). У його класифікації всі розділи 

були органічно поєднані: «каноніка» належала до фізики як 

її вихідний розділ, вона мала не логічний характер, а обґру-

нтовувала правильність обраного системою шляху, захи-

щала основні положення наукової системи від ворожих їй 

учень. Етика вважалася додатком до фізики. 

У контексті проблеми диференціації наукових знань 

Аристотель порушив питання про необхідність упорядку-

вання самого знання та вироблення мистецтва пізнавальної 

діяльності. Класифікуючи науки за теоретичним рівнем та 

історичними умовами їх виникнення, він виокремлював, з 

одного боку, філософію, математику, фізику, з іншого, – ми-

стецтво та науки, які не слугують ні для насолоди, ні для 

необхідних потреб. 

Це свідчить, що наукове знання він розглядав як само-

цінність безвідносно до його можливого практичного засто-

сування. Таким прихильником упорядкування наукового 

знання у західноєвропейській традиції був реформатор на-

уки Нового часу, англійський філософ і політичний діяч 

Френсіс Бекон (1561–1626). У своїй праці «Новий органон» 

він поділяв знання на те, яке вгадує природу, і те, яке тлу-

мачить її, а також прагнув класифікувати всі науки на основі 

внутрішньої логіки їх розвитку: «Ми не заперечуємо, що пі-



15 
 

сля того як з усіх наук будуть зібрані і розташовані по по-

рядку всі досліди і вони зосередяться у знанні та судженні 

однієї людини, то з переносу дослідів однієї науки в іншу че-

рез той дослід, який ми звемо науковим, може бути відк-

рито багато нового – корисного для життя людини». На 

цих міркуваннях ґрунтується поділ ними наукових дослі-

джень на світоносні і плодоносні. 

Класифікація наук, яку запропонував німецький мис-

литель Фрідріх Енгельс (1820 – 1895), відповідала рівню ро-

звитку знань другої половини XIX ст. Розглядаючи прин-

ципи матеріальної єдності світу і його невичерпної якісної 

багатоманітності, він виокремлював науки за описуваними 

ними формами руху матерії. На цій підставі Енгельс дово-

див, що класифікація наук, кожна з яких аналізує окрему 

форму руху або ряд пов’язаних між собою і таких, що пере-

ходять одна в одну, форм руху, є одночасно класифікацією, 

розташуванням, згідно із внутрішньо притаманною їм пос-

лідовністю цих форм руху, і в цьому полягає її значення. В 

основу диференціації наук він поклав принцип об’єктивно-

сті, згідно з яким відмінності між науками зумовлені відмін-

ностями в об’єктах їх дослідження. Ними є існуючі форми 

руху матерії (механічна, фізична, хімічна, біологічна, соціа-

льна). 

З виникненням у західній Європі наприкінці XIX ст. не-

класичної філософії змінилися і критерії класифікації наук. 

Так, німецький філософ Генріх Ріккерт (1863–1936), праг-

нучи «показати заплутаність і складність проблеми класи-

фікації наук і всю безпорадність цьому питанні звичайних 

схем», вважав, що емпіричні науки розпадаються на дві го-

ловні групи: природознавство (науки, які вивчають фізики, 

хіміки, анатоми, фізіологи, біологи, геологи) та науки про 

культуру (які досліджують теологи, юристи, історики і фі-

лологи) тобто суспільні, гуманітарні науки. Усвідомлюючи, 

що обидві групи наук поєднані між собою багатьма зв’яз-
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ками, і заперечуючи їх абсолютне протиставлення, він роз-

глядав і основні розбіжності між ними. 

Філософ вважав, що це допоможе віднайти відправні 

засади для диференціації наук про культуру як молодших за 

часом виникнення, між якими, на відміну від природничих 

наук, ще не встановлено тісних зв’язків. 

Важливий внесок у класифікацію наук зробив німець-

кий філософ Едмунд Гуссерль (1859–1938). Створюючи фе-

номенологічну філософію, він розрізняв чисту феноменоло-

гію як науку про феномени (явища) та інші науки, які також 

досліджують феномени: психологію – науку про психічні 

явища, природознавство – науку про фізичні явища (фено-

мени); історію – науку про історичні феномени, культуру – 

науку про культурні феномени. У цих двох різновидах на-

уки йдеться про феномени різного порядку: конкретні науки 

є науками про факти, чиста, або трансцендентальна феноме-

нологія обґрунтована не як наука про факти, а як наука про 

сутності, що має на меті констатувати пізнання сутності. 

Е. Гуссерлю належить ще одна класифікація – за хара-

ктером понять, утворених певними науками. За цією озна-

кою він поділив всі науки на дескриптивні, які ґрунтуються 

на описуванні, використовуючи дескриптивні (описові) по-

няття, і точні науки, які пояснюються за допомогою одно-

значного, точного визначення. Геометрію та інші математи-

чні науки він назвав точними, а природничі – дескриптив-

ними, хоча й вважав, що вони тісно пов’язані між собою. Та, 

попри ці зв’язки, жодна з груп наук не може підмінити іншу. 

Над проблемами класифікації наукового знання працю-

вав і український природодослідник, мислитель Володимир 

Вернадський (1863–1945), який одним із перших у світовій 

науці усвідомив важливість теоретичного освоєння про-

блем наукознавства, дослідження феномену науки засобами 

самої науки. Його внесок у становлення цієї дисципліни збе-

рігає своє значення дотепер. 

Особлива роль належить його праці «Наукова думка як 
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планетарне явище», у якій В. Вернадський розглядав вуз-

лові проблеми розвитку природознавства, виокремлення та 

інтеграції його галузей і формування на цій основі нових 

міждисциплінарних наук (фізична хімія, хімічна фізика, бі-

охімія, біогеохімія та ін.). Будь-яку класифікацію наук він 

вважав умовною, але необхідною для окреслення визна-

чення предметних галузей їх дослідження. 

Традиційною вважається класифікація наук за предме-

том дослідження, згідно з якою виокремлюють природничі, 

суспільні, гуманітарні та соціальні науки тощо (рис. 1.3). 

 

 
 

Рис 1.3. Класифікація наук 

 

Іншим прикладом традиційної класифікації наук є їх 

поділ залежно від пізнання та практичної дії на теоретичні 

(фізика, хімія, астрономія, біологія, математика та інші) і 

прикладні (радіотехніка, гірнича справа, агрохімія, меди-

цина тощо). Такий підхід поділяв німецько-американський 

філософ, соціолог Еріх Фромм (1900–1980), вважаючи, що 

науку слід диференціювати за встановленням об’єктивно 

правильних норм виведення знань. За його твердженням, 

чисті, тобто теоретичні, науки мають справу з відкриттям 

фактів і принципів, а прикладні зорієнтовані на практичні 
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норми, відповідно до яких належить діяти. Метою класифі-

кації наук є розкриття взаємного зв’язку між науками на ос-

нові певних принципів і відображення цих зв’язків у вигляді 

логічно аргументованого розміщення, групування сукупно-

сті наук в єдину систему знань і графічного відображення 

структури взаємозв’язку між ними в різній формі, зокрема, 

у вигляді таблиць. 

Оформлення науки як соціального інституту, відбулося 

тільки на початку XVIII ст., коли в Європі були створені на-

укові товариства і академії, а також почали видаватись нау-

кові журнали. 

За характером спрямованості і безпосереднього відно-

шення до практики науки прийнято поділяти на фундамен-

тальні і прикладні. 

Завданням фундаментальних наук є пізнання законів, 

що управляють поведінкою і взаємодією базисних структур 

природи і суспільства. До них належать: велика група фі-

зико-технічних і математичних наук (математика, ядерна 

фізика, фізика плазми, фізика низьких температур, кіберне-

тика); хімія і біологія; велика група наук про Землю (геоло-

гія, геофізика, фізика атмосфери, води і суші, геоінформа-

ційні системи і технології, аерокосмічні методи дослі-

джень); соціальні науки. 

Фундаментальні дослідження поділяються на вільні 

(чисті) і цілеспрямовані. Вільні (чисті) дослідження, зазви-

чай мають індивідуальний характер і очолюються визнаним 

вченим – керівником роботи. Характерною особливістю 

цих досліджень є те, що вони наперед не визначають певних 

цілей, але в принципі спрямовані на отримання нових знань 

і більш глибоке розуміння навколишнього світу. 

Цілеспрямовані дослідження мають відношення до пе-

вного об’єкта і проводяться з метою розширення знань про 

глибинні процеси і явища, що відбуваються в природі, сус-

пільстві, без урахування можливих галузей їх застосування. 
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І вільні і цілеспрямовані фундаментальні дослідження мо-

жуть бути пошуковими. 

Фундаментальні науки мають значну силу притяжіння, 

їх завдання знаходяться на межі між відомим і неочікува-

ним, у зв’язку з чим фундаментальні дослідження відрізня-

ються невизначеністю кінцевого результату. Оскільки дос-

лідник, як правило, весь час стоїть на підступах до невідо-

мого, вибір конкретних шляхів фундаментальних дослі-

джень часто визначається інтуїцією, досвідом і внутріш-

ньою логікою розвитку науки. 

У свою чергу, фундаментальні науки постійно відкриті 

для нових ідей і підходів, у них закладена здатність перег-

лянути звичні уявлення про навколишній світ, і, якщо пот-

рібно, відмовитись від них. 

Безпосередня мета прикладних наук полягає в застосу-

ванні результатів фундаментальних наук при вирішенні пі-

знавальних і соціально-практичних проблем. 

Прикладні науки можуть розвиватися з перевагою як з 

теоретичної, так і практичної проблематики. Так, на базі 

економічної теорії, яка є фундаментальною наукою, розви-

вається мікро- і макроекономіка, економічний аналіз тощо. 

Усі ці науки можна віднести до теоретичної прикладної еко-

номіки. 

На стиках прикладних наук і виробництва розвивається 

особлива галузь досліджень – так звані розробки, в процесі 

яких реалізуються результати практичних прикладних наук 

у вигляді конкретних технологічних процесів, конструкцій, 

матеріалів. 

Як правило, фундаментальні науки в своєму розвитку 

випереджають прикладні, створюючи для них теоретичну 

базу. 

Класифікація науки є не самоціллю, вона має, окрім на-

укового значення, також і практичне. Вона є теоретичною 

основою для багатьох сторін практичної діяльності суспіль-
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ства: організації і структури наукових закладів та їх взаємо-

відносин, планування науково-дослідних робіт та їх взає-

мозв’язку, особливо тих робіт, які мають комплексний ха-

рактер; взаємозв’язку теоретичних досліджень з практич-

ними завданнями господарства і нарешті, для бібліотечної 

класифікації.  

Міністерством освіти і науки України затверджена На-

ціональна класифікація наук (табл. 1.1). Кожна із цих наук 

включає декілька груп. 

 

Таблиця 1.1. Національна класифікація наук 

 
№ 

п/п 

Науки № 

п/п 

Науки № 

п/п 

Науки 

1 Фізико-ма-

тематичні 

10 Філологічні 19 Психологічні 

2 Хімічні 11 Географічні 20 Воєнні 

3 Біологічні 12 Юридичні 21 Нац. безпека 

4 Геологічні 13 Педагогічні 22 Соціологічні 

5 Технічні 14 Медичні 23 Політичні 

6 Сільського-

сподарські 

15 Фармацевти-

чні 

24 Фізичне ви-

ховання й 

спорт 

7 Історичні 16 Ветеринарні 25 Державне 

правління 8 Економічні 17 Мистецтвоз-

навство 

9 Філософські 18 Архітектура 

 

Загальні цілі та завдання науки на конкретний період 

розвитку кожна держава визначає виходячи з їх соціально-

економічного і політичного стану. Фундаментальні науки 

мають розвиватись випереджальними темпами, створюючи 

теоретичну базу для прикладних наук. У сфері їх розвитку 

мають знаходитись, насамперед, розробки вітчизняних нау-

кових колективів, що мають світове визнання, а також при-

кладні дослідження і технології, в яких Україна має значний 
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науковий, технологічний та виробничий потенціал і які зда-

тні забезпечити вихід вітчизняної продукції на світовий ри-

нок. 

Вища освіта, підготовка наукових і науково-педагогіч-

них кадрів має здійснюватися з пріоритетних напрямів нау-

кового і науково-технічного розвитку. 

На сьогодні для України пріоритетними є такі напрями 

прикладних наукових досліджень: 

 нетрадиційні джерела енергії; 

 дослідження космічного простору, астрономія і астро-

фізика; 

 медицина і медична техніка; 

 дослідження в галузі аграрних технологій і сучасних бі-

отехнологій; 

 ресурсо- та енергозберігаючі та екологічно безпечні те-

хнології; 

 нові матеріали та хімічні продукти; 

 екологія та раціональне природокористування; 

 нові інформаційні технології. 

Отже, структура і класифікація науки в Україні спря-

мовані на подальший розвиток науки і техніки для зрос-

тання інтелектуального потенціалу держави та його викори-

стання для добробуту людей. 

 

Наукометричні бази 

Ефективність наукової діяльності може оцінюватися з 

використанням як якісних, так і кількісних показників. В ос-

нові якісних оцінок лежать висновки експертів. Суб’єктив-

ність подібних оцінок знижує достовірність отримуваних 

результатів. 

Кількісні оцінки засновані на опублікованих даних і па-

тентній інформації: це число публікацій, аналіз частоти їх-

ньої цитованості (індекс цитування), індекс Гірша, імпакт-

фактор наукового журналу, в якому роботи опубліковані, кі-

лькість отриманих вітчизняних та міжнародних грантів, 
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стипендій, вітчизняних та іноземних премій, участь у між-

народному науковому співробітництві, складі редколегій 

наукових журналів. Із перерахованих вище показників 

останнім часом найбільший інтерес представляють індекс 

цитування, індекс Гірша та імпакт-фактор. Міжнародна 

практика наукометричних досліджень сьогодні базується на 

використанні наукометричних баз даних. 

Наукометрична база даних (НМБД) − це бібліографічна 

і реферативна база даних з інструментами для відстеження 

цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. 

Індекс цитування – це прийнята в науковому світі 

міра значущості наукової роботи будь-якого вченого або на-

укового колективу. Величина індексу цитування визнача-

ється кількістю посилань на публікацію або прізвище ав-

тора в інших джерелах. Однак для точного визначення зна-

чущості наукових праць важливо не тільки кількість поси-

лань на них, але й якість цих посилань. 

Індекс Гірша (h-індекс) – кількісна характеристика 

вченого, заснована на кількості його публікацій і кількості 

цитувань цих публікацій. Наприклад, вчений має індекс Гі-

рша 5, якщо 5 з його статей цитуються як мінімум 5 разів 

кожна. 

Імпакт-фактор показує, скільки разів у середньому 

цитується кожна опублікована в журналі стаття протягом 

двох наступних років після виходу. 

Web of Science корпорації Thomson Reuters  – найавто-

ритетніша у світі аналітична і цитатна база даних журналь-

них статей. Це наукометрична база, що дозволяє здійсню-

вати пошук серед понад 12 000 журналів і 148 000 матеріа-

лів конференцій у галузі природничих, громадських, гума-

нітарних наук і мистецтва, і дає можливість отримати най-

більш релевантні дані що нас цікавлять. 

Scopus – бібліографічна і реферативна база даних та ін-

струмент для відстеження цитованості статей, опублікова-

них у наукових виданнях. Індексує 18 тис. назв наукових 
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видань з технічних, медичних та гуманітарних наук 5 тис. 

видавців. База даних індексує наукові журнали, матеріали 

конференцій і серії книжкових видань. Розробником та вла-

сником SciVerse Scopus є видавнича корпорація Elsevier. 

Список всіх журналів, що входять до НМБД Scopus є 

на сайті SJR. Знаючи назву журналу, можна знайти його 

сайт і дізнатися про редакційну політику, вимоги до авторів 

тощо. На сайті SJR можна відфільтрувати список журналів 

за країнами. 

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) ство-

рений Науковою електронною бібліотекою eLIBRARY.RU 

в рамках проєкту, ініційованого Федеральним агентством з 

науки та інновацій (Роснаука). РІНЦ – це механізм, що до-

зволяє оцінити рівень наукового видання на основі форма-

льних і об’єктивних критеріїв. Основним таким критерієм є 

відносний показник цитування статей, опублікованих у да-

ному журналі, тобто, його імпакт-фактор. 

Index Copernicus (IC) (Польща) – міжнародна науко-

метрична база даних. Цей сайт включає індексування, ран-

жування та реферування журналів, а також є платформою 

для наукової співпраці та виконання спільних наукових 

проєктів. База даних має кілька інструментів для оцінки 

продуктивності, що дозволяють відслідковувати вплив нау-

кових робіт і публікацій окремих вчених або наукових уста-

нов. На додаток до оцінки продуктивності, індекс Коперні-

кус також пропонує традиційні реферування та індексу-

вання наукових публікацій. 

 

1.2 Організація науково-дослідної діяльності в 

Україні 
 

Розвиток науки і техніки є визначальним чинником 

прогресу суспільства, підвищення добробуту його членів, 

їхнього духовного та інтелектуального зростання. Цим зу-

мовлена необхідність пріоритетної державної підтримки 
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 правову охорону інтелектуальної власності та ство-

рення умов для її ефективного використання; 

 організацію статистики в науковій діяльності; 

 проведення наукової і науково-технічної експертизи 

виробництва, нових технологій, техніки, результатів дослі-

джень, науково-технічних програм і проєктів тощо; 

 стимулювання наукової та науково-технічної творчо-

сті, винахідництва та інноваційної діяльності; 

 пропагування наукових та науково-технічних досяг-

нень, винаходів, нових сучасних технологій, внеску Укра-

їни у розвиток світової науки і техніки; 

 встановлення взаємовигідних зв’язків з іншими держа-

вами для інтеграції вітчизняної та світової науки. 

При здійсненні державного управління та регулювання 

науковою діяльністю держава керується принципами: 

 органічної єдності науково-технічного, економічного, 

соціального та духовного розвитку суспільства; 

 поєднання централізації та децентралізації управління 

у науковій діяльності; 

 додержання вимог екологічної безпеки; 

 визнання свободи творчої, наукової і науково-технічної 

діяльності; 

 збалансованості розвитку фундаментальних і приклад-

них досліджень; 

 використання досягнень світової науки, можливостей 

міжнародного наукового співробітництва; 

 свободи поширення наукової та науково-технічної ін-

формації; 

 відкритості для міжнародного науково-технічного 

співробітництва, забезпечення інтеграції української науки 

в світову в поєднанні з захистом інтересів національної без-

пеки. 

Організаційна структура управління науковою діяльні-

стю є складною, розгалуженою системою. Державне регу-
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лювання і управління розвитком науки здійснюють Верхо-

вна Рада України, Кабінет Міністрів України і Президент 

України. Вищим органом організації науки є Національна 

академія наук України (НАН України). Сукупність всіх ор-

ганів влади та наукових установ України формують органі-

заційну структуру науки. 

Президент України як глава держави і гарантії держав-

ного суверенітету сприяє розвиткові науки і техніки з метою 

забезпечення технологічної незалежності країни, матеріаль-

ного достатку суспільства і духовного розквіту нації. 

Президент України відповідно до Конституції України 

та законів України: 

• визначає систему органів виконавчої влади, які здійс-

нюють державне управління у сфері наукової і науково-те-

хнічної діяльності в Україні; 

• забезпечує здійснення контролю за формуванням та 

функціонуванням системи державного управління у сфері 

наукової і науково-технічної діяльності; 

• для здійснення своїх повноважень у науковій і науково-

технічній сфері створює консультативно-дорадчу раду з пи-

тань науки і науково-технічної політики, яка сприяє форму-

ванню державної політики щодо розвитку науки, визна-

чення пріоритетних науково-технічних напрямів, вироб-

лення стратегії науково-технологічного та інноваційного 

розвитку, розглядає пропозиції щодо ефективного викорис-

тання коштів Державного бюджету України, які спрямову-

ються на розвиток науки, технологій та інновацій, щодо 

удосконалення структури управління наукою, системи під-

готовки і атестації кадрів. 

Верховна Рада України: 

– визначає основні засади і напрями державної політики 

у сфері наукової і науково-технічної діяльності; 

– затверджує пріоритетні напрями розвитку науки і тех-

ніки та загально-державні (національні) програми науково-

технічного розвитку України; 



27 
 

– здійснює інші повноваження, які, відповідно, до Кон-

ституції України віднесені до її відання. 

Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі 

органів виконавчої влади: 

 здійснює науково-технічну політику держави; 

 подає Верховній Раді України пропозиції щодо пріори-

тетних напрямів розвитку науки і техніки та її матеріально-

технічного забезпечення; 

 забезпечує реалізацію загальнодержавних науково-тех-

нічних програм; 

 затверджує державні (міжвідомчі) науково-технічні 

програми відповідно до визначених Верховною Радою Ук-

раїни пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. 

Одним із основних важелів здійснення державної полі-

тики в сфері наукової і науково-технічної діяльності є бю-

джетне фінансування. Розмір його не може бути менше 

1,7% валового внутрішнього продукту України. 

Вищим науковим органом держави є Національна ака-

демія наук (НАН) України, яка очолює, організовує і здійс-

нює фундаментальні та прикладні дослідження з найважли-

віших проблем природничих, технічних і гуманітарних 

наук, а також координує здійснення фундаментальних дос-

ліджень у наукових установах та організаціях незалежно від 

форм власності. 

Національна академія наук України (НАН України) – 

вища наукова установа України з самоврядною організа-

цією. НАНУ об’єднує дійсних членів, членів-кореспонден-

тів та іноземних членів, а також всіх наукових працівників, 

що працюють у її наукових установах, здійснюючи дослі-

дження у галузі природничих, гуманітарних, суспільних та 

технічних наук. На кінець 2013 р. в НАН України працю-

вало 40211 співробітників, з них 19292 – науковці. Керівні 

органи НАН України перебувають у Києві. 

Назва Академії неодноразово зазнавала змін. У 1918–

1921 рр. вона іменувалася Українська академія наук (УАН), 
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з 1921 по 1936 р. – Всеукраїнська академія наук (ВУАН), у 

1936–1991 рр. – Академія наук Української РСР, з 1991 по 

1993 р. – Академія наук України, а з 1994 р. – Національна 

академія наук України. 

Українську академію наук засновано за указом геть-

мана Павла Скоропадського і урочисто відкрито 24 листо-

пада 1918 року. Її було створено самоврядною установою, 

яка одразу складалася з 45 установ: 15 інститутів, 14 постій-

них комісій, 6 музеїв, 2 кабінети, 2 лабораторії, Ботанічний 

та Акліматизаційний сади, Астрономічна обсерваторія, Біо-

логічна станція, бібліотека, друкарня та архів. Видання Ака-

демії повинні були друкуватися українською мовою. Статут 

підкреслював загальноукраїнський характер УАН: її дійс-

ними членами могли бути не тільки громадяни Української 

Держави, але й українські вчені Західної України (що тоді 

входила до складу Австро-Угорщини). Іноземці теж могли 

стати академіками, але за постановою 2/3 дійсних членів 

УАН. Президію та перших академіків (по три на відділ) при-

значив уряд, у подальшому членів мали обирати ці акаде-

міки. 

Керівництво НАН України здійснює її Президент, який 

вибирається загальними зборами вчених. 

Найвищим керівним органом НАН України є Загальні 

збори її членів. Станом на листопад 2013 р. до складу НАН 

України входять 199 дійсних членів (академіків), 366 чле-

нів-кореспондентів та 108 іноземних членів. 

Дійсними членами НАН за її статутом можуть бути об-

рані науковці, які зробили видатний внесок у розвиток пев-

ного напрямку науки. Членами-кореспондентами НАН оби-

рають вчених, які збагатили науку визначними здобутками. 

У жодних нормативних документах НАН немає уточнення 

щодо сутності «видатного внеску» чи «визначних здобут-

ків». Іноземними членами НАН можуть бути обрані науко-

вці, які є громадянами інших держав, наукові праці яких ви-

знані міжнародним співтовариством та які здійснили внесок 
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у розвиток міжнародних зв’язків НАН України. Члени НАН 

України обираються довічно. 

У період між сесіями Загальних зборів керівництво ро-

ботою Академії здійснює Президія НАН України, примі-

щення якої представлено на (рис. 1.4). 

 

 
 

Рис. 1.4. Приміщення Президії НАН України  

на вулиці Володимирській № 54 у Києві 

 

Президія обирається Загальними зборами строком на 

п’ять років. До Президії входять Президент НАН, віце-пре-

зиденти, академіки-секретарі відділень наук і голови регіо-

нальних наукових центрів.  

При Національній академії наук України створюється 

Міжвідомча рада з координації фундаментальних дослі-

джень в Україні (далі – Рада). Положення про Раду та її 

склад затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

НАН складається із ряду відділів відповідних галузей 

наук. Крім галузевих, є і територіальні відділи (Донецький, 

Західний, Південний) і територіальні філії. Галузеві відділи 

НАН об’єднують науково-дослідні інститути. Крім НАН в 

Україні функціонують державні галузеві академії наук – 

Українська академія аграрних наук, Академія медичних 
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наук України, Академія педагогічних наук України, Акаде-

мія правових наук України, Академія мистецтв України 

(далі – академії), які є державними науковими організаці-

ями, заснованими на державній власності. 

Кошти на забезпечення діяльності академій щорічно 

визначаються у Державному бюджеті України окремими 

рядками. Фінансування академій може здійснюватися за ра-

хунок інших джерел, не заборонених законодавством Укра-

їни. 

Галузеві академії координують, організують і прово-

дять дослідження у відповідних галузях науки і техніки. 

Держава передає академіям у безстрокове безоплатне 

користування без права зміни форми власності основні фо-

нди, а також обігові кошти. Використання майна, переда-

ного академіям, здійснюється ними відповідно до законо-

давства та статутів академій. Земельні ділянки надаються 

академіям у постійне користування відповідно до земель-

ного законодавства України. 

Академії здійснюють свою діяльність згідно з законо-

давством України та своїх статутів, які приймаються зага-

льними зборами академій та затверджуються Кабінетом Мі-

ністрів України. 

Загальні збори Національної академії наук України та 

галузевих академій наук мають виключне право вибирати 

вчених України дійсними членами (академіками) та чле-

нами-кореспондентами, а іноземних вчених – іноземними 

членами відповідних академій. 

До складу академій можуть входити наукові установи, 

підприємства, організації, об’єкти соціальної сфери, що за-

безпечують їх діяльність. 

Державне управління у сфері наукової і науково-техні-

чної діяльності академій здійснюється згідно з законодавст-

вом України у межах, що не порушують їхньої самоврядно-

сті у вирішенні питань статутної діяльності і свободи нау-

кової творчості. 
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Самоврядність академій полягає у самостійному визна-

ченні тематики досліджень, своєї структури, вирішенні на-

уково-організаційних, господарських, кадрових питань, 

здійсненні міжнародних наукових зв’язків. 

Академії виконують замовлення органів державної 

влади щодо розроблення засад державної наукової і нау-

ково-технічної політики, проведення наукової експертизи 

проєктів державних рішень і програм. 

Академії щорічно звітують перед Кабінетом Міністрів 

України про результати наукової і науково-технічної діяль-

ності та використання коштів, виділених їм із Державного 

бюджету України. 

При Президентові України створена Рада з питань на-

уки та науково-технічної політики як консультативно-дора-

дчий орган, з метою сприяння формуванню державної полі-

тики щодо розвитку науки, визначенню пріоритетних на-

прямів, розробці стратегії технологічного розвитку, удоско-

наленню структури управління наукою та системи підгото-

вки і атестації кадрів. 

Основними завданнями Ради є: 

 розроблення пропозицій щодо державної політики у 

сфері наукової та науково-технічної діяльності, інтелектуа-

льної власності та трансферту технологій; 

 оцінка стану науки та техніки в Україні; 

 експертиза проєктів законів України, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України з питань наукової та 

науково-технічної діяльності, інтелектуальної власності та 

трансферту технологій; 

 аналіз проєктів національних та державних науково-те-

хнічних програм, пропозицій щодо пріоритетних напрямів 

розвитку науки і техніки, основних засад та напрямів кадро-

вої політики, підготовки, атестації наукових кадрів, міжна-

родного співробітництва з цих питань, поліпшення соціаль-

ного захисту науковців та піднесення суспільного престижу 

їх праці;  
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 сприяння координації діяльності академій наук, закла-

дів вищої освіти, галузевих науково-дослідних інститутів, 

підприємств, установ та організацій у сфері наукової та на-

уково-технічної діяльності; 

 розроблення пропозицій щодо створення цивілізова-

ного ринку об’єктів інтелектуальної власності в Україні; 

 підготовка пропозицій щодо фінансування наукової та 

науково-технічної діяльності, аналіз ефективності викорис-

тання коштів, що виділяються для цього. 

Раду очолює Президент України. 

Для підтримки фундаментальних наукових досліджень 

у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, що 

провадяться науковими установами, закладами вищої 

освіти, вченими, створюється Державний фонд фундамен-

тальних досліджень (далі – Фонд). 

Основними завданнями Фонду є: 

 фінансова підтримка на конкурсних засадах фундамен-

тальних наукових досліджень у галузі природничих, техні-

чних, суспільних та гуманітарних наук, що виконуються на-

уковими колективами або окремими вченими; 

 сприяння науковим контактам та розповсюдження ін-

формації в галузі фундаментальних наукових досліджень в 

Україні та за кордоном; 

 підтримка міжнародного наукового співробітництва в 

галузі фундаментальних наукових досліджень. 

Діяльність Фонду регулюється Положенням, яке за-

тверджується Кабінетом Міністрів України. 

Головним завданням галузевих міністерств, інших цен-

тральних органів виконавчої влади з проблем науково-тех-

нологічного та інноваційного розвитку є розроблення та ре-

алізація єдиної науково-технологічної політики відповідної 

галузі, здійснення функцій державного замовника в частині 

використання коштів державного бюджету, що надаються 

на підтримку науково-технічного розвитку галузей, та фун-
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кцій розпорядника галузевих фондів, проведення експер-

тизи наукових результатів, організація і проведення моніто-

рингу інноваційної діяльності підприємств та установ своєї 

галузі незалежно від їх підпорядкованості. 

Вчені для цілеспрямованого розвитку відповідних на-

прямів науки, захисту фахових інтересів, взаємної коорди-

нації науково-дослідної роботи, обміну досвідом, об’єдну-

ються в наукові громадські організації, які підлягають ре-

єстрації та діють відповідно до законодавства про об’єд-

нання громадян. 

Громадські наукові організації можуть створювати 

тимчасові наукові колективи, утворювати для виконання 

статутних завдань науково-дослідні, проєктно-конструк-

торські, експертні, консалтингові, пошукові організації, 

співпрацювати з іноземними та міжнародними організаці-

ями, бути колективними членами міжнародних науково-фа-

хових об’єднань, спілок, товариств відповідно до законо-

давства України. 

Органи державної влади можуть залучати громадські 

наукові організації за їхньою згодою до участі у підготовці 

та реалізації рішень щодо наукової і науково-технічної дія-

льності, наукової і науково-технічної експертизи, науково-

технічних програм, проєктів і розробок та у взаємодії з ними 

інформувати населення про безпеку, екологічну чистоту, 

економічну та соціальну значущість, екологічні та соціа-

льно-економічні наслідки реалізації відповідних програм, 

проєктів і розробок. 

Основними виробниками і носіями знання в суспільс-

тві виступає наука в цілому, тобто її організаційна струк-

тура та окремі вчені, дослідники. В Україні діє розгалужена 

мережа наукових організацій.  

Суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності є: 

вчені, наукові працівники, науково-педагогічні працівники, 

а також наукові установи, наукові організації, заклади ви-

щої освіти III-IV рівнів акредитації, громадські організації. 
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Вчений є основним суб’єктом наукової і науково-технічної 

діяльності. 

Він має право: обирати форми, напрями і засоби науко-

вої і науково-технічної діяльності відповідно до своїх інте-

ресів, творчих можливостей та загально-людських ціннос-

тей; об’єднуватися з іншими вченими в постійні або тимча-

сові наукові колективи для проведення спільної наукової і 

науково-технічної діяльності; брати участь у конкурсах на 

виконання наукових досліджень, які фінансуються за раху-

нок коштів Державного бюджету України та інших джерел; 

здобувати визнання авторства на наукові і науково-технічні 

результати своєї діяльності; публікувати результати своїх 

досліджень або оприлюднювати їх іншим способом; брати 

участь у конкурсах на заміщення вакантних посад наукових 

і науково-педагогічних працівників; отримувати, переда-

вати та поширювати наукову інформацію; здобувати держа-

вне і громадське визнання через присудження наукових сту-

пенів, вчених звань, премій, почесних звань за внесок у ро-

звиток науки, технологій, впровадження наукових, науково-

технічних результатів у виробництво та за підготовку нау-

кових кадрів. 

Науковий працівник може виконувати науково-дослі-

дну, науково-педагогічну, дослідно-конструкторську, дос-

лідно-технологічну, проєктно-конструкторську, проєктно-

технологічну, пошукову, проєктно-пошукову роботу та 

(або) організовувати виконання зазначених робіт у науко-

вих установах та організаціях, закладів вищої освіти III–IV 

рівнів акредитації, лабораторіях підприємств. 

Наукова установа діє на підставі статуту (положення), 

що затверджується в установленому порядку. 

Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада нау-

кової установи є колегіальним дорадчим органом управ-

ління науковою і науково-технічною діяльністю наукової 

установи. 
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Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада нау-

кової установи: визначає перспективні напрями наукової і 

науково-технічної діяльності; здійснює наукову і науково-

технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних 

робіт; розглядає та затверджує поточні плани наукових до-

сліджень; затверджує теми дисертацій здобувачів та аспіра-

нтів, їх наукових керівників (консультантів); затверджує ре-

зультати атестації наукових працівників; обирає за конкур-

сом на вакантні посади наукових працівників; у межах своєї 

компетенції розглядає питання про присвоєння вчених 

звань; вирішує інші питання діяльності наукової установи, 

визначені її статутом (положенням). 

Для надання державної підтримки науковим установам 

усіх форм власності, діяльність яких має важливе значення 

для науки, економіки та виробництва, створюється Держав-

ний реєстр наукових установ, яким надається підтримка 

держави. Положення про Державний реєстр наукових уста-

нов затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Наукові установи включаються Міністерством освіти і 

науки України до Державного реєстру наукових установ за 

умови проходження державної атестації. 

Наукові установи, включені до Державного реєстру на-

укових установ: 

 користуються податковими пільгами відповідно до за-

конодавства України; 

 не можуть змінювати наукову і науково-технічну дія-

льність на інші види діяльності; 

 зобов’язані не менш як 50 відсотків доходу від своєї ді-

яльності спрямовувати на проведення ініціативних нау-

ково-дослідних робіт та розвиток дослідницької матеріа-

льно-технічної бази. 

Статус національного наукового центру може бути на-

дано науковій установі, закладу вищої освіти IV рівня акре-

дитації (об’єднанню наукових установ чи закладів вищої 
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освіти IV рівня акредитації), що проводять комплексні нау-

кові дослідження загальнодержавного значення та мають 

світове визнання своєї діяльності. 

 

1.3 Мета і завдання науково-дослідної роботи 

студентів 
 

Науково-дослідна робота студентів є найбільш ефекти-

вним методом підготовки якісно нових фахівців у вищій 

школі. Вона максимально розвиває творче мислення, інди-

відуальні здібності, дослідницькі навички студентів, дозво-

ляє здійснювати підготовку ініціативних фахівців, розвиває 

наукову інтуїцію, глибину мислення, творчий підхід до 

прийняття знань і практичне застосування їх для вирішення 

задач і наукових проблем, а також виховує у студентів 

уміння працювати в колективі. 

Зростаючі вимоги науки, техніки, виробництва, інте-

реси соціального та культурного прогресу обумовили пере-

творення науково-дослідницької роботи студентів у закла-

дах вищої освіти (ЗВО) країни в об’єктивну необхідність і 

закономірну особливість удосконалення вищої школи сьо-

годні. 

Основні цілі науково-дослідної роботи: 

 прищеплювання студентам навички проведення і 

постановки самостійних наукових досліджень, вироблення 

творчого підходу до вирішення наукових проблем, що пос-

тають перед ними, освоєння методів самостійної роботи з 

науковою літературою, поглиблення і розвиток знань, їх 

практичне застосування; 

 залучення найбільш здібних студентів до вирішення 

науково-технічних проблем, що мають безпосередній вихід 

у народне господарство; 

 можливість обґрунтованого вибору студентами нау-

кового напрямку, де б найбільш яскраво могли виявлятися 

їх творчі здібності; 
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 виховання вже в стінах вузів резерву вчених, дослід-

ників, викладачів, формування потенціалу майбутньої на-

уки; 

 прискорення професійного становлення майбутніх 

фахівців; 

 придбання студентами вмінь та навичок роботи в ко-

лективі, виховання у студентів почуття колективізму та від-

повідальності; 

 сприяння науково-технічному прогресу шляхом 

участі в розробці актуальних проблем науки, техніки, куль-

тури. 

Головною метою виконання НДРС є формування у сту-

дентів професійних навичок інженера-організатора виробни-

цтва. В процесі роботи над НДР студент освоює методику те-

хніко-економічних досліджень, здобуває досвід самостійної 

наукової праці, вчиться умінню текстового, графічного і таб-

личного оформлення роботи у вигляді звіту, виступає на семі-

нарах студентської наукової конференції, вчиться грамотно, 

чітко і лаконічно викладати в усній формі результати викона-

ної роботи і захищати свою точку зору; вивчаючи основи ор-

ганізації і планування наукових досліджень, застосовує ці 

знання в процесі виконання НДР, намагаючись планомірно 

організовувати свою працю, точно і з мінімальними витра-

тами часу виконувати обчислення, ефективно використову-

вати методи  аналітичного і графічного аналізу, методи експе-

ртних оцінок, прийоми планування експерименту, методи по-

будови монограм. 

До числа загальних факторів розвитку НДРС у вищій 

школі правомірно віднести такі: рівень і характер суспі-

льно-економічного розвитку продуктивних сил і виробни-

чих відносин суспільства, ступінь розвитку суспільних від-

носин; політичних відносин; рівень суспільної свідомості, 

вплив науково-технічного прогресу на сферу соціально-еко-

номічного життя суспільства, рівень розвитку науки та зро-

стання її ролі в ефективності підготовки фахівців. 
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Специфічними факторами, що впливають на науково-

дослідницьку роботу студентів, можна вважати: постійне 

зростання наукового потенціалу вищої школи; розширення 

фундаментальних і прикладних досліджень у закладах ви-

щої освіти на основних напрямках науки; зростання зна-

чення творчих функцій фахівців в умовах науково-технічної 

революції; наявність і переоснащення матеріально-техніч-

ної бази вузів для забезпечення масової участі студентів у 

науково-технічній творчості; широке впровадження в осві-

тній процес елементів дослідження і самостійної роботи 

студентів. 

При аналізі НДРС виявляються наступні фактори, що 

впливають на розвиток студентської науки безпосередньо в 

кожному ЗВО: 

1) наявність висококваліфікованих професорсько-ви-

кладацьких і наукових кадрів, зайнятих науковими дослі-

дженнями і здійснюючих керівництво студентською науко-

вою працею; 

2) рівень і обсяг проведених наукових досліджень; 

3) ступінь придатності студентів до наукових досліджень, 

проведених у ЗВО; 

4) прямий науковий зв’язок ЗВО з науково-дослідниць-

кими закладами, промисловими підприємствами та органі-

заціями; 

5) безупинне удосконалення освітнього процесу з ура-

хуванням новітніх досягнень сучасної науки і техніки, но-

вих методів і технічних засобів навчання; 

6) пропаганда студентської науки, що сприяє залу-

ченню до науково-технічної роботи кожного студента. 

У ЗВО України існують два напрямки науково-дослід-

ницької роботи студентів: науково-дослідницька та на-

вчально-дослідницька робота студентів, що здійснюється в 

процесі навчання, та позааудиторна НДРС. 

У системі підготовки творчих, висококваліфікованих фа-

хівців важливу роль, як уже було сказано, відіграє оптимальне 
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сполучення творчої, наукової і практичної підготовки студен-

тів. Найбільш ефективним засобом втілення цього комплексу 

в освітній процес є НДРС, введена в освітній процес, яка, вла-

сне кажучи, є його невід’ємною частиною. Її основна мета по-

лягає в практичному закріпленні теоретичних знань студен-

тів, формуванні їхнього творчого мислення, придбанні нави-

чок самостійного проведення наукових досліджень і т.д. 

Процес творчого формування фахівців проходить кі-

лька етапів. На першому етапі науково-дослідницька робота 

передбачається навчальними планами і є обов’язковим ви-

дом знань. 

Введення елементів дослідження при виконанні прак-

тичних і лабораторних робіт під час проходження виробни-

чої практики перетворилося на провідну форму НДРС. Вона 

дозволяє перенести акцент навчання як процесу пасивного, 

репродуктивного засвоєння знань на навчання як активне, 

продуктивне пізнання, розвиток пізнавальної активності, 

творчого мислення, наукової ерудиції, придбання студен-

тами навичок і методів ведення наукової праці та експери-

ментальних досліджень. 

Практика свідчить про велику ефективність цієї форми 

роботи, що забезпечує найбільш масове залучення студен-

тів до наукової праці, яка проводиться професорсько-викла-

дацьким складом ЗВО, сприяючи перетворенню її в обов’яз-

ковий елемент освітнього процесу. 

 

1.4 Види  і  форми  науково-дослідної  роботи 

студентів 
 

Критерієм дієвості вищої школи є те, наскільки широко 

використовується її науковий потенціал, спрямований на 

вирішення найважливіших соціальних та економічних за-

вдань, наскільки активно і успішно в науково-дослідній ро-

боті бере участь студентська молодь. Науково-дослідна ро-

бота студентів є обов’язковою, органічною, невід’ємною 
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частиною підготовки спеціалістів в університеті і входить 

до числа основних задач університету, що вирішуються на 

основі єдності освітнього і наукового процесів. 

Розвиток наукових досліджень у вищий школі безпосе-

редньо впливає на якість освітнього процесу, оскільки вони 

модифікують не лише вимоги до рівня знань студентів, а й 

сам процес навчання та його структуру, підвищуючи сту-

пінь підготовки майбутніх фахівців, розширюючи їхній тво-

рчий і практичний кругозір. 

Організація наукової діяльності у вищій школи перед-

бачає поліпшення якості підготовки фахівців, здатних після 

закінчення закладу вищої освіти самостійно вирішувати се-

рйозні наукові завдання, бути на рівні з передовими ідеями 

наукової теорії та практики. Тому саме тут важливо прище-

пити студентам смак до наукових досліджень, привчити їх 

уже на цьому етапі мислити самостійно. 

Таким чином, використання результатів наукових дос-

ліджень у вищій школі не лише змінює зміст і сенс самих 

наукових дисциплін, а й підказує нові форми і методи про-

ведення освітнього процесу. 

Результати науково-дослідної роботи відбиваються в 

нових курсах, лекціях і практичних (семінарських) занят-

тях. Як свідчить практика, захоплення науковими дослі-

дженнями робить для студентів дисципліни, які вивча-

ються, предметними, стимулюючи їх засвоєння. При цьому 

якість засвоєння теоретичного матеріалу значно підвищу-

ється, що відбивається на скороченні часу, необхідного для 

засвоєння нової інформації. Такий взаємозв’язок дозволяє 

студентам успішно виконувати напружену навчальну про-

граму, самостійно вивчати додаткову літературу й водночас 

робити перші кроки в науці. 

Залучення студентів факультетів до наукової творчо-

сті, організація студентської науково-дослідної роботи – ва-

жлива складова підготовки висококваліфікованих фахівців. 
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Тому кожен студент з перших днів свого навчання в уніве-

рситеті повинен активно розвивати свої творчі здібності, 

здобувати необхідні навички проведення самостійного нау-

кового процесу, оволодівати сучасними методами науково-

дослідної роботи. 

Науково-дослідна робота студентів– це своєрідний 

творчий процес, який потребує наявності цілої низки здіб-

ностей, умінь і навичок, а саме: творчого мислення, глибо-

кого проникнення в суть фактів і явищ з використанням за-

конів мислення. В Україні система організації НДРС ство-

рювалася на підґрунті інтенсивного розвитку у закладах ви-

щої освіти наукової роботи, розширення їхньої мережі, змі-

цнення їхніх творчих зв’язків з підприємствами, галузевими 

науково-дослідними інститутами, а також дослідними ін-

ститутами Національної Академії наук України та зарубіж-

них країн. Головною метою організації і розвитку системи 

НДРС є підвищення рівня наукової підготовки спеціалістів 

з вищою професійною освітою і виявлення талановитої мо-

лоді для подальшого навчання і поповнення педагогічних і 

наукових кадрів закладів вищої освіти, науково-дослідних 

організацій і установ. 

Основними завданнями НДРС є: 

 забезпечення інтеграції навчальних занять і науково-

дослідної роботи студентів; 

 створення умов для розкриття і реалізації особистісних 

творчих здібностей студентської молоді; 

 відбір талановитої молоді, яка проявила здібності та 

прагнення до наукової і педагогічної діяльності; 

 розширення масовості і підвищення результативності 

участі студентів у науковій діяльності, шляхом залучення 

студентів до досліджень з пріоритетних напрямів науки, що 

пов’язані з сучасними потребами суспільства і держави; 

 розвиток наукових міжвузівських зв’язків як в Україні, 

так і з країнами близького і дальнього зарубіжжя. 
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Науково-дослідна робота студентів є комплексною сис-

темою, що має забезпечити безперервну участь студентів у 

науковій роботі протягом всього періоду навчання. Важли-

вою ознакою комплексності виступає наступність її методів 

і форм від курсу до курсу, від кафедри до кафедри, від однієї 

навчальної дисципліни до іншої, від одних видів навчаль-

них занять до інших. При цьому необхідно, щоб обсяг і 

складність набутих студентами в процесі наукової роботи 

знань, вмінь, навичок зростала поступово. 

Так, наприклад, на першому і другому курсах метою і 

основним змістом всієї роботи має бути формування у сту-

дентів у ході загальнонаукової підготовки перспективних 

навичок, умінь і набуття елементарних знань щодо вико-

нання наукової роботи, навчання основам самостійної ро-

боти, розвиток нестандартного мислення. Тут можуть бути 

корисними реферативна робота і елементи наукових дослі-

джень у ході лабораторних і практичних робіт. 

На третьому курсі, у ході загальної і спеціальної підго-

товки, виконанні самостійних невеликих досліджень і за-

вдань творчого характеру, відбувається формування спеціа-

льних дослідницьких навичок, поглиблення знань методів, 

методик, технічних засобів виконання досліджень і обробки 

результатів. Ускладнюються задачі і форми наукових дослі-

джень, збільшується їх обсяг. Робота набуває більш яскра-

вого творчого характеру. 

На четвертому курсі і, особливо, в магістратурі пода-

льше формування, закріплення і удосконалення знань, 

вмінь і навичок, розвиток творчого мислення і підходу до 

вирішення конкретних задач, вміння самостійно приймати і 

реалізовувати рішення конкретних задач, використання 

отриманих знань на практиці має відбуватися, головним чи-

ном, в процесі самостійної науково-дослідної роботи студе-

нтів за індивідуальними завданнями. Тому слід студентам 

мати у своєму активі участь у конференціях, конкурсах усіх 

рівнів. 
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Організація науково-дослідної роботи студентів здійс-

нюється під керівництвом і контролем з боку ректорату, де-

канату, завідувачів кафедр. Найважливіша роль в її поста-

новці належить Раді молодих вчених (РМУ), що об’єднує 

студентів, які займаються науково-дослідною діяльністю. 

Основними завданнями РМУ є організація спільно з кафед-

рами студентських наукових гуртків, різних видів бюро, ви-

користання різноманітних форм проведення наукової ро-

боти студентів. У межах роботи РМУ проводяться студент-

ські наукові конференції, конкурси, виставки студентських 

наукових робіт, студенти залучаються до лекційної, просві-

тницької діяльності поза межами університету. 

Наукова діяльність студентів поділяється на на-

вчально-дослідну роботу, тобто роботу, що включається до 

навчального процесу, та науково-дослідну роботу, що вико-

нується в позааудиторний час. 

 

Навчально-дослідна робота студентів 

Головне завдання навчально-дослідної роботи студен-

тів – поглиблення й творче освоєння навчального матері-

алу, набуття студентами навичок самостійної теоретичної 

та експериментальної роботи, ознайомлення з сучасними 

методами наукових досліджень, технікою експерименту, 

реальними умовами роботи у наукових та виробничих коле-

ктивах. Навчально-дослідна робота студентів починається 

на другому курсі навчання з ознайомлення студентів з тео-

ретичними засадами постановки, організації та виконання 

наукових досліджень, з методикою вивчення наукової літе-

ратури, планування і проведення експерименту, обробки на-

укових даних тощо. 

Навчально-дослідна робота студентів передбачає: 

 написання рефератів на основі добору і вивчення таких 

джерел наукової літератури як: окремі розділи монографій, 

наукові статті вітчизняних і зарубіжних авторів; 
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 виконання практичних і домашніх завдань, контроль-

них робіт, що містять елементи наукових досліджень і ви-

магають від студентів ознайомлення з достатньо широким 

колом літератури, використання комп’ютерної та іншої те-

хніки; 

 підготовку і захист курсових, дипломних і магістерсь-

ких робіт, пов’язаних з проблематикою наукових дослі-

джень спеціальних кафедр, науково-дослідної частини уні-

верситету; 

 виконання конкретних нетипових завдань науково-до-

слідного характеру в період навчальної, виробничої, асисте-

нтської практики, індивідуальних завдань, спрямованих на 

розробку і вирішення різних конкретних проблем. 

Отже, навчально-дослідна робота студентів охоплює 

майже всі головні форми навчальної роботи та передбачає 

активну участь студентів в їх здійсненні, спрямовує студен-

тів на творче вирішення актуальних наукових і виробничих 

завдань, а також передбачає активне включення студентів у 

діяльність тих установ, організацій, в яких їм доведеться 

працювати після закінчення університету. 

Участь у навчально-дослідній діяльності, що включена 

до навчального процесу, є обов’язковою для кожного студе-

нта. Навчально-дослідну роботу планують та організову-

ють як загальнонаукові, так і спеціальні кафедри універси-

тету у ході вивчення загальних і спеціальних дисциплін, що 

викладаються на кафедрах. У ході вивчення саме цих дис-

циплін студент у великих обсягах виконує практичні за-

вдання, проходить навчальну, виробничу практику, пише 

контрольні, курсові, дипломні та магістерські роботи. 

На молодших курсах студенти пишуть реферати, тему 

яких вони можуть обирати самостійно із запропонованих 

кафедрами переліків тем. Працюючи над цими рефератами, 

вони вивчають спеціальну літературу, статті з фахових жу-

рналів. Ці реферати часто слугують основою виступів сту-
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дентів з доповідями на семінарах, науково-практичних сту-

дентських конференціях. 

Починаючи з другого курсу і на наступних, завдання 

науково-дослідного характеру, переважно, вводяться до се-

мінарських і практичних занять, до програми навчальної та 

виробничої практики, до контрольних і курсових робіт. Їхня 

складність поступово зростає. Завдання, що виконуються в 

межах навчально-дослідної роботи студентів, у першу чергу 

спрямовані на активну участь студентів у роботі за науко-

вими темами, у розв’язанні проблем, над якими працюють 

випускаючі кафедри, а також факультет в цілому. При 

цьому особлива увага приділяється залученню студентів до 

збирання, аналізу і узагальнення матеріалів, постановки та 

проведення наукових експериментів, підготовки наукових 

доповідей і повідомлень. 

Особливо широких можливостей студенти набувають 

для виконання як індивідуальних, так і колективних завдань 

науково-дослідного характеру під час виробничої практики. 

Тут вони можуть бути залучені до збирання та узагальнення 

матеріалів, пошуку архівних документів тощо. 

Студенти у курсових роботах із загальнотеоретичних 

та спеціальних дисциплін використовують елементи науко-

вих досліджень у формі наукового пошуку, готують огляд 

літератури і розробляють пропозиції, що містять елементи 

новизни з теми роботи; узагальнюють передовий практич-

ний досвід, застосовують економіко-математичні методи, 

комп’ютерну та організаційну техніку, інформаційні техно-

логії. Проблеми наукового пошуку, відображені у курсових 

роботах студентів, мають знайти своє продовження у дип-

ломній роботі, а також бути частиною наукової тематики ві-

дповідної кафедри. 

У дипломній роботі повинні мати місце елементи до-

слідницького пошуку, що характеризує здатність і підгото-

вленість студента теоретично осмислити актуальність обра-
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ної теми, її науково-прикладну цінність, можливість прове-

дення самостійного наукового дослідження і застосування 

отриманих результатів у практичній діяльності базового 

підприємства, за матеріалами якого виконувалось дослі-

дження. 

Тому тематика дипломних робіт має бути тісно 

пов’язана з тематикою науково-дослідних робіт кафедри, з 

інтересами підприємства, на базі якого студент виконує ди-

пломну роботу, бути частиною госпдоговірної науково-до-

слідної тематики кафедри, факультету закладу вищої освіти 

(рис. 1.5). 

 

 
 

Рис. 1.5. Система науково-дослідної роботи студентів 

 

Кожний студент під час навчальної та виробничої прак-

тики, крім загального завдання, передбаченого програмою 

практики, виконує відповідно до своєї спеціальності за-

вдання дослідного характеру, які видає випускаюча кафе-

дра. Виконання завдання відображається в щоденнику в 

окремому розділі звіту про проходження практики і може 
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використовуватись при підготовці доповідей на конферен-

ції, інформаційних семінарах, при написанні курсових та 

дипломних робіт. 

 

Науково-дослідна робота студентів 

Головними напрямами організації НДРС можуть бути 

такі: 

 підвищення якості освітнього процесу за рахунок спі-

льної участі студентів і викладачів у виконанні різних нау-

ково-дослідних робіт; 

 участь студентів у проведенні прикладних, пошукових 

і фундаментальних наукових дослідженнях; 

 підтримка і розвиток наукових шкіл вузів в руслі насту-

пності поколінь; 

 розвиток у студентів здатності до самостійних обґрун-

тованих наукових суджень і висновків; 

 наданням студентам можливостей в процесі навчання 

спробувати свої сили у різних напрямах сучасної науки. 

Завданнями науково-дослідної роботи є: 

 навчання студентів методиці і засобам самостійного 

вирішення наукових завдань, навичкам роботи в наукових 

колективах; 

 ознайомлення з методами організації творчої роботи; 

 сприяння успішному розв’язанню актуальних проблем 

науки та соціального розвитку суспільства. 

НДРС, виступаючи продовженням і поглибленням на-

вчально-дослідної роботи, надає студенту можливість ви-

явити творчу ініціативу, перевірити у ході виконання прак-

тичних і лабораторних робіт (на практиці) вивчений мате-

ріал, вчить збирати, систематизувати, аналізувати та узага-

льнювати його, самостійно вести науково-дослідну роботу. 

Форми організації і проведення НДРС в університеті 

різні й передбачають: 

 роботу студентів у наукових гуртках, що організову-

ються загальнонауковими і спеціальними кафедрами; 
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 участь студентів групами або в індивідуальному по-

рядку в науково-дослідних темах професорсько-викладаць-

кого складу факультету; 

 роботу у студентських наукових бюро, творчих сту-

діях, майстернях; 

 лекторську роботу з розповсюдження знань у галузі на-

уки та культури; 

 роботу на громадських засадах як викладачів різних 

професійних шкіл, що створюються при факультеті; 

 участь студентів у наукових організаційно-масових і 

змагальних заходах різного рівня (кафедральні, факультет-

ські, регіональні, всеукраїнські, міжнародні), що стимулю-

ють розвиток як системи НДРС, так і творчість кожного сту-

дента. До них відносяться: наукові семінари, конференції, 

симпозіуми, конкурси наукових і навчально-дослідницьких 

робіт студентів, олімпіади з дисциплін та спеціальностей. 

Найбільш поширеною формою НДРС можуть бути сту-

дентські наукові гуртки й проблемні (наукові) семінари. Ко-

жен з них являє собою невеликий (5–6 осіб) творчий колек-

тив студентської молоді, який працює над однією пробле-

мою чи темою з певними фрагментами. Кожним науковим 

гуртком керує професор або викладач профільної кафедри, 

а його помічником є староста гуртка, який обирається сту-

дентами. Наукові гуртки та проблемні семінари працюють 

за планами, що складаються щорічно. 

Зміст роботи наукових гуртків може включати такі різ-

новиди: 

 складання рефератів та анотацій на вітчизняну та зару-

біжну наукову літературу; написання рецензій на статті та 

книги; підготовка оглядів літератури з певної проблеми або 

теми; 

 підготовка наукових доповідей і повідомлень на основі 

збирання, вивчення та узагальнення документальних і літе-

ратурних джерел, виявлення та аналіз архівних документів 

з теми дослідження; 
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 підготовка наочних посібників, збирання матеріалу для 

оформлення стендів у навчальних кабінетах і на кафедрах; 

 підготовка до публікації наукових статей у студентсь-

ких кафедральних і факультетських збірниках наукових 

праць. 

Якщо на перших курсах навчання в університеті нау-

ково-дослідна робота студентів реалізовується переважно у 

вигляді рефератів і доповідей, то на старших курсах й, осо-

бливо випускних, студентські наукові гуртки та проблемні 

групи зосереджують свою увагу на дослідженні сучасних 

актуальних наукових проблем. 

Плідною є також така форма НДРС, як залучення сту-

дентів до виконання науково-дослідних робіт, що прово-

дяться за планами кафедр і факультету в цілому. Це дозво-

ляє студентам набувати, крім професійних знань, ще й на-

вичок ділового, професійного спілкування в конкретному 

науковому колективі. 

У межах НДРС на факультеті можуть створюватися ле-

кторські бюро, школи молодого лектора тощо. У лекторсь-

кому бюро студент оволодіває навичками усного публіч-

ного мовлення, виробляє мовну культуру, вчиться спілкува-

тися із слухачами, встановлюючи контакт з аудиторією, ро-

зуміючи її потреби та інтереси. 

Тематика лекцій, які готують студенти, може бути різ-

номанітною і визначається загальнонауковими і спеціаль-

ними кафедрами факультету, які організують діяльність ві-

дповідного лекторського студентського бюро. 

Ще однією формою НДРС є участь у конкурсах науко-

вих студентських робіт, які організує Міністерство освіти 

й науки України, різні громадські організації, а також факу-

льтети. Кращі студентські роботи відзначаються і заохочу-

ються як морально, так і матеріально, а саме, дипломами, 

подяками, грошовими преміями. 

Підсумки студентської науково-дослідної роботи за рік 

підводять на щорічних спільних наукових конференціях 
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студентів і викладачів факультету, які вже стали традицій-

ними. Це не одноразова акція – за нею стоїть копітка що-

денна праця як студентів, так і професорсько-викладаць-

кого складу факультету. Проводяться конкурси на най-

кращу студентську доповідь, на найкращу наукову роботу 

тощо. 

Участь у конференціях та конкурсах наукових студент-

ських робіт і отриманні заохочення повинні враховуватися 

у НДРС. Це дає змогу обґрунтувати висновок про можли-

вість зарахування студента до резерву кандидатур вступу до 

магістратури, аспірантури, а також для рекомендації на ро-

боту, пов’язану з дослідженнями техніки. 

Участь студентів у науково-дослідній роботі найбільш 

активно розвивається завдяки тому, що на кафедрах, на фа-

культеті, в університеті існує атмосфера творчості, викори-

стовуються різноманітні форми та методи, а студенти вияв-

ляють справжній інтерес до наукового пошуку, до дослі-

дження актуальних наукових проблем, пов’язаних із харак-

тером і змістом їхньої майбутньої професійної діяльності. 

Після вивчення лекційного курсу «Технологія науко-

вих досліджень» студенти виконують практичні завдання з 

набуття навичок у реферуванні літератури, складання плану 

наукової статті, обґрунтування теми дослідження тощо. За-

своєні знання з технології наукових досліджень студенти за-

стосовують при вивченні професійно орієнтованих дисцип-

лін, аспіранти – при виконанні науково-дослідної роботи, 

узагальненні її результатів, апробації достовірності прове-

деного дослідження тощо. 

Студенти у курсових роботах із загальнотеоретичних 

та спеціальних дисциплін використовують елементи науко-

вих досліджень у формі наукового пошуку: готують огляд 

літератури і розробляють пропозиції, що містять елементи 

новизни з теми роботи; застосовують економіко-математи-

чні методи, комп’ютерну та організаційну техніку; інформа-
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ційні технології; узагальнюють передовий практичний дос-

від; оптимізують пропозиції із застосуванням економічних 

критеріїв, спрямованих на підвищення ефективності і якості 

роботи. 

Елементи наукового пошуку, відображені у курсових 

роботах (проєктах) студентів, мають бути розширені у май-

бутній дипломній роботі (проєкті), а також науковій тема-

тиці відповідної кафедри. 

Аналогічні завдання ставлять перед аспірантами в про-

цесі проведення досліджень за обраною темою дисертації. 

Відмінність полягає лише у масштабності та цілеспрямова-

ності досліджень аспіранта, що зумовлено обраною ним те-

мою. 

Кожний студент під час навчальної та виробничої прак-

тики, крім загального завдання, передбаченого програмою 

практики, виконує відповідно до своєї спеціальності за-

вдання дослідного характеру, які видає випускаюча кафе-

дра. Завдання фіксується у щоденнику і погоджується з під-

приємством, на якому провадиться практика. Виконання за-

вдання відображається у окремому розділі звіту про прохо-

дження практики і може використовуватися в інших видах 

науково-дослідної роботи студентів, зокрема, у доповідях 

та інформаціях на семінарах, при написанні курсової і дип-

ломної робіт та ін. 

Студентський науковий семінар, як один із видів 

НДРС, є обов’язковим видом аудиторних занять, які вклю-

чають у розклад. Проведення семінару передбачає поглиб-

лене вивчення питань з тематики НДРС, виступ всіх студе-

нтів з доповідями з обраної ними науково-дослідної теми, 

захист своїх висновків і пропозицій, отриманих в результаті 

проведеного дослідження. В обговоренні доповідей беруть 

участь два опоненти із числа учасників семінару. Опоненти 

попередньо ознайомлюються з доповіддю, вивчають літера-

туру до теми доповіді і дають розгорнуту аргументовану 

оцінку при обговоренні, в якому беруть участь студенти 
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академічної групи. Керує студентським науковим семіна-

ром завідуючий кафедрою або викладач, який активно і плі-

дно працює у галузі науки. 

Подана методика роботи наукового семінару студентів і 

захист на ньому результатів проведеного дослідження анало-

гічні з роботою спеціалізованої вченої ради ЗВО, наукової ус-

танови, яка розглядає результати досліджень конкретної теми 

аспірантом або групою наукових співробітників. 

Дипломна робота (проєкт) студента, який навчається за 

фахом інженера, повинна бути дослідного характеру. Тому 

якість її підготовки значною мірою залежить від рівня вико-

нання елементів дослідного пошуку, передбаченого всіма 

видами НДРС за весь період навчання. У дипломній роботі 

практично перевіряють здатність і підготовленість студента 

теоретично осмислити актуальність обраної теми, її нау-

ково-прикладну цінність, можливість виконання самостій-

ного наукового дослідження і застосування отриманих ре-

зультатів у практичній діяльності базового підприємства, за 

матеріалами якого виконано в основному дослідження. 

Тому тематика дипломних робіт має бути тісно пов’язана з 

тематикою науково-дослідних робіт кафедри, з інтересами 

підприємства, на матеріалах якого студент виконує роботу. 

Подібні вимоги ставляться до аспіранта при написанні ди-

сертаційної роботи, з тією лише особливістю, що аспірант 

має добирати групу підприємств для узагальнення резуль-

татів дослідження та розробки науково обґрунтованих реко-

мендацій. 

Таким чином, усі види і форми науково-дослідної роботи 

студентів і аспірантів спрямовані на активізацію творчого мис-

лення їх, застосування наукових методів у вирішенні конкрет-

них ситуацій у економіці, що сприяє підвищенню якості підго-

товки спеціалістів для народного господарства та кадрів науки. 
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1.5  Планування,  облік  і  контроль  науково-

дослідної роботи студентів і аспірантів 
 

Планування науково-дослідної роботи студентів і аспі-

рантів починається з розробки комплексно-цільових про-

грам по спеціальностях і спеціалізаціях. У цих планах, ви-

ходячи із навчального плану та терміну навчання, передба-

чається виконання елементів наукових досліджень на весь 

період навчання у ЗВО, аспірантурі. Комплексність про-

грами ґрунтується на виконанні всіх елементів науково-до-

слідної роботи (вибір і обґрунтування теми, виконання дос-

ліджень, апробація та експериментування, впровадження 

результатів), максимальне наближення до умов економіч-

них досліджень, що виконуються у науково-дослідних уста-

новах, науково-виробничих підприємствах. Цільова спря-

мованість програми передбачає спеціалізацію наукових до-

сліджень щодо майбутньої діяльності науковця. 

На основі комплексно-цільової програми наукових дос-

ліджень розробляється індивідуальний план науково-дослід-

ної роботи студента, аспіранта на весь період навчання у ЗВО, 

аспірантурі. В його основу покладено організацію плану-

вання науково-дослідних робіт у науково-дослідних устано-

вах. 

Студент, вивчивши тематику науково-дослідних робіт, 

рекомендовану кафедрою, звертається із заявою до завіду-

вача випускаючої кафедри про закріплення за ним конкрет-

ної теми дослідження і виділення наукового керівника. На 

засіданні кафедри затверджується тема дослідження для 

студентів і наукові керівники із числа викладачів кафедри 

та залучених наукових співробітників науково-дослідних 

установ. 

Теми дослідних робіт для студентів затверджуються, як 

правило, на третьому курсі. До цього студенти виконують 

дослідження із загальнотеоретичних дисциплін на загально-

освітніх кафедрах. 
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Науковий керівник разом з студентом складає компле-

ксний індивідуальний план науково-дослідної роботи на всі 

роки його навчання, розподіляючи етапи досліджень по се-

местрах. При цьому план деталізується за темою (розділи, 

параграфи) та датами. Складаючи календарний план вико-

нання досліджень, необхідно дотримуватися послідовності 

вивчення студентом дисциплін за навчальним планом. Так, 

застосування в техніко-економічних розрахунках ЕВМ, еко-

номіко-математичних моделей, методичних прийомів еко-

номічного аналізу та інших необхідно передбачати у плані 

досліджень за темою після вивчення їх студентом. 

У індивідуальному плані студента з науково-дослідної 

роботи обов’язково має бути враховано впровадження ре-

зультатів наукових досліджень. Це має виховне значення для 

майбутньої практичної діяльності інженера, науковця, оскі-

льки кожна наукова робота повинна включати конкретні 

пропозиції. Крім того, студент зможе використати результати 

виконаних ним наукових досліджень у курсових і дипломній 

роботах (проєктах), що сприятиме поліпшенню його фахової 

підготовки. 

За виконанням комплексного індивідуального плану 

наукових досліджень студента здійснюється контроль за 

етапами досліджень. Тому у складі індивідуального плану 

НДРС передбачено відомість обліку виконання окремих 

етапів за темою дослідження, де зазначають дату виконання 

роботи та її оцінку науковим керівником. 

Основні принципи організації наукових досліджень 

При організації НДРС повинні враховуватися наступні 

принципи: 

Плановість. Дотримання плановості в НДРС необхід-

ним з метою прискорення НТП, запобігання невиправданим 

витратам часу та засобів. У плануванні, як у початковій ста-

дії НДРС, визначається тематика досліджень і робіт, етапи і 

терміни їх виконання, визначаються необхідні технічні за-
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соби, встановлюється порядок виконання НДРС з наймен-

шими витратами. 

Організованість. Цей принцип вимагає встановлення 

режиму і порядку робіт, правил внутрішнього розпорядку з 

чергуванням праці і відпочинку, дотримання трудової дис-

ципліни, єдності термінології, стилю і форми викладу нау-

кових праць. 

Колективність. Необхідність прискорення темпів про-

ведення досліджень, підвищення якості досліджень і твор-

чий характер праці, що обмежує застосування засобів його 

механізації та автоматизації, організація комплексних дос-

ліджень – усе це вимагає залучення великого числа науков-

ців для вирішення кожної наукової проблеми. 

Поділ і кооперація праці. Спеціалізація кафедр за на-

уковими проблемами приводить як до їх кооперації для спі-

льного вирішення великих наукових проблем, так і до по-

ділу наукової праці між виконавцями. 

Забезпечення науковців необхідною інформацією. 

Обсяг науково-технічної інформації росте з кожним днем у 

всьому світі. При цьому пошук необхідної інформації та 

ознайомлення з нею стає все більш трудомістким процесом. 

У цих умовах завданням інформаційної служби ЗВО є за-

безпечення учасників НДРС найбільш сучасними та конк-

ретними даними із застосуванням електронної пошти і об-

робки за визначеними ознаками даних, зазначених у різних 

джерелах, удосконалення патентно-ліцензійної роботи. 

 

Шляхи і форми розвитку в студентів інтересу до 

НДР: 

 участь у роботі студентських науково–технічних кон-

ференціях та семінарах як слухача; 

 знайомство з виставками, конкурсами студентських ро-

біт; 

 участь в бесідах про НДРС, про студентські наукові су-

спільства (СНС), про спеціальності; 
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 відвідування лекцій видатних вчених, новаторів вироб-

ництва; 

 участь у наукових та науково-виробничих екскурсіях, 

які організовують кафедри і СНС. 

Засоби залучення студентів до НДР: 

 поглиблене вивчення з елементами аналізу окремих ро-

зділів навчальних дисциплін; 

 участь у вікторинах та олімпіадах; 

 участь в конкурсах перекладів статей технічного на-

пряму з іноземної мови; 

 написання творчих рефератів; 

 виготовлення макетів, моделей, дослідних зразків, об-

ладнання з елементами самостійної творчості; 

 участь у впровадженні наукових робіт старших товари-

шів; 

 виконання елементів наукових досліджень в домаш-

ньому завданні, лабораторній роботі, в курсовому та дипло-

мному проєкті, під час навчальних та виробничих практик; 

 розробка та постановка лабораторних робіт, технічних 

засобів контролю і навчання, навчальних посібників; 

 підготовка за літературними джерелами доповідей в 

наукових студентських гуртках і семінарах, на студентсь-

ких конференціях іноземною мовою; 

 розробка невеликих дослідницьких тем.  

Власне НДР: 

 розрахунково-теоретичні дослідження; 

 соціологічні та економічні дослідження; 

 експериментальні дослідження на макетах, моделях, 

стендах, дослідницьких зразках, натуральних об’єктах; 

 обстеження виробничих підрозділів; 

 дослідження технологічні; 

 конструювання; 

 моделювання з використанням ЕОМ; 

 складання науково-технічного звіту, підготовка допо-

віді про результати дослідження; 
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 підготовка за результатами дослідницької статті, зая-

вки на винахід. 

Суспільно-наукова та науково-просвітницька діяль-

ність студентів: 

 підготовка та виступ з лекціями на суспільно-політи-

чні, соціально-економічні, науково-технічні популярні теми 

перед абітурієнтами, студентами, робітниками; 

 участь у роботі студентського економічного лекторію з 

підготовкою доповіді та виступу в студентській чи робітни-

чій аудиторії; 

 робота консультантом в період роботи приймальної ко-

місії. 

Наукова діяльність дає приріст нових знань. В науко-

вих дослідженнях студентів результат цього процесу ще ви-

щий, бо, на відміну від наукових працівників, студенти 

вчаться досліджувати в процесі самих дослідів. У цьому ж 

їх труднощі та проблеми. 

У загальній системі НДРС особливу увагу слід приді-

ляти соціально-технічній дисципліні, як основній базі для 

розвитку і формування світогляду і творчого мислення май-

бутніх спеціалістів і організаторів виробництва. 
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РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ НАУКОЗНАВСТВА В 

СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 
2.1 Поняття, зміст і функції науки 
 

Знання, отримані в школі (коледжі, закладі вищої 

освіти), з книг, спостереження над природним і антропоген-

ним середовищем, що оточує нас, зокрема про вражаючі мо-

жливості різноманітних технологій – все це мимоволі ста-

вить перед розумом людини питання: яким чином людина, 

з її невеличкими фізичними силами, з її недосконалими ор-

ганами почуттів, які дозволяють спостерігати лише обме-

жене коло явищ, спромоглась створити сучасну техніку з її 

величезними можливостями, які далеко перевершують ви-

гадки письменників-фантастів? Це чудо зробила наука… 

Наука – сфера діяльності людини, спрямована на одер-

жання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпо-

тез, законів природи чи суспільства тощо) нових знань про 

навколишній світ. 

Людина яка займається наукою, називається вченим. 

Термін «наука» (science) і «вчений» (scientist) уперше були 

запроваджені Вільямом Уевеллом (1794 – 1866) у праці «Фі-

лософія індуктивних наук» у 1840 р: «…нам вкрай важливо 

підібрати назву для опису того, хто займається наукою 

взагалі. Я схильний називати його Вченим». 

Вчений – фізична особа, яка проводить фундамента-

льні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує нау-

кові та (або) науково-технічні (прикладні) результати. Вче-

ний є основним суб’єктом наукової і науково-технічної дія-

льності 

За Кантом, наука є сукупністю знань, впорядкованих 

згідно з певними принципами, реальним зв’язком правди-

вих суджень, передбачень і проблем дійсності та окремих її 

сфер чи аспектів. 
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Наука – явище складне, багатогранне і тому має декі-

лька основних значень (рис. 2.1). 

 

 
 

Рис. 2.1. Поняття науки 

 

По-перше, під наукою (грецьк. episteme, лат. scientia) 

розуміють специфічну сферу людської діяльності, яка спря-

мована на вироблення та систематизацію нових знань про 

природу, суспільство, мислення та пізнання навколишнього 

світу. Як специфічна сфера людської діяльності вона є ре-

зультатом суспільного розподілу праці, відокремлення ро-

зумової праці від фізичної, перетворення пізнавальної дія-

льності в особливу галузь занять певної групи людей. 

По-друге, значення «наука» виступає, як результат цієї 

діяльності – система одержаних наукових знань, що є осно-

вою наукового розуміння світу. По-третє, «наука» розумі-

ється як одна з форм суспільної свідомості, соціальний ін-

ститут. В останньому значенні, вона являє собою систему 

взаємозв’язків між науковими організаціями та членами на-

укової спільноти, а також включає системи наукової інфор-

мації, норм та цінностей науки. 

По-четверте, науку можна розглядати як галузь куль-

тури, що існувала не за всіх часів і не у всіх народів. У ході 

історичного розвитку наука перетворилася у продуктивну 
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силу суспільства та найважливіший соціальний інститут.  

Наука – це система історично сформованих, постійно 

зростаючих і поглиблюваних знань про об’єктивні закони 

природи, суспільства та мислення, заснована на цілеспрямо-

вано зібраних фактах і теоріях, яка постійно розвивається та 

перетворюється в безпосередню продуктивну силу суспіль-

ства в результаті спеціальної діяльності людей. 

Наука – це особливий вид пізнавальної творчої діяль-

ності, спрямований на вироблення об’єктивних, системно 

організованих знань про природу та суспільство. 

Знання – перетворений практикою результат пізнання 

дійсності. 

Наука – це не просто сума знань про навколишній світ, 

а точно сформульовані положення про явища та їх взає-

мозв’язки, закони природи та суспільства, що виражені за 

допомогою конкретних наукових понять та суджень. 

Поняття та судження є науковими, якщо вони отри-

мані за допомогою наукових методів (як емпіричних, так і 

теоретичних) та підтверджені в процесі їх практичної пе-

ревірки. 

Таким чином, наука – сфера дослідницької діяльності, 

що спрямована на отримання нових знань про природу, су-

спільство і людину. 

Основою науки є збір, оновлення, систематизація, кри-

тичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, 

що описують природні або суспільні явища, які досліджу-

ються та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові 

зв’язки між явищами і прогнозувати їх перебіг. 

Мета науки – отримання знань про об’єктивний і 

суб’єктивний світ, збагнення об’єктивної істини як адеква-

тного відображення об’єкта суб’єктом, що пізнає, відтво-

рення його таким, яким він існує сам по собі, поза і незале-

жно від людини та її свідомості; об’єктивний зміст почуттів, 

емпіричного досвіду, ідей, суджень, теорій, вчень і цілісної 

картини світу в діалектиці її розвитку. 
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Задачі науки: 

1) збір, опис, аналіз, узагальнення і пояснення фак-

тів; 

2) виявлення законів руху природи, суспільства, ми-

слення і пізнання; 

3) систематизація одержаних знань; 

4) пояснення сутності явищ і процесів; 

5) прогнозування подій, явищ і процесів; 

6) встановлення напрямів і форм практичного вико-

ристання одержаних знань. 

Виникнення науки як сфери людської діяльності тісно 

пов’язано з природним процесом розподілу суспільної 

праці, зростання інтелекту людей. 

Поняття науки ґрунтується на її змісті і функціях у су-

спільстві. Змістом науки є: 

 теорія як система знань, що є формою суспільної свідо-

мості та досягнень інтелекту людей; 

 суспільна роль в практичному використанні рекомен-

дацій для виробництва благ, які є життєвою потребою лю-

дей. 

Головна функція науки – пізнання об’єктивного світу, 

щоб його вивчати і, по можливості, удосконалювати. 

У розвиненому суспільстві важливою функцією науки 

є розвиток системи знань, які сприяють найраціональнішій 

організації виробничих відносин та використанню виробни-

чих сил в інтересах усіх членів суспільства. Вона включає в 

себе ряд конкретних функцій: 

 пізнавальну – задоволення потреб людей у пізнанні за-

конів природи і суспільства; 

 культурно-виховну – розвиток культури, гуманізація 

виховання та формування нової людини; 

 практично-діючу – удосконалення виробництва і сис-

теми суспільних відносин, тобто безпосередньої виробничої 

сили матеріального виробництва. 
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Виникнення науки тісно пов’язано з процесом розпо-

ділу суспільної праці. І хоч слово «вчений» виникло лише у 

першій половині XIX століття, ця сфера людської діяльно-

сті набагато раніше стала особливим заняттям певних осіб. 

Предметом науки є пов’язані між собою форми руху 

матерії або особливості їх відображення у свідомості лю-

дей. Саме матеріальні об’єкти природи визначають існу-

вання багатьох галузей знань, які об’єднуються у три великі 

групи наук: природничі (фізика, хімія, біологія та ін.); сус-

пільні (економічні, філологічні, історичні та ін.); науки про 

мислення (філософія, логіка, психологія та ін.).  

Наука є основною формою пізнання світу. Вона ство-

рюється для безпосереднього виявлення найважливіших 

сторін усіх явищ природи, суспільства і мислення. Кожна 

наука передбачає створення єдиної логічно чіткої системи 

знань про ту чи іншу сторону навколишнього світу, знань, 

зведених в систему. Систематизація наукових знань є адек-

ватним відображенням, відтворенням структури об’єкта у 

системі наукових знань про нього. Отже, наука являє собою 

знання, зведені у систему. 

Спираючись на глибокі знання об’єктивних суттєвих 

зв’язків дійсності, наука виявляє об’єктивні тенденції роз-

витку природничих і суспільних процесів. Завдяки цьому 

вона стає засобом передбачення наслідків людської діяль-

ності, розкриває методику прийняття рішень у цій діяльно-

сті. Тому найважливішим завданням науки є передбачення 

майбутніх змін у природі і суспільстві. 

Одночасно слід зазначити, що не всі знання, зведені у 

систему, адекватні науці. Наприклад, практичні посібники з 

планування, нормування, обліку, фінансування являють пе-

вну систему знань, але їх не можна віднести до наукових 

знань, оскільки вони не розкривають нові явища у господар-

ській діяльності людей, а містять конкретні інструктивні 

вказівки щодо виконання традиційних робіт діяльності у 

сфері бізнесу. 
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Важливою рисою науки є також її активний пошуковий 

характер. Вона повинна постійно змінюватися і розвива-

тися, знаходити нові рішення і результати. Наука указує лю-

дям, як зробити те, що вони хочуть зробити. Якщо наука не 

виявляє раціональних шляхів вирішення практичних за-

вдань, то вона не може відповідати потребам, якими зумов-

лений її розвиток. Ось чому наука є не тільки системою на-

укових знань, що пояснюють світ, а й одночасно і засобом, 

методом його зміни і перетворення. Будь-яка наука є діале-

ктичною єдністю теорії і методу. Без методу вона немис-

лима, так само, як і без теорії. 

Не існує ніякої абсолютної науки, тобто науки, відірва-

ної від потреб матеріальних відносин і виробництва. Є 

єдина наука, яка виникла на основі практичної діяльності 

людей і застосовується в процесі цієї діяльності. 

Поділ наук на дослідницькі (теоретичні) і прикладні 

відносний. Пояснюється це тим, що теоретичні науки більш 

віддалені від безпосереднього застосування їхніх результа-

тів на практиці, оскільки вони займаються пошуком і відк-

риттям нових закономірностей. Прикладні науки більше 

пов’язані з виробництвом. 

Проявлення характерних властивостей науки у суспіль-

стві дає змогу дати визначення науки як форми суспільної 

свідомості. Багато хто з вчених висловлює думку, що наука 

розкривається або як система знань, або як метод, або як 

прикладна математика. Наприклад, Леонардо да Вінчі стве-

рджував, що немає ніякої достовірності там, де неможливе 

застосування методів математичних наук або поєднання з 

ними. Наука тільки тоді досягає досконалості, коли їй вда-

ється користуватися математикою. Засновник бухгалтерсь-

кої науки сучасник Леонардо да Вінчі Лука Пачолі (1445–

1515) був вчений-математик, який є автором першої друко-

ваної роботи з обліку «Трактат про рахунки і записи», опу-

блікованої у Венеції в 1494 р. Це свідчить про використання 

математичних методів у різних науках і взаємне збагачення 
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суміжних наук протягом тривалого історичного періоду. 

Отже, тільки діалектико-матеріалістичний підхід до на-

уки, до виявлення її основних особливостей дає можливість 

найбільш правильно і точно зробити визначення науки. 

Наука – це динамічна система знань, які розкривають 

нові явища у суспільстві і природі з метою використання у 

практичній діяльності людей. 

 

2.2 Виникнення та еволюція науки 
 

Наука є складною й багатомірною, тому однозначно 

номінувати її практично неможливо. Найбільш пошире-

ними є два визначення науки, першим з яких є розгляд її як 

особливого виду пізнавальної діяльності, що спрямований 

на вироблення об’єктивних, системно організованих і об-

ґрунтованих знань про світ, а другим – розгляд її як соціа-

льного інституту, що забезпечує функціонування наукової 

пізнавальної діяльності. 

Наука має на меті виявити закони, відповідно з якими 

об’єкти можуть перетворюватись у людській діяльності. Від 

інших форм пізнання науку відрізняє предметний та 

об’єктивний спосіб розгляду світу. Ця ознака предметності 

та об’єктивності виступає найважливішою характеристи-

кою науки. 

Наука – це особлива форма людської діяльності, яка 

склалася історично і має своїм результатом цілеспрямовано 

відібрані факти, гіпотези, теорії, закони та методи дослі-

дження. Слід мати на увазі, що наукове мислення є по суті 

запереченням того, що на перший погляд здається очевид-

ним. Науковими слід вважати будь-які дослідження, теорії, 

гіпотези, які припускають перевірку. 

Наука здатна виходити за межі кожного певного істо-

ричного типу практики і відкривати для людства нові пред-

метні світи, які можуть стати об’єктами практичного осво-

єння лише на майбутніх етапах розвитку цивілізації. 
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Однією з головних особливостей науки є доведеність 

істинності наукових знань. Однак, оскільки наука постійно 

виходить за межі процесів виробництва і освоєння соціаль-

ного досвіду, вона лише частково може спиратися на наявні 

форми масового практичного освоєння об’єктів. Їй потрібна 

особлива практика, за допомогою якої перевіряється істин-

ність її знань. Такою практикою стає науковий експери-

мент, в ході якого перевіряється частина знань. Інші знання 

пов’язуються між собою логічними зв’язками, що забезпе-

чує перенесення істинності з одного висловлювання на 

інше. Звідси виникають такі характеристики науки як сис-

темна організація, обґрунтованість і доказовість знання. 

Історія науки засвідчує, що будь-яке справжнє наукове 

відкриття, яким би абстрактним воно не здавалося спочатку, 

рано чи пізно знаходить своє застосування. Іншою метою 

науки є наукове пояснення явищ природи, які будь-коли 

були зафіксовані людиною, та наукове передбачення з ме-

тою перетворення реальної дійсності в інтересах людства. 

Наука має дві важливих складові: систему наукових знань і 

систему наукової діяльності. 

Система наукових знань складається з таких основних 

елементів, як теорія, закони, гіпотези, поняття та наукові 

методи. 

Теорія – вчення, система ідей, поглядів, положень, 

тверджень, спрямованих на тлумачення того чи іншого 

явища, а закон – це внутрішній зв’язок явищ, що зумовлює 

їхній закономірний розвиток. 

Гіпотеза являє собою наукове припущення, висунуте 

для пояснення будь-яких процесів (явищ) або причин, які 

зумовлюють даний наслідок. Гіпотеза є складовою наукової 

теорії. 

Поняття – це думка, відбита в узагальненій формі. По-

няття виробляються (уточнюються) не лише на початку на-

укової діяльності, а переважно як необхідні наукові наявні 

знання в постановці проблеми та формуванні гіпотез. 
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Наукові методи, що входять до складу знань, – це весь 

арсенал накопичених методів дослідження, а також етап на-

укової діяльності (методи, методика), які використовуються 

в процесі наукової діяльності в даному конкретному циклі. 

Зокрема, проблеми та гіпотези також є науковими знан-

нями, але вони більш суттєві, ніж етапи наукової діяльності. 

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяль-

ність, що спрямована на здобуття і використання нових 

знань. Вона включає етапи отримання наукової продукції: 

1) постановка (виникнення) проблеми, 2) побудова гіпотез і 

застосування тих, які вже є, 3) створення та впровадження 

нових методів дослідження, які спрямовані на доведення гі-

потез, 4) узагальнення результатів наукової діяльності. 

Слід мати на увазі, що основний продукт, який відпові-

дає цілям і проблемам, що розв’язуються, наука здобуває 

лише по завершенні циклу у вигляді законів і теорій. 

На проміжних етапах наука отримує побічний продукт, 

частина якого використовується в цьому самому циклі, а ча-

стина йде на поповнення знань і формування нових циклів. 

Наукова діяльність існує в різних видах, таких як: нау-

ково-дослідна діяльність; науково-організаційна діяльність; 

науково-педагогічна діяльність; науково-інформаційна дія-

льність; науково-допоміжна діяльність та ін. 

Історія народження та розвитку науки налічує багато 

тисяч років. Перші елементи науки з’явилися ще у старода-

вньому світі у зв’язку з потребами суспільної практики і но-

сили суто практичний характер. 

Найбільш віддалені пізнавальні передумови науки 

пов’язуються з інтелектуальним стрибком, що відбувся 

приблизно між VIII–VI століттями до нашої доби в резуль-

таті завершення процесу переходу «від міфу до логосу», 

коли в Давній Греції сформувалися ті раціональні струк-

тури, якими ми оперуємо й донині. Саме в Давній Греції ви-

никли такі форми пізнавальної діяльності, як систематичне 

доведення, раціональне обґрунтування, логічна дедукція, 
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ідеалізація, з яких надалі могла розвиватися наука. 

Ще на зорі свого розвитку людство поліпшувало умови 

життя за рахунок пізнання і певного перетворення навколи-

шнього світу. Століттями, тисячоліттями досвід нагрома-

джувався, відповідним чином узагальнювався і передавався 

наступним поколінням. Механізм наслідування накопиче-

них відомостей поступово вдосконалювався за рахунок 

встановлення певних обрядів, традицій, а потім – і писем-

ності. 

Зазначені зміни сприяли утворенню нового соціаль-

ного статусу знання: знання стає необхідним елементом, ви-

значником соціальних дій, поведінки людей. У суспільстві 

з’являється потреба в духовних посередниках, які б перено-

сили знання від одного соціального прошарку до іншого «по 

горизонталі» (від учителя до учня), на відміну від шляхів 

трансляції знань «по вертикалі» (від батька до сина, який 

успадковує ремесло). Розшарування традиційного суспільс-

тва посилюється діяльністю перших філософів. Разом з тим, 

їх діяльність робить соціально значущою раціональну прак-

тику – навички логічних міркувань, визначення понять, 

прийоми доведення та спростування, побудови аргумента-

ції, умовиводів, інтелектуальні змагання тощо. Новий ста-

тус знання знаходить своє вираження й у ставленні давньо-

грецьких філософів до знання, його утворення та викорис-

тання. 

Саме зміна соціального статусу знання є однією з пере-

думов виникнення нового типу знання – протонаукового. 

Ця передумова посилювалась і набувала дійсного характеру 

на шляху формування особливих суспільних форм вихо-

вання, що передбачали навчання різним знанням, успадко-

ваним або відкритим заново. Формування та розвиток про-

тонаукових знань в Давній Греції значною мірою залежали 

від діяльності тих, хто впливав на зміни самих методів мис-

лення, способів підходу до предмету. 
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Так виникла історично перша форма науки – наука ан-

тичного світу, або протонаука, предмет вивчення якої була 

вся природа в цілому. У цей період з’являються першоос-

нови хімії, необхідні для видобування металів з руд, фарбу-

вання тканин. Потреби у відліку часу, орієнтування на Со-

нце, Місяць, визначення порядку зміни сезонних явищ за-

клали підґрунтя для астрономії. Дещо раніше виникли ос-

нови математики, які включали в себе водночас елементи 

арифметики та геометрії. 

Первісна (антична) наука ще не поділялася на окремі 

галузі й мала риси протонауки, що була дуже близькою до 

філософії. Природа розглядалася цілісно, з висуванням на 

перший план загального нехтування частинами, які, за не-

обхідності, виводилися із цілого некоректними методами. 

Натурфілософії відповідали метод наївної діалектики та 

стихійного матеріалізму, коли геніальні здогадки перепліта-

лись із фантастичними вигадками про навколишній світ. 

У V ст. до н.е. з натурфілософської системи античної 

науки в самостійну галузь пізнання починає виділятися ма-

тематика, яка поділялася на арифметику і геометрію. Усере-

дині IV ст. до н.е. виокремлюється астрономія. 

У науково-філософській системі Арістотеля означився 

поділ науки на фізику й метафізику (філософську онтоло-

гію). Далі всередині цієї системи починають формуватися 

як самостійні наукові дисципліни логіка та психологія, зоо-

логія і ботаніка, мінералогія й географія, естетика, етика та 

політика. Таким чином, розпочався процес диференціації 

науки й виділення самостійних за своїми предметом і мето-

дами окремих дисциплін. 

Новий переворот у системі культури відбувається в 

добу Відродження, що охоплює XIV – початок XVII століть. 

Відродження – доба становлення капіталістичних відносин, 

первісного нагромадження капіталу, підйому соціально-по-

літичної ролі міст, буржуазних класів, утворення абсолюти-

стських монархій і національних держав, епоха глибоких 
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соціальних конфліктів, релігійних війн, ранніх буржуазних 

революцій, відродження античної культури, виникнення 

друкарства, епоха титанів думки і духу. Соціально-історич-

ною передумовою культури Відродження було становлення 

буржуазного індивідуалізму, що приходить на зміну ста-

ново-ієрархічній структурі феодальних відносин. Середньо-

віччя завершує той тривалий період історії людства, в пере-

бігу якого людина була ще прив’язана прямими або опосе-

редкованими ланцюгами до колективу певного типу. Цей 

відрив остаточно здійснився саме в добу Відродження. 

У добу Відродження була проведена основна інтелек-

туальна робота, що підготувала виникнення класичного 

природознавства. Це стало можливим завдяки світоглядній 

революції, що відбулася в Ренесансі і полягала в зміні сис-

теми «людина-світ людини». Дана система розпалась на три 

самостійних відношення: відношення Людини до Природи, 

до Бога і до самої себе. 

В епоху середньовіччя визначальним відношенням до 

світу було відношення людини до Бога як вищої цінності. 

Відношення людини до природи, що розглядалась як сим-

вол Бога, і до самої себе як покірного раба Божого, були по-

хідними від цього основного відношення. На основі індиві-

дуалізації особистості, формування нових цінностей і наста-

нов у добу Ренесансу відбувається світоглядна переорієнта-

ція суб’єкта. На передній план поступово висувається від-

ношення людини до природи, а відношення людини до Бога 

і до самої себе виступають як похідні. Таким ідейним рухом 

Ренесанс переборов дуалізм земного і небесного світів. У 

людині на передній план висувається те, що є в ній божест-

венного: одна людина сама здатна перетворюватися для ін-

шої на деяке божество. 

Однією з істотних особливостей культури доби Відро-

дження можна вважати культ діалогу, відродження бесіди, 

яка була характерною для античності. Ця особливість також 

впливала на становлення наукового знання – пошук істини 
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в безпосередньому живому спілкуванні. Відродження не 

просто запозичує цей тип наукової комунікації, а суттєво 

його модифікує відповідно до нових культурних цінностей 

та ідеалів наукової роботи. 

Гуманісти переглянули схоластичну картину світу і 

схоластичні методи пізнання природи і людини, виражен-

ням чого стало нове осмислення людини, перехід від серед-

ньовічного (теоцентричного) до нового (антропоцентрич-

ного) бачення світу, хоча й у вигляді опису та критики. 

Офіційна наука, яку викладали в університетах, себе 

вичерпала й почала гальмувати прогрес. Тому вчений доби 

Відродження виходить за межі університетських корпора-

цій, внаслідок чого не займає певного офіційного поло-

ження в ієрархії соціальних ролей. Знання оцінюється як 

особисте надбання мислителя, що досягається власним по-

шуком. 

Інтелектуали нового типу гуртуються навколо нових 

культурних центрів. Ними стають академії, що утворю-

ються в XV столітті, та друкарні. Двома видатними здобут-

ками цієї епохи були зрозумілий виклад «системи небес», у 

центрі якої розміщується Сонце (система М. Коперника), та 

перша детальна анатомія людського тіла, наведена в працях 

А. Везалія. Обидві праці були опубліковані 1543 року. 

З другої половини XV ст., в епоху Відродження, почи-

нається перший період значного розвитку природознавства 

як науки, початок якого (середина XV ст. – середина XVI 

ст.) характеризується накопиченням великого фактичного 

матеріалу щодо природи, який було здобуто експеримента-

льними методами. У цей час відбувається подальша дифе-

ренціація науки, в університетах починається викладання 

основ фундаментальних наукових дисциплін – математики, 

фізики, хімії. 

Перехід від натурфілософії до першого періоду в роз-

витку природознавства тривав досить довго – майже тисячу 
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років. Фундаментальні науки в цей час ще не набули доста-

тнього розвитку. Майже до початку XVII ст. математика яв-

ляла собою науку лише про числа, скалярні величини, порі-

вняно прості геометричні фігури та використовувалася пе-

реважно в астрономії, землеробстві, торгівлі. Алгебра, три-

гонометрія та основи математичного аналізу ще тільки за-

роджувались. 

Наука в сучасних її формах почала складатись у XVII–

XVIII ст. і в силу головної закономірності свого розвитку 

перетворилася в нашу епоху на безпосередню продуктивну 

силу, яка суттєво й всебічно впливає на життя суспільства. 

Другий період у розвитку природознавства, що може 

бути охарактеризований як революційний у науці, обіймає 

час від середини XVI ст. до кінця XIX ст. Саме в цей період 

було зроблено видатні відкриття у фізиці, хімії, механіці, 

математиці, біології, астрономії, геології. Геоцентрична си-

стема побудови світу, створена Птоломеєм у II ст., заміню-

ється геліоцентричною (М. Копернік, Г. Галілей – XVI–

XVII ст.); було відкрито закони всесвітнього тяжіння (І. 

Ньютон – кінець XVII ст.), збереження маси в хімічних пе-

ретвореннях (М. В. Ломоносов, А. Лавуазьє – друга поло-

вина XVIII ст.), основні закони спадковості (Г. Мендель – 

кінець XVIII ст.). У другій половині XIX ст. Д. І. Менделєє-

вим було сформульовано періодичний закон у хімії. Справ-

жній переворот у природознавстві зробили еволюційна тео-

рія (Ч. Дарвін) і закон збереження та перетворення енергії. 

Такий суттєвий стрибок у розвитку науки сприяв пода-

льшому процесу її диференціації. Наприклад, у математиці 

виникають і самостійно розвиваються аналітична геометрія, 

диференціальні та інтегральні числення, теорія диференціа-

льних рівнянь, диференціальна геометрія. Аналогічні явища 

відбуваються і в інших галузях науки, що привело до появи 

наприкінці XIX ст. груп окремих дисциплін – природознав-

ства, суспільствознавства, технічні науки, науки про лю-
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дину та її духовну культуру. Але ці групи та окремі дисци-

пліни були тісно пов’язані між собою. 

Для багатьох явищ природи було встановлено раніше 

невідомі внутрішні зв’язки і притаманні цим явищам за-

кони. І природознавство практично стає наукою, що спира-

ється на правильні, зрозумілі тлумачення цих спостережень. 

Другий етап революції (кінець XIX ст.) призвів до 

краху поглядів, за якими природа з її предметами та зв’яз-

ками вважалася незмінною і такою, що рухається вічно в од-

ному й тому самому колі. Вирішальну роль у цьому відіг-

рали І. Кант і П. Лаплас, які створили космогонічну теорію. 

Наприкінці XIX – на початку XX ст. революція у при-

родознавстві увійшла в нову, третю, специфічну стадію. 

Фізика переступила поріг мікросвіту: було відкрито елект-

рон (Дж. Томсон, 1897 р.), закладено основи квантової ме-

ханіки (М. Планк, 1890 р.), виявлено дискретний характер 

радіоактивного випромінювання. 

У XX ст. розвиток науки в усьому світі характеризува-

вся винятково високими темпами. На основі досягнень ма-

тематики, фізики, хімії, біології та інших наук набули роз-

витку молекулярна біологія, генетика, хімічна фізика, фізи-

чна хімія, кібернетика, біокібернетика тощо. 

У сучасних умовах різко змінився характер наукового 

дослідження, підхід до вивчення явищ природи. Місце по-

передньої ізоляції окремих дисциплін заступає їх взаємодія, 

взаємопроникнення. Тепер будь-який об’єкт природи або 

явище вивчаються в комплексі взаємопов’язаних наук. 

Слід мати на увазі й те, що інтеграційні процеси є од-

нією з характерних рис сучасного етапу розвитку науки. Да-

лекосяжні процеси її диференціації та інтеграції взаємно пе-

реплітаються, трансформуються один в одного. Диференці-

ація є переходом до більш глибокої інтеграції, широка інте-

грація зумовлює якісно нові форми диференціації науки. На 

основі взаємодії цих процесів відбувається становлення но-
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вих наукових дисциплін. При цьому перевага процесів інте-

грації над процесами диференціації приводить до форму-

вання принципово нової, міждисциплінарної сутності на-

уки. 

Однією з головних рис розвитку науки є її зближення 

із суспільною практикою, виробництвом. На ранніх стадіях 

техніка і виробництво суттєво випереджали розвиток науки. 

Вони давали науці вже готовий матеріал для аналізу та уза-

гальнення, ставлячи перед нею завдання, які диктує прак-

тика. 

Швидкі темпи розвитку науки у XX ст. стимулювали 

створення наукознавства, яке вивчає закономірності функ-

ціонування й розвитку науки, структуру та динаміку науко-

вої діяльності, економіку й організацію наукових дослі-

джень, форми взаємодії з іншими сферами матеріального та 

духовного життя суспільства. 

 

2.3 Наукознавство та його розвиток 
 

Дедалі зростаючі витрати на наукові дослідження, пе-

ретворення науки у безпосередню виробничу силу викли-

кали підвищений інтерес до вивчення теорії науки, історії, 

соціології, економіки науки та інших її аспектів. Сукупність 

знань про науку зумовила формування нової науки – науко-

знавства, науки про науку. 

Наукознавство – це вчення про загальні закономірно-

сті розвитку і функціонування науки як системи знань. На-

укознавство у логічному, соціологічному, політичному, 

економічному, психологічному та інших аспектах відобра-

жає те загальне і суттєве, що характерне для різних наук, їх 

взаємозв’язок, а також відносини між теорією науки, з од-

ного боку, технікою, виробництвам і суспільством – з дру-

гого. 

Поняття теорії (від грец. theoria – спостереження, дос-
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лідження) – логічне узагальнення досвіду, суспільної прак-

тики, що відображають об’єктивні закономірності розвитку 

природи і суспільства, тобто система узагальнюючих у тій 

чи іншій галузі знань. 

Теоретичні знання ґрунтуються на наукових теоріях – 

законах наукових теорій і наслідках із них, включають як 

процеси створення теорій (висунення гіпотези), так і виве-

дення наслідків. Оскільки наслідки можуть бути і емпірич-

ними, то теоретичне знання включає в собі також і емпіри-

чні знання, а отже, істотно впливає на процес спостере-

ження і узагальнення змін у природі та суспільстві. Без тео-

рії вчений не може скласти методику дослідження, оскільки 

теорія включає в себе зміст методу. Одночасно теорія може 

виступати як функція методу при створенні нової теорії цієї 

або іншої науки. Кожна теорія замінюється у подальшому 

більш глибокою теорією. Проте, якщо теорія пройшла на-

дійну експериментальну перевірку, то вона ніколи не відки-

дається повністю, а зберігає своє значення у цій науці.  

Наукова теорія має окреслені для неї межі застосу-

вання, за якими вона має обмежені дії або повністю стає не-

придатною. Так, економічна теорія відображення взає-

мозв’язку між продуктивними силами і виробничими відно-

синами у суспільстві є відправною у економічній науці, але 

вона непридатна для застосування у теоретичній фізиці. 

Межу застосування теорії у тій чи іншій науці визначає 

більш загальна теорія. 

Подібно до гіпотези, наукова теорія перевіряється за 

допомогою системи доказів. Отже, теорія науки – це сис-

тема узагальненого знання, пояснення різнобічності подій, 

ситуацій, що відбуваються у природі чи суспільстві. По-

няття «теорія» має різні значення: для протиставлення прак-

тиці або гіпотезі як неперевіреному знанню у формі припу-

щення; узагальнення передової практики відображенням її 

у мисленні і відтворенням реальної дійсності. Теорія безпе-

рервно пов’язана з практикою, яка ставить перед пізнанням 
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завдання і вимагає їх вирішення. Тому практика входить ор-

ганічним елементом до теорії. Кожна теорія має складну 

структуру. 

Наукова теорія як форма організації знань забезпечує 

розширення сфери знання за межами безпосереднього спо-

стереження, тому вона відрізняється від простої реєстрації 

спостережень і характеризується наявністю таких елемен-

тів: 

 загальних законів і сфери їх застосування, де вона по-

яснює явища, які відбуваються; 

 сфери передбачення невідомих явищ; логіко-математи-

чного апарату виведення наслідку із законів; 

 визначення концептуальної схеми, без якої неможливе 

пізнання об’єктів цієї теорії. 

Оскільки теорія виникає як узагальнення пізнавальної 

діяльності і результатів практики, то вона сприяє перетво-

ренню природи і суспільного життя. 

Критерієм істинності теорії є практика господарської 

діяльності людей, зміни у природі, суспільстві. Уникнути 

хибних течій у науці допомагає також вивчення історії роз-

витку науки як еволюційним, так і революційним шляхом. 

Революція у науці – це перерва поступовості, розрив фор-

мально-логічної послідовності розвитку, стрибок у історич-

ному русі знань. Наукова революція зламує існуючі наукові 

уявлення, здійснює перегляд фундаментальних понять і 

приводить до народження нових відкриттів нової системи 

знань, що є рушійною силою у розвитку техніки. 

Перша науково-технічна революція (XV–XVII ст.) від-

кинула систему Аристотеля і геоцентричне вчення Птоло-

мея, подолала середньовічну схоластику і зусиллями Копе-

рніка, Кеплера, Галілея, Декарта, Ньютона та інших вчених 

створила наукові основи математики, астрономії, механіки, 

медицини, тобто саме природознавство. Цей період харак-

теризується масштабним розвитком промислового вироб-
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ництва. На зміну феодальній суспільно-економічній форма-

ції прийшла капіталістична, що характеризується розвит-

ком продуктивних сил і ускладненням виробничих відно-

син. 

Друга науково-технічна революція (XIX ст.) зруйну-

вала метафізичні ідеї незмінності природи і утвердила діа-

лектичні ідеї загального розвитку і зв’язку у природі на ос-

нові атомістичної теорії і періодичного закону в хімії, 

вчення про збереження і перетворення енергії у фізиці, а та-

кож клітинної і еволюційної теорії у біології. Вплив науки 

ще більше виявляється у розвитку продуктивних сил, з’яв-

ляються нові галузі виробництва, загострюються супереч-

ності з виробничими відносинами у суспільстві. 

Третя науково-технічна революція (з кінця XIX ст.) по-

чалася з руйнування концепції неподільного атома і ство-

рення квантово-механічної системи світосприйняття, яка 

характеризується кількісними фізичними властивостями мі-

кросистем. У ході цієї революції наука проявляє революці-

онізуючий вплив на розвиток виробництва і виробничих ві-

дносин. 

Науково-технічна революція (НТР) розпочалася у фі-

зиці, поширилася потім на хімію, теоретичну і технічну кі-

бернетику, космознавство та інші науки. До середини 50-х 

років вона охопила біологію і набула, таким чином, загаль-

ного характеру. 

Розвиток науки і техніки пов’язаний з ускладненням 

методів і форм наукових досліджень, використанням склад-

ної апаратури (атомних реакторів, машинних комплексів та 

ін.). В сучасних умовах масштабні наукові дослідження 

провадяться великими колективами, а вчений є їх активним 

учасником. Таким чином, науково-технічна революція зу-

мовила індустріалізацію науки. 

У сучасному наукознавстві визначилися певні розділи 

науки, зокрема, такі як загальна теорія, історія і соціологія 
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науки, економіка, політика, теорія наукового прогнозу-

вання, планування і управління науковими дослідженнями, 

моделювання, наукова організація праці, право, мова і кла-

сифікація науки. 

Історія науки – накопичення наукових знань, які хара-

ктеризують розвиток у історичному аспекті як окремих 

наук, так і наукознавства в цілому. 

Соціологія науки вивчає, яким чином впливають мате-

ріально-виробнича діяльність, соціально-економічний лад 

та ідеологія на функції науки у суспільстві. Розвиток еконо-

мічних наук визначається в основному продуктивними си-

лами і виробничими відносинами. Суспільно-виробнича ді-

яльність людей впливає на розвиток економічних наук, дає 

фактичний матеріал, на основі вивчення і узагальнення 

якого відкриваються нові закономірності економічних 

явищ, створюються наукові теорії. 

Економіка науки досліджує взаємодію науки і вироб-

ництва, створює передумови для узагальнення практичного 

досвіду, його теоретичного осмислення і впливу на вироб-

ництво. У виробництві намітилися такі важливі напрями ви-

користання науки: модернізація засобів праці, відкриття і 

використання нових матеріалів, удосконалення технології 

та організації виробництва на умовах корпоратизації, акціо-

нування, приватизації власності. Досягнення науки дедалі 

більше використовуються для духовного і фізичного розви-

тку людини – головної продуктивної сили суспільства.  

На відміну від інших розділів наукознавства, які пере-

дусім розв’язують задачі пізнавального характеру, політика 

і наука займаються, як правило, проблемами нормативного 

характеру. При цьому аналізуються основні тенденції роз-

витку науки, досліджуються конкретні ситуації, що скла-

лися в окремих ланках і в цілому на кожному етапі, вивча-

ються характер взаємодії  між окремими науками та їх 

зв’язок з технікою і суспільством при використанні резуль-

татів всього наукознавства. Прикладом впливу політики на 
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розвиток науки е конверсія військового виробництва, коли 

досягнення вчених у галузі озброєння необхідно переорієн-

тувати на виробництво цивільної продукції для потреб лю-

дей. 

Теорія наукового прогнозування, планування і управ-

ління науковими дослідженнями, моделювання науки, нау-

кова організація праці, право та інші розділи наукознавства 

виконують методологічні функції у розвитку науки, визна-

чають її стратегію та напрями розвитку у суспільстві. 

Емпіричні та теоретичні знання існують у певному ви-

явленні – мові науки, вивченням і формуванням якої займа-

ється наукознавство. Наукові знання не існують поза мовою 

науки і поза певними науковими групами людей. Будучи 

єдиною для всіх членів такої групи, наукова мова перетво-

рює індивідуальні наукові знання у колективне надбання. 

Оскільки мова науки включає певну систему понять, то 

сприйняття вченим мови науки означає також прийняття ві-

дповідної системи мислення.  

Математичний апарат мови науки дає можливість ви-

водити точні кількісні наслідки із основних положень (зако-

нів) теорії, отримувати кількісне уявлення. В результаті мо-

жна дійти висновку, що у певних випадках математичний 

апарат не адекватний теоретичному уявленню. Водночас 

математичний апарат науки сам по собі не виконує функції 

наукового пояснення.  

Класифікація наук у наукознавстві, виконуючи функції 

групування наукових знань у певні системи, сприяє уніфі-

кації науки, її міжнародних зв’язків та прискоренню темпів 

розвитку. 

Отже, наукознавство, узагальнюючи світовий досвід 

розвитку науки, активно впливає на інтеграцію вітчизняної 

науки з науковими системами інших високо розвинених 

країн, сприяє удосконаленню, задоволенню життєвих пот-

реб людей. 
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2.4 Шлях становлення наукової теорії  
 

Як ми вже зазначали вище, теорія означає комплекс по-

глядів, уявлень, ідей, які спрямовані на тлумачення і пояс-

нення певних явищ. 

Наукова теорія – це найвища форма узагальнення та 

систематизації знань. Існує багато різних визначень теорії. 

Розрізняють гносеологічний, логічний і методологічний 

підходи до її визначення. 

Гносеологія номінує теорію як узагальнення результа-

тів багатовікової історії, впродовж якої предметно-практи-

чна та духовна діяльність людини розширювала горизонт 

пізнання явищ природи, суспільства й мислення. Гносеоло-

гія встановлює, внаслідок чого з’являється теорія і для чого 

вона потрібна. Логіка розкриває структуру теорії та її спів-

відношення із закономірностями розвитку об’єктивної дій-

сності. Методологія визначає, що і як вивчається за допо-

могою теорії. Отже, теорія узагальнює предметно-практи-

чну діяльність людей, створює систему елементів, де визна-

чальному елементу субординаційно підпорядковані всі 

інші, що пояснюють виникнення, взаємозв’язки, сутність і 

закономірність розвитку об’єкта дослідження. Функціями 

наукової теорії є: пояснювальна, передбачувальна, факти-

чна, систематична (передбачає спадкоємність знань) і мето-

дологічна. 

Розробка наукової теорії органічно пов’язана з такими 

чинниками: виникнення ідей, формулюванням принципів, 

законів, міркувань, положень, категорій, понять; узагаль-

нення наукових фактів; використання аксіом; висунення гі-

потез; доведення теорем. Ідеї виникають на основі практики 

й змінюються у зв’язку зі зміною суспільного буття. Існу-

ють передові, прогресивні ідеї, які сприяють розвитку сус-

пільства, і непрогресивні ідеї, які гальмують його. 

Ідеї виникають раптово, як результат тривалих, напру-

жених пошуків. Наукова ідея – це така форма думки, яка дає 
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нове пояснення явищ. Вона базується на знаннях, які вже 

накопичено, і розкриває раніше не помічені закономірності 

(наприклад, ідея всезагального розвитку в діалектиці, ідея 

рефлексу у фізіології тощо). Народження ідей і становить 

механізм пізнання. Нова ідея змінює уявлення вченого не в 

результаті суворого логічного обґрунтування наявного 

знання, вона не є простим узагальненням. Ідея – це якісний 

стрибок думки за межі чуттєвих даних із суворо обґрунто-

ваним значенням. Розвиток науки відбувається таким чи-

ном, що в ній завжди накопичуються ідеї, які не мають по-

яснення з позиції існуючих теорій. 

Ідеї можуть не лише існувати до створення теорії як пе-

редумова і основа її побудови, а й зводити низку теорій в 

окрему галузь знання. Ідея органічно пов’язана з принци-

пом і законом. У теорії ідея виступає як вихідна думка, що 

об’єднує поняття й міру знання в цілісну систему. У ній мі-

ститься фундаментальна закономірність, на якій ґрунту-

ється теорія, тоді як в інших поняттях відбито лише ті чи 

інші аспекти цієї закономірності. 

Принцип – це головне вихідне положення наукової тео-

рії, що виступає як перше й найабстрактніше визначення 

ідеї як початкової форми систематизації знань. 

Принцип не вичерпує всього змісту ідеї. Якщо в основі 

теорії лежить завжди одна ідея, то принципів може бути де-

кілька. Ідеї та принципи створюють закони науки, що від-

бивають суттєві, стійкі та постійно повторювані об’єктивні 

внутрішні зв’язки між явищами, предметами, елементами, 

якостями. Звичайно, закони виступають у формі певного 

співвідношення понять, категорій. 

Категорії – це найбільш загальні, фундаментальні по-

няття, які відбивають суттєві властивості явищ дійсності. 

Вони бувають загально-філософськими, загальнонауко-

вими і такими, що належать до окремої галузі науки. За до-

помогою категоріального синтезу визначаються зв’язки, ві-

дношення між явищами, подіями, діями, які вивчаються; 
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встановлюється їхня єдність. 

Принцип і категорії, що його розкривають, становлять 

сутність наукової теорії, а перші здогадки, формулювання 

гіпотези, попередні висновки висловлюються як тлума-

чення. 

Тлумачення як логічна форма дозволяють трактувати 

знання про навколишню дійсність; у найбільш широкому, 

універсальному вигляді використовуються при відкритті за-

конів і повідомленні про наукові відкриття іншим людям. 

Наступний важливий елемент висловлення наукових 

знань (як елемент теорії) – поняття (вихідні клітини, з яких 

складається наявний акт). Розумовий акт – це складна логі-

чна операція, в результаті якої створюється логічно струнка 

теоретична система. Формування наукових теорій зво-

диться до формулювання та розвитку найбільш загальних 

понять науки та її категорій. 

Свою специфічну «матеріалізацію» вербально вислов-

лені ідеї знаходять у гіпотезах, які є формою осмислення 

фактичного матеріалу, формою переходу від фактів до тео-

рії. Без гіпотези неможливо розпочати дослідження, оскі-

льки невідомо, з якою саме метою необхідно його прово-

дити, що і як спостерігати.  

Необхідність кожного експерименту має бути теорети-

чно обґрунтована, а аналіз експериментального матеріалу 

має або ствердити гіпотезу, або внести до неї корективи. 

Тому корисно гіпотезу попередньо перевірити орієнтовним 

експериментом або теоретичними розрахунками й лише пі-

сля цього на її основі розробити детальний план і методику 

дослідження. Останнє пропонується здійснювати лише на 

основі попередньо здобутих результатів – як «розвідку». Гі-

потеза в процесі дослідження, безумовно, уточнювати-

меться і змінюватиметься залежно від отриманих результа-

тів. 

Гіпотеза проходить три стадії розвитку: накопичення 



82 
 

фактичного матеріалу і припущення на його підставі; фор-

мулювання гіпотези, тобто виведення з припущення наслід-

ків, розгортання теорії; перевірка на практиці та уточнення 

за результатами цієї перевірки. Таким чином гіпотеза пере-

творюється на наукову теорію. 

Як відомо, з приводу одного й того самого невідомого 

явища висувається не одна, а декілька гіпотез. Інколи деякі 

з них взаємно виключають одна одну. Можливість появи кі-

лькох гіпотез не випадкова. Адже будь-яке явище багатог-

ранне і пов’язане з іншими. Окрім того, рівень професійної 

підготовки вчених, їхня ерудиція, психічні особливості 

(здатність до фантазії або, навпаки, до чіткого логічного ви-

сновку) можуть бути суттєво різними й відповідно впливати 

на підхід до досліджуваного об’єкта. Висунення кількох гі-

потез, у тому числі взаємовиключних, не вважається чимось 

небажаним, поки не встановлено, в чому полягає сутність 

досліджуваного об’єкта, а наявність різних гіпотез забезпе-

чує той всебічний аналіз, без якого неможливе чітке наукове 

узагальнення. Якщо гіпотезу доведено, то вона стає науко-

вою теорією. 

Структуру теорії як складної системи формують 

пов’язані між собою принципи, закони, тлумачення, поло-

ження, поняття, категорії й факти. 

Система теорії, на відміну від системи дійсності, вклю-

чає в себе лише суттєві, стійкі зв’язки, які повторюються. 

Така структура наукової теорії виникає на певній емпірич-

ній підставі (на відомих фактах: даних суспільної практики, 

результатах експерименту тощо). 

При цьому факти входять до складу теорії в узагальне-

ному вигляді. Необхідними елементами багатьох теорій є 

формальне обчислення, наукові результати, висновки, тер-

міни, аксіоми, теореми. 

Розглянемо шлях становлення наукової теорії. Наукові 

дослідження починаються з інформаційного пошуку. Потім 
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переходять до наукового пошуку. Між інформаційним і на-

уковим пошуком існує діалектичний взаємозв’язок, оскі-

льки науковий пошук починається з висування гіпотези, яка 

перевіряється експериментом. 

Шлях до гіпотези пролягає через ідеї, поява яких мож-

лива лише завдяки синтезу природничо-наукового й філо-

софського знання. Отримане таким шляхом знання носить 

лише вірогідний характер і потребує практичної перевірки. 

Тому наступний щабель у переході від гіпотези до теорії – 

це аналіз і синтез, які є загальними для обох форм наукового 

дослідження, але розрізняються за функціями. 

З аналізом (поділом) і синтезом (об’єднанням) 

пов’язана вся експериментальна діяльність дослідника, до 

них зводяться всі види розумової діяльності. У створенні 

наукової теорії особливо важливим є синтез, який забезпе-

чує формулювання понять і категорій. Синтез досліджень 

дозволяє включати до системи фактів ідеальні моменти, ро-

зрахунок реальних можливостей, облік закономірностей ро-

звитку й функціонування явищ. 

Вид синтезу залежить від характеру елементів, що син-

тезуються, способів їх об’єднання та його особливостей. 

Синтез надає можливість об’єднати: частини в єдине ціле; 

ознаки явища для встановлення їхньої видової належності; 

елементи для визначення їх відносин (основа системного 

підходу). 

Необхідність теорії виникає з природного прагнення 

встановити логічний зв’язок між окремими узагальнен-

нями, гіпотезами і висновками тієї чи іншої галузі дослі-

дження, перейти від індуктивних передбачень до дедуктив-

них висновків. На ранньому етапі дослідження накопичу-

ється та аналізується фактичний матеріал, що надає можли-

вість для окремих узагальнень, висунення гіпотез і виснов-

ків. Оскільки на цьому етапі всі форми пізнання виступають 

опосередковано, то підтвердження чи спростування однієї з 

них не впливає на інші. 
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Подальше завдання – це систематизація результатів, 

уведення більш глибоких принципів, аксіом, постулатів, за-

конів. 

Наукова теорія виникає як закономірне завершення 

всієї попередньої пізнавальної діяльності в певній галузі. 

Тому вона включає ті елементи й форми, з якими дослідник 

мав справу ще на емпіричній  і початковій стадіях теорети-

чного пізнання. Оскільки теорія дає відбиток досліджува-

ного об’єкта в його цілісності, окремі поняття, які характе-

ризують його з різних боків, мають бути об’єднані в сис-

тему. Для цього необхідно піддавати їх раціональній обро-

бці, уводити нові припущення, абстракції, ідеалізації. Це 

свідчить про те, що виникнення теорії – не просто кількіс-

ний приріст знань, а якісна зміна, перехід до більш глибо-

кого розуміння сутності об’єкта. Створена теорія вирішує 

цілу низку завдань: підтверджує істинність попереднього 

пізнання, чітко систематизує уявлення про сутність і зв’язки 

між об’єктами, розширює, поглиблює та уточнює ці уяв-

лення, передбачає нові явища в досліджуваній галузі. У про-

веденні наукових досліджень обов’язково дотримуються та-

кож і методологічних принципів, про які ми скажемо нижче. 

Уся пізнавальна діяльність ґрунтується на відбитті, яке 

пов’язує буття й свідомість. 

Пізнання як складний багатоступеневий процес досяг-

нення істини включає у себе два рівні: чуттєвий і раціона-

льний. Чуттєве пізнання забезпечує безпосередній зв’язок 

людини з навколишньою дійсністю, проникнення її в розма-

їття явищ природи. Раціональне пізнання ніби доповнює і 

відбиває чуттєве, сприяє усвідомленню сутності процесів, 

розкриває закономірності розвитку і «повертає» нове 

знання до емпіричного рівня у вигляді можливості практи-

чного перетворення і подальшого чуттєвого пізнання. 

Емпіричним називається наукове знання, яке отримано 

з досвіду, шляхом спостереження та експериментально. Ре-

зультати такого знання фіксуються органами чуттів або 
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приладами, які їх заміняють, і дають уявлення про якості й 

відношення досліджуваних явищ. Ці уявлення виклада-

ються у вигляді понять, категорій, знакових систем. Емпі-

ричні знання – це базис для подальшого розвитку наукового 

знання. Теоретичні знання відбивають об’єкт на рівні його 

внутрішніх зв’язків, закономірностей становлення, розви-

тку та існування. На теоретичному рівні пізнання узагаль-

нює емпіричні дані, встановлює значущість і практичну цін-

ність тих чи інших методів дослідження, виявляє справжнє 

співвідношення емпіричних даних та існуючих теорій, фор-

мулює нові узагальнення і висновки в межах теорій, які ра-

ніше існували. Суперечність між емпіричним фактом і нау-

ковою теорією можлива не лише через недосконалість тео-

рії, а й тому, що даний факт не відбиває сутності досліджу-

ваного об’єкта. Теоретичний рівень пізнання забезпечує пе-

рехід від конкретного або конкретно-чуттєвого дослі-

дження до абстрактного, що дозволяє виявити й сформулю-

вати суттєве, головне. Абстрагування стало на сучасному 

рівні розвитку науки одним з головних засобів проникнення 

в сутність явищ навколишньої дійсності. 

Між емпіричним і теоретичним рівнями пізнання немає 

різкої межі, діалектика їх взаємодії виявляється у складному 

процесі виникнення й розв’язання нескінченних суперечно-

стей. У своєму прагненні повніше й глибше зрозуміти при-

роду наука накопичує все нові й нові емпіричні дані, які 

рано чи пізно вступають у протиріччя зі старими уявлен-

нями. Навіть розглядаючи науку не в цілому, а лише будь-

яку з її галузей, можна виявити суперечність між емпірич-

ними даними і відповідною теорією. Усунення такої супе-

речності вимагає нових наукових досліджень. 
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2.5  Основні  принципи  науки   і   наукового  

пізнання 
 

Основні наукові поняття 

Наукова ідея – інтуїтивне пояснення явища (про-

цесу) без проміжної аргументації, без усвідомлення всієї 

сукупності зв’язків, на основі яких робиться висновок. 

Наукова ідея базується на наявних знаннях, але виявляє 

раніше непомічені закономірності. 

Наука передбачає два види ідей: конструктивні й де-

структивні, тобто ті, що мають чи не мають значущості для 

науки і практики. Свою специфічну матеріалізацію ідея зна-

ходить у гіпотезі. 

Гіпотеза – наукове припущення, висунуте для пояс-

нення певних явищ (процесів) або причин, які зумовлю-

ють даний наслідок. Наукова теорія включає в себе гіпо-

тезу як вихідний момент пошуку істини, яка допомагає сут-

тєво економити час і сили, цілеспрямовано зібрати і згрупу-

вати факти. Розрізняють нульову, описову (понятійно-тер-

мінологічну), пояснювальну, основну робочу і концептуальну 

гіпотези. Якщо гіпотеза узгоджується з науковими фактами, 

то в науці її називають теорією або законом. 

Гіпотези (як і ідеї) мають ймовірнісний характер і про-

ходять у своєму розвитку три стадії: 

– накопичення фактичного матеріалу і висунення на його 

основі припущень; 

– формулювання гіпотези і обґрунтування на основі при-

пущення прийнятної теорії; 

– перевірка отриманих результатів на практиці і на її ос-

нові уточнення гіпотези. 

Якщо при перевірці результат відповідає дійсності, то 

гіпотеза перетворюється на наукову теорію. Гіпотеза вису-

вається з надією на те, що вона, коли не цілком, то хоча б 

частково, стане достовірним знанням. 
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Закон – внутрішній суттєвий зв’язок явищ, що зумо-

влює їх закономірний розвиток. Закон, винайдений через 

здогадку, необхідно потім логічно довести, лише в такому 

разі він визнається наукою. 

Наукові закони – найважливіша ланка в системі науко-

вих знань, що відображає найбільш істотні, стійкі, повторю-

вані об’єктивні внутрішні зв’язки в природі, суспільстві й 

мисленні. Зазвичай закони виступають у формі певного 

співвідношення понять, категорій. 

Для доведення закону наука використовує судження. 

Найбільш високою формою узагальнення й системати-

зації знань є теорія. 

Під теорією розуміють вчення про узагальнений дос-

від (практику), що формулює наукові принципи й методи, 

які дозволяють узагальнити й пізнати існуючі процеси і 

явища, проаналізувати дію на них різних факторів і запро-

понувати рекомендації з використання їх у практичній дія-

льності людей. Наука – це сукупність теорій. 

Теорія – вчення, система ідей, поглядів, положень, 

тверджень, спрямованих на тлумачення того чи іншого 

явища. Це не безпосереднє, а ідеалізоване відображення 

дійсності. Теорію розглядають як сукупність узагальнюю-

чих положень, що утворюють науку або її розділ. Вона ви-

ступає як форма синтетичного знання, в межах якого окремі 

поняття, гіпотези і закони втрачають колишню автоном-

ність і перетворюються на елементи цілісної системи. 

До нової теорії висуваються такі вимоги: 

– адекватність наукової теорії описуваному об’єкту; 

– можливість заміни експериментальних досліджень те-

оретичними; 

– повнота опису певного явища дійсності; 

– можливість пояснення взаємозв’язків між різними ком-

понентами в межах даної теорії; 

– внутрішня несуперечливість теорії та відповідність її 
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дослідним даним. Теорія являє собою систему наукових кон-

цепцій, принципів, положень, фактів. 

Наукова концепція – система поглядів, теоретичних 

положень, основних думок щодо об’єкта дослідження, 

які об’єднані певною головною ідеєю. 

Концептуальність – це визначення змісту, суті, 

сенсу того, про що йде мова. 

Принцип (постулат, аксіома) – найабстрактніше 

визначення ідеї. Під принципом розуміють вихідні поло-

ження певної галузі науки. Вони є початковою формою си-

стематизації знань (аксіоми евклідової геометрії, постулат 

Бора в квантовій механіці тощо). 

Поняття – це думка, виражена в узагальненій формі, 

яка визначає суттєві і необхідні ознаки предметів та 

явищ і взаємозв’язки. Якщо поняття увійшло до наукового 

обігу, його позначають одним словом або використовують 

сукупність слів – термінів. 

Розкриття змісту поняття називають його визначен-

ням. Останнє має відповідати двом найважливішим вимо-

гам: 

– вказувати на найближче родове поняття; 

– вказувати на те, чим дане поняття відрізняється від ін-

ших понять. Поняття, як правило, завершує процес науко-

вого дослідження, закріплює результати, отримані вченим 

особисто у своєму дослідженні. Сукупність основних по-

нять називають понятійним апаратом тієї чи іншої науки. 

Найбільш широкі поняття називають категоріями. Це 

самі загальні абстракції.  

Науковий факт – подія чи явище, яке є основою для 

висновку або підтвердження. Він є елементом, який у су-

купності з іншими становить основу наукового знання, від-

биває об’єктивні властивості явищ та процесів. На основі 

наукових фактів визначаються закономірності явищ, буду-

ються теорії і виводяться закони. 
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Рух думки від незнання до знання керується методоло-

гією. 

Методологія наукового пізнання – вчення про прин-

ципи, форми і способи науково-дослідницької діяльності. 

Метод дослідження – це спосіб застосування старого 

знання для здобуття нового знання. Він є засобом отри-

мання наукових фактів. 

 

Специфіка наукового і повсякденного пізнання 

Однією з особливостей наукового пізнання порівняно з 

повсякденним (буденним) є його організованість та викори-

стання цілого ряду методів дослідження. Під методом розу-

міють сукупність прийомів, способів, правил пізнавальної, 

теоретичної і практичної, перетворюючої діяльності людей. 

Ці прийоми, правила встановлюються не довільно, а розро-

бляються, виходячи із закономірностей самих об’єктів, що 

вивчаються. Тому методи пізнання такі ж багатоманітні, як 

і сама дійсність. 

Дослідження методів пізнання і практичної діяльності 

є задачею особливої дисципліни – методології. До неї залі-

чують перш за все загальні філософські методи, які застосо-

вуються не тільки в науковому пізнанні. Загальнонаукові 

методи знаходять застосування у всіх або майже у всіх нау-

ках. Їх своєрідність і відмінність від загальних методів в тім, 

що вони знаходять застосування не на всіх, а лише на пев-

них етапах процесу пізнання. Наприклад, індукція грає ве-

дучу роль на емпіричному, а дедукція – на теоретичному рі-

вні пізнання, аналіз переважає на початковій стадії дослі-

дження, а синтез – на заключній тощо. При цьому в самих 

загальнонаукових методах знаходять, як правило, свій 

прояв вимоги загальних методів. Нарешті, особливу групу 

методів утворюють методики, прийоми і способи, що виро-

бляються для вирішення якоїсь особливої, часткової про-

блеми. Вибір вірної методики – важлива умова успіху дос-

лідження. 
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При порівнянні рівнів пізнання під час наукового та по-

всякденного сприймання явищ навколишньої дійсності мо-

жна виокремити кілька відмінностей між ними. 

Характеристики, що відрізняють науку від повсякден-

ного пізнання, зручно класифікувати відповідно до струк-

тури діяльності (простежуючи розходження науки й повсяк-

денного пізнання за предметом, засобами, продуктами, ме-

тодами і суб’єктами діяльності). 

 Якщо повсякденне пізнання відображає тільки ті 

об’єкти, які можуть бути перетворені в певних історично 

сформованих способах і видах практичної діяльності, то на-

ука здатна вивчати й такі фрагменти реальності, які можуть 

стати предметом освоєння і в практиці далекого майбут-

нього. Наука виходить за рамки предметних структур наяв-

них видів і способів практичного освоєння світу й відкриває 

людству нові предметні світи його можливої майбутньої ді-

яльності. 

 Використання наукової термінології у науковому пі-

знанні. Щоб описати досліджувані явища, науковці праг-

нуть чітко фіксувати певні поняття й визначення. Вироб-

лення наукою спеціальної мови, яка використовується для 

опису нею об’єктів є необхідною умовою наукового дослі-

дження. Мова науки постійно розвивається в міру її прони-

кнення у все нові галузі об’єктивного світу. Причому вона 

впливає на повсякденну, природну мову. Наприклад, тер-

міни «електрика», «холодильник» колись були специфіч-

ними науковими поняттями, а потім увійшли в повсякденну 

мову. 

 Наукове дослідження має потребу в особливій системі 

спеціальних засобів, які, безпосередньо впливаючи на дос-

ліджуваний об’єкт, дають змогу виявити можливі його 

стани в умовах, контрольованих суб’єктом. Засоби, які за-

стосовуються у виробництві й у побуті, як правило, непри-

датні для цієї мети, оскільки об’єкти, досліджувані наукою, 
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і об’єкти, перетворені у виробництві й повсякденній прак-

тиці, найчастіше відрізняються за своїм характером. Звідси 

необхідність спеціальної наукової апаратури (вимірюваль-

них інструментів, приладових установок), які дозволяють 

науці експериментально вивчати нові типи об’єктів. Таким 

чином, з особливостей предмету науки ми одержали як сво-

єрідний наслідок відмінності в засобах наукового й повсяк-

денного пізнання. 

 Специфікою об’єктів наукового дослідження можна 

пояснити й основні відмінності наукових знань, як продукту 

наукової діяльності від знань, одержуваних у сфері повсяк-

денного, стихійно-емпіричного пізнання. Останні найчас-

тіше не систематизовані: це, скоріше, конгломерат відомос-

тей, приписів, способів діяльності й поведінки, накопиче-

них протягом історичного розвитку повсякденного досвіду. 

Їхня вірогідність встановлюється завдяки безпосередньому 

застосуванню в певних ситуаціях виробничої й повсякден-

ної практики. Що ж стосується наукових знань, то їхня ві-

рогідність не може бути обґрунтована тільки таким спосо-

бом, оскільки в науці переважно досліджуються об’єкти, ще 

не освоєні у виробництві. Тому потрібні специфічні спо-

соби обґрунтування істинності знання. Ними є експеримен-

тальний контроль за одержуваним знанням і виведення од-

них знань із інших, істинність яких уже доведена, утворю-

ючи систему знань. 

Таким чином, ми одержуємо характеристики системно-

сті й обґрунтованості наукового знання, що відрізняють 

його від продуктів повсякденної пізнавальної діяльності 

людей. 

Так, наприклад, відомо, що знаменитий дослідник Аф-

рики Давид Лівінгстон у 1855 р. відкрив водоспад Вікторія. 

Але також відомо, що цей водоспад добре знали й до нього, 

і він мав навіть свою назву – Мосіоатунья! Так називали 

його місцеві жителі. Що ж відкрив Лівінгстон? Відкрив уже 

відкрите? Питання може здатися абсурдним, але воно добре 
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ілюструє той факт, що термін «знати» або «відкрити» має 

різний сенс стосовно різних культур і різних історичних 

етапів у розвитку людства. Для тубільця знання – це щось 

передане від батька до сина або від сусіда до сусіда, щось 

існуюче й відтворене в рамках вузького співтовариства, без-

посереднього спілкування людей один з одним. У таких 

умовах водоспад Вікторія міг відкриватися й, імовірно, від-

кривався незлічену безліч разів. Лівінгстон, однак, відкрив 

його для науки, відкрив раз і назавжди. 

Особливість методу пізнавальної діяльності  
 Об’єкти, на які спрямоване повсякденне пізнання, фор-

муються в повсякденній практиці. Прийоми, за допомогою 

яких кожний такий об’єкт виділяється й фіксується як пре-

дмет пізнання, входять у повсякденний досвід. Сукупність 

таких прийомів, як правило, не усвідомлюється суб’єктом 

як метод пізнання. У науковому дослідженні уже саме вияв-

лення об’єкта, властивості якого підлягають подальшому 

вивченню, становить досить трудомістке завдання. Щоб за-

фіксувати об’єкт, вчений повинен знати методи такої фікса-

ції. Тому в науці вивчення об’єктів, виявлення їхніх власти-

востей і зв’язків завжди супроводжується усвідомленням 

методу, за допомогою якого досліджується об’єкт. 

 Заняття наукою вимагають особливої підготовки 

суб’єкта, що пізнає. У ході чого він освоює історично сфор-

мовані засоби наукового дослідження, вивчає прийоми і ме-

тоди оперування даними засобами. Для повсякденного пі-

знання такої підготовки не потрібно, вона здійснюється ав-

томатично, в процесі соціалізації індивіда, коли в нього фо-

рмується й розвивається мислення, в процесі спілкування й 

включення індивіда в різні сфери діяльності. 

 Об’єктивність наукового пізнання відрізняє його від ін-

ших форм пізнавальної діяльності людини. Так, наприклад, 

в процесі художнього освоєння дійсності об’єкти, включені 

в людську діяльність, не відокремлюються від суб’єктивних 

факторів, а беруться у своєрідній «склейці» з ними. Будь-



93 
 

яке відображення предметів об’єктивного світу в мистецтві 

одночасно виражає ціннісне відношення людини до пред-

мета. 

Художній образ – це таке відображення об’єкта, що мі-

стить відбиток людської особистості, її ціннісних орієнта-

цій, які вливаються в характеристики відображуваної реаль-

ності. Виключити це взаємопроникнення – значить зруйну-

вати художній образ. У науці ж особливості життєдіяльно-

сті особистості, що створюють знання, її оцінні судження не 

входять безпосередньо до складу породжуваного знання 

(закони Ньютона не дозволяють судити про те, що любив і 

що ненавидів Ньютон, тоді як, наприклад, у портретах Рем-

брандта відбита особистість самого Рембрандта, його світо-

відчування і його особистісне відношення до зображуваних 

соціальних явищ; портрет, написаний великим художни-

ком, завжди виступає і як автопортрет). 

 Заняття наукою передбачає також і засвоєння певної 

системи ціннісних орієнтацій і цільових установок, специ-

фічних для наукового пізнання. Ці орієнтації повинні сти-

мулювати науковий пошук, спрямований на вивчення все 

нових і нових об’єктів незалежно від сьогоднішнього прак-

тичного ефекту від одержуваних знань. Інакше наука не 

буде здійснювати своєї головної функції – виходити за ра-

мки предметних структур практики своєї епохи. 

Дві основні установки науки забезпечують прагнення 

до такого пошуку: самоцінність істини й цінність новизни. 

Будь-який вчений приймає в якості однієї з основних 

установок наукової діяльності пошук істини, сприймаючи 

істину як вищу цінність науки. Ця установка втілюється в 

цілому ряді ідеалів і нормативів наукового пізнання, що ви-

ражають його специфіку: у певних ідеалах організації 

знання, у пошуках пояснення явищ виходячи із законів і 

принципів, що відбивають сутнісні зв’язки досліджуваних 

об’єктів тощо. 

Не менш важливу роль у науковому дослідженні має 
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установка на постійний ріст знання й особливу цінність но-

визни в науці. Ця установка виражена в системі ідеалів і но-

рмативних принципів наукової творчості (наприклад, забо-

роні на плагіат, допустимості критичного перегляду підстав 

наукового пошуку як умови освоєння все нових типів 

об’єктів тощо). 

Ціннісні орієнтації науки утворюють основу її етосу, 

що повинен засвоїти вчений, щоб успішно займатися дослі-

дженнями. Великі вчені залишили значний слід у культурі 

не тільки завдяки зробленим ними відкриттям, але й завдяки 

тому, що їхня діяльність була зразком новаторства й слу-

жіння істині для багатьох поколінь людей. Усякий відступ 

від істини на догоду особистісним, корисливим цілям, будь-

який прояв безпринципності в науці зустрічав беззаперечну 

відсіч. 

У науці як ідеал проголошується принцип, що перед іс-

тинною всі дослідники рівні, що ніякі минулі заслуги не 

приймаються до уваги, якщо мова йде про наукові докази. 

Не менш важливим принципом наукового етносу є ви-

мога наукової чесності при викладі результатів дослі-

дження. Вчений може помилятися, але не має права підта-

совувати результати, він може повторити вже зроблене від-

криття, але не має права займатися плагіатом. Інститут по-

силань, як обов’язкова умова оформлення наукової моног-

рафії й статті, покликаний не тільки зафіксувати авторство 

тих або інших ідей і наукових текстів. Він забезпечує чітку 

селекцію вже відомого в науці й нових результатів. Поза 

цією селекцією не було б стимулу до напружених пошуків 

нового, у науці виникли б нескінченні повтори пройденого 

й, в остаточному підсумку, була б підірвана її головна якість 

– постійно генерувати ріст нового знання, виходячи за ра-

мки звичних і вже відомих знань про світ. 

Звичайно, вимога неприпустимості фальсифікацій і 

плагіату виступає як своєрідна презумпція науки, що у реа-
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льному житті може порушуватися. У різних наукових спів-

товариствах може встановлюватися різна відповідальність 

за порушення етичних принципів науки. 

Розглянемо один приклад з історії науки, що може слу-

жити зразком непримиренності співтовариства до пору-

шень вищезазначених принципів. 

У середині 70-х років XX ст. у середовищі біохіміків і 

нейрофізіологів значного розголосу набула справу Галліса, 

молодого й перспективного біохіміка, що на початку 70-х 

років працював над проблемою внутрімозкових морфінів. 

Ним була висунута оригінальна гіпотеза про те, що морфіни 

рослинного походження й внутрішньомозкові морфіни од-

наково впливають на нервову тканину. Галліс провів серію 

трудомістких експериментів, однак не зміг переконливо пі-

дтвердити цю гіпотезу, хоча непрямі дані свідчили про її пе-

рспективність. Побоюючись, що інші дослідники його об-

женуть і зроблять це відкриття, Галліс зважився на фальси-

фікацію. Він опублікував вигадані дані дослідів, нібито під-

тверджуючу гіпотезу. 

«Відкриття» Галліса викликало великий інтерес у спів-

товаристві нейрофізіологів і біохіміків. Однак його резуль-

тати ніхто не зміг підтвердити, відтворюючи експерименти 

за опублікованою ним методикою. 

Тоді молодому й відомому ученому, було запропоно-

вано привселюдно провести експерименти на спеціальному 

симпозіумі в 1977 р. у Мюнхені, у присутності своїх колег. 

Галліс зрештою змушений був зізнатися у фальсифікації. 

Співтовариство вчених відреагувало на це визнання бойко-

том. Колеги Галліса перестали підтримувати з ним наукові 

контакти, всі його співавтори привселюдно відмовилися від 

спільних з ним статей, і в підсумку Галліс опублікував лист, 

у якому він вибачився перед колегами й заявив, що припи-

няє займатися наукою. 
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Класифікація принципів науки і наукового пі-

знання 

Принцип – це керівна ідея, основне початкове поло-

ження теорії, вчення, науки. 

Принципи бувають теоретичними і методологічними. 

Принципами пізнання умовно поділяють на дві підгрупи: 

1) принципи «здорового глузду», які ґрунтуються на мета-

фізичному методі і формальній логіці з урахуванням їх при-

родних меж; 

2) діалектичні принципи пізнання. 

Метафізичний метод ґрунтується на розгляді предметів 

як по суті відокремлених і незмінних, а діалектичний метод 

– на визнанні загального взаємозв’язку і спадкоємного роз-

витку. Хоча науку взагалі (ще з часів Зенона Елейського і 

особливо – в часи Ейнштейна, Н. Бора і після них) доволі 

складно віднести до здорового глузду, потрібно визнати, що 

в принципі «здорового глузду» є елемент стихійної діалек-

тики, яка часом допомагає уникнути загрозливих крайнос-

тей. 

Принципи «здорового глузду» 

Р. Декарт у своїй праці «Роздумах про метод о» виділив 

так звані. «правила для керівництва розуму і пошуку істини 

в науках». Власне, це елементарні норми діяльності розуму, 

які відомі з стародавніх часів у вигляді правил (формальної) 

логіки. Головна заслуга Декарта полягає саме в тім, що він 

сформулював їх як правила пізнавальної діяльності і цим 

поклав початок розвитку наукової методології. 

Таких правил за Декартом три: 

1) розчленування важких, що не піддаються розв’язанню 

в загальному випадку задач, на окремі задачі, які можуть 

бути розв’язані; 

2) перехід від менш складного до більш складного, від до-

веденого до недоведеного а не навпаки (у логіці це заборона 

на визначення через невідоме); 

3) недопущення випадання логічних ланцюгів у міркуванні. 
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Для сучасності особливо важливе третє правило Дека-

рта, в зв’язку із заглибленням пізнання в дослідження влас-

них основ (сфера метатеорії). Як свідчить розвиток науки, в 

ній дуже важливо не залишати нічого що мається на увазі, 

експлікувати (тобто робити явними) і досліджувати всі по-

ложення і припущення наших висновків, навіть ті, які зда-

ються самоочевидними і загальновизнаними. Такими здава-

лись, наприклад, неперетинання паралельних прямих і не-

можливість зв’язку станів мікрочастинок при відсутності 

причинної взаємодії між ними. Насправді виявилося, що це 

зовсім не так (неевклідова геометрія, ЕПР-кореляція пове-

дінки мікрочастинок тощо). 

Крім правил Декарта, до принципів «здорового глузду» 

можна віднести: 

4) принцип об’єктивності, який стверджує: в питаннях 

науки жодна думка не відіграє вирішальної ролі. Це відно-

ситься і до думки наукового або іншого керівництва, авто-

ритетних вчених, загальній думці, думці державних інстан-

цій тощо. Така вимога може здатися тривіальною, проте зга-

даємо, що Epso dixi («Сам сказав», посилання на особистий 

вислів учителя) у піфагорійців вважалось вищим аргумен-

том, в Середньовіччя таку же роль відігравала думка цер-

кви, а в епоху сталінізму здійснювались репресії у відно-

шенні конкретних наук від особи, яка хибно розтлумачила 

марксистську філософію. Тому багатьом вченим у всі часи 

доводилось активно відстоювати цей принцип. Так, перший 

великий філософ нової європейської генерації, Іоанн Скот 

Ериугена (IX ст.), стверджував, що розум вище авторитету 

навіть у сфері самої релігії, оскільки авторитет народжу-

ється від розуму, проте розум ніколи не народжується від 

авторитету. 

В XII ст. П. Абеляр писав, що в науці, на відміну, на-

приклад, від релігії, аргумент від авторитету є найслабкі-

шим. А інший мислитель Середньовіччя Алан Лільский 

стверджував, що у авторитету ніс із воску, в тому сенсі, що 
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його неважко, при певній спритності, розвернути на користь 

будь-якої думки. Сьогодні актуально відзначити, що пи-

тання наукової істини не вирішуються більшістю голосів 

навіть при найдемократичнішому голосуванні. Наукова ді-

яльність має творчий характер, і як свідчить історія науки, 

правими найчастіше виявляється не більшість, а ті одиночні 

особистості, які зуміли глибше інших заглянути у сутність 

проблеми. Між тим, течії думок, наближені до позитивізму 

і прагматизму, схильні вважати наукове знання продуктом 

домовленості в науковому співтоваристві. Наприклад, кон-

венціалізм А. Пуанкаре, який завадив йому стати засновни-

ком нової механіки і електродинаміки (спеціальної теорії 

відносності), а також учення історичної школи методології, 

згідно яких образ науки визначається, начебто, виключно 

боротьбою конкуруючих наукових співтовариств. 

Проте зазначений принцип зовсім не означає запере-

чення ролі авторитету, а також роли особистості і школи в 

науці. Навпаки: вести мову про нього доводиться саме тому, 

що їх роль тут обґрунтовано висока і є загроза її перебіль-

шення. Оскільки жоден дослідник не в стані перевірити все 

те (яке ще часом є неусталеним) знання, на якому він обґру-

нтовує своє просування до нової істини, і не може випробу-

вати відразу всі конкуруючі методи. Авторитет видатних 

попередників і сучасників виступає в цьому випадку як при-

родний орієнтир, небайдужою є й думка наукового співто-

вариства. Важливо тільки їх не абсолютизувати, що непро-

сто зробити через притаманну людині психічну інерцію і 

схильність до конформізму. 

В історії науки відомі парадоксальні випадки, коли хи-

бне твердження Аристотеля, що у мухи вісім ніг, поділялось 

доволі великою кількістю вчених через силу незаперечного 

авторитету цього дійсно великого мислителя. Інший прик-

лад – Аристотель вважав, що молочні зуби дитини форму-

ються із затверділого молока матері і що у жінки менше зу-
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бів, ніж у чоловіка. До такого висновку він прийшов, пере-

рахувавши зуби коням: у жеребця їх дійсно більше, ніж у 

кобилиці. А потому вирішив, що це вірно для всіх самок і 

самців. Будучи двічі жонатим, Аристотель так і не спромі-

гся перевірити свою гіпотезу, а європейські вчені мужі до-

волі тривалий час не ставили це під сумнів. 

Отже, об’єктивність аналізу – основа будь-якого науко-

вого дослідження. Цей принцип вимагає використання ме-

тодів та процедур, що дозволяють отримати максимум 

знань, дотримання логіки, правдиве обґрунтування, забез-

печення доказів. Все це забезпечує достовірність фактів, як 

одного з основних чинників наукової етики. Нехтування 

принципом об’єктивності може призвести вченого до спо-

творення реальної картини досліджуваного процесу, до гру-

бих похибок у висновках; 

5) принцип пояснення безлічі досліджуваних явищ за до-

помогою незначної кількості загальних основ. На думку І. 

Ньютона, в ньому полягає сутність науки. Відомості «ба-

гато чого до малого чого» вимагає потреба в узагальненні 

інформації, з метою зробити її компактною і доступною для 

ефективного використання. Інакше жоден комп’ютер, тим 

більше – мозок людини, не зміг би утримати і освоїти вели-

чезну масу знань, накопичених людством у кожній предме-

тній сфері. 

Проте в науці є власний стимул такого узагальнення: 

прагнення проникнути в сутність речей, яка поєднує ряд 

явищ і яка розкриває логіку їх змін. Адже без знань сутності 

(законів зміни явищ) неможливим було б цілеспрямоване 

перетворення дійсності. 

Разом з тим, розглядуваний принцип, як і будь-який ін-

ший, не можна перетворювати в абсолют; проте метафізика 

схильна до його абсолютизації в формі так званого редукці-

онізму. Як приклад, можна навести, що Л. Больцман, А. Пу-

анкаре, М. Смолуховський та багато інших великих фізиків 

початку ХХ ст. марно витратили велику кількість зусиль, 
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прагнучи звести термодинаміку до механіки, а геніальний 

А. Ейнштейн протягом 30 років безплідно працював над 

створенням єдиної теорії поля. І зараз багато фізиків і хімі-

ків також безплідно, проте завзято прагнуть звести хімію до 

квантової електродинаміки; 

6) принцип достатньої повноти обґрунтування: будь-яке 

наукове судження повинне бути засноване на експерименті 

і теоретичних доказах. В основі цієї вимоги лежить форма-

льно-логічний принцип достатньої основи, запроваджений 

Г. Лейбніцем у XVII ст. Дійсно, треба прагнути до його вті-

лення, проте, знову ж таки, не потрібно перетворювати його 

в абсолют. Історія пізнання переконує, що абсолютно пов-

ного обґрунтування не досягла жодна наукова концепція. 

Завжди залишається деякий «люфт», куди «втискуються» 

потім ідеї нового, більш досконалого знання. 

Часом наукові концепції залишаються взагалі навіть 

без достатньої емпіричної перевірки, не перестаючи від 

цього бути переконливими. Такою є наприклад, тектоніка 

літосферних плит, яка претендує на роль парадигми в сучас-

ній геології. А дати будь-якому положенню науки повне фо-

рмально-логічне обґрунтування не дозволяє знаменита тео-

рема австрійського математика Курта Гёделя про непов-

ноту, згідно якої в кожній формальній системи деякі істинні 

в даній предметній сфері твердження неможливо вивести. 

 

Діалектичні принципи пізнання 

Сучасна діалектика виступає не як заперечення прин-

ципів «здорового глузду», а як надбудова над ними. Серед 

найбільш актуальних принципів наукового дослідження ви-

діляють наступні: 

1) Принцип загального зв’язку випливає з основного по-

ложення філософії про матеріальну єдність навколишнього 

світу, де існує безліч всіляких зв’язків між предметами та 

явищами, які можуть виявлятися як безпосередньо, так і 

опосередковано, через велику кількість проміжних ланок. 
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Ці зв’язки можуть бути випадковими, закономірними, зов-

нішніми, причинними чи функціональними, за змістом чи 

формою тощо. При цьому такі зв’язки можна простежити на 

прикладі взаємодії між природничими науками та філосо-

фією. На основі філософського принципу загального 

зв’язку формується загальний методологічний принцип на-

уки, згідно з яким, щоб справді пізнати досліджуваний пре-

дмет чи явище, необхідно охопити та вивчити всі його сто-

рони і зв’язки як внутрішні, так і зовнішні. 

Якщо знехтувати цим принципом, можна прийти до со-

фістики, тобто до абсолютизації та вихоплювання окремих 

сторін або явищ, або до еклектики – неправомірного поєд-

нання різнорідних і внутрішньо не пов’язаних між собою 

сторін предмета. 

2) Принцип загального розвитку легко продемонстру-

вати, спостерігаючи в навколишньому світі приклади різно-

манітних змін, трансформації, переходів з одного стану в ін-

ший. Безперервно виникає щось нове в усіх явищах природи 

та суспільства, в духовному житті людини. Перебіг багатьох 

процесів відбувається від простого до складного, від ниж-

чого до вищого, за висхідною лінією. Водночас бувають і 

зворотні процеси, коли події відбуваються за низхідною лі-

нією. Такі процеси є по суті регресивними. 

Все сказане можна проілюструвати численними прик-

ладами процесів, що відбуваються в мікро- та макросвіті, у 

людському суспільстві. У мікросвіті – це перетворення еле-

ментарних часток матерії та виникнення нових складних мі-

крооб’єктів (нові атомні ядра, самі атоми тощо), у макрос-

віті – утворення нових хімічних елементів, у космосі – фор-

мування нових планетних систем, зірок, галактик тощо. 

3) Принцип діалектичної суперечності ґрунтується на 

законі єдності та боротьби протилежностей, який полягає в 

тім, що між різними сторонами предмета чи явища є не 

тільки протилежності й взаємні винятки, а між ними існує і 

єдність. У наукових дослідженнях цей принцип полягає в 
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тім, що дослідник не тільки повинен знаходити протилежні 

взаємовиключні сторони, але й установлювати такі їх відно-

шення, зв’язки та форми, при яких ці протилежності є єди-

ними. Вирішення цього завдання і є розв’язанням тієї чи ін-

шої наукової проблеми, новим кроком науки вперед. 

Протилежності не тільки існують, а й перебувають у 

етапі суперечності, постійної боротьби між собою. Ця боро-

тьба і є внутрішнім джерелом розвитку дійсності. В цьому 

розумінні єдність протилежностей завжди умовна, тимча-

сова, відносна, а їх боротьба – абсолютна. Під час прове-

дення досліджень не можна протиставляти протилежності 

одна одній, перебільшуючи значення одних за рахунок ін-

ших, або розглядати їх як щось стале. 

Треба проводити дослідження доти, поки з результатів 

аналізу не буде знайдено проміжну сторону, яку можна ви-

знати «як за ту, так і за іншу», через яку протилежності не-

наче перетворюються одна в одну. 

4) Принцип діалектичного заперечення базується на за-

гальному законі заперечення, і має в необхідності додер-

жання наступності під час переходу від старого до нового, 

від попереднього до наступного. При цьому заперечення 

попереднього є не абсолютним, а лише відносним, чим і за-

безпечується спіралеподібний розвиток процесів і явищ у 

природі та суспільстві. Саме цей принцип пояснює нескін-

ченне виникнення одних якісних станів і знищення інших. 

Заперечення вже припускає нову можливість подальшого 

розвитку та нового заперечення. Цей принцип показує, що 

між кількісними та якісними сторонами предмета чи явища 

існує тісний взаємозв’язок. І для того, щоб всебічно вивчити 

якийсь предмет чи якесь явище, необхідно досліджувати не 

тільки його якісні, але й кількісні характеристики. Останні 

можна знайти (виміряти), наприклад, на основі математич-

них методів дослідження. Що це справді так, можна просте-

жити на прикладі розвитку будь-якої науки, результати якої 

тим вагоміші, чим вищий рівень її математизації. Однак 
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практика показує, що вивченню кількісної сторони пред-

мета чи явища має передувати вивчення його якісних хара-

ктеристик, тобто в певному розумінні якісний аналіз є не-

наче первинним, а кількісний – вторинним. Визначальним 

тут є загальний закон переходу кількості в якість, який по-

казує, що нагромаджування окремих кількісних змін у пре-

дметах чи явищах спричиняється врешті-решт до їх якісних 

змін. 

5) Принцип історичності передбачає активне за-

стосування порівняльно-історичного методу – сукупність 

пізнавальних засобів, процедур, які дозволяють виявити 

схожість і відмінність між явищами, що вивчаються, визна-

чити їхню генетичну спорідненість (зв’язок за походжен-

ням), загальне й специфічне в їхньому розвитку. 

6) Принцип системності дає змогу визначити стра-

тегію наукового дослідження. Будь-який предмет повинен 

розглядатись як упорядкована єдність відносно самостійних 

частин або сторін (підсистем, елементів), кожна з яких ви-

конує певні функції в житті цього предмета. В дійсності до-

сліджуваний предмет може не бути розвиненою системою, 

його частини і їх функції можуть бути змішані, нерозвинуті, 

недостатньо відособлені тощо. 

В межах принципу системності розрізняють такі види 

підходів: 

– структурно-функціональний; 

– системно-діяльнісний; 

– системно-генетичний та інші підходи. 

Сутність структурно-функціонального підходу полягає 

у виділенні в системних об’єктах структурних елементів 

(компонентів, підсистем) і визначенні їхньої ролі (функцій) 

у системі. Елементи і зв’язки між ними створюють струк-

туру системи. Кожний елемент виконує свої специфічні фу-

нкції, які «працюють» на загальносистемні функції. Струк-

тура характеризує систему в статиці, функції – у динаміці. 

Між ними є певна залежність. 
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Структуризація об’єкта – необхідна умова його ви-

вчення. Вона дозволяє виділити, а потім описати суттєві 

складові об’єкта – елементи, підсистеми, компоненти, 

зв’язки, властивості, функції та ін. 

Опис структури об’єкта полягає в його поділі на скла-

дові та встановленні характеру взаємозв’язків між ними. 

Аналіз структури здійснюється за допомогою метода 

класифікації – багатоступінчатого, послідовного поділу до-

сліджуваної системи з метою систематизації, поглиблення й 

отримання нових знань щодо її побудови, складу елементів, 

підсистем, компонентів, особливостей внутрішніх і зовніш-

ніх зв’язків. 

Структуризація – засіб пізнання ступеня складності 

будь-якого об’єкта чи процесу на всіх рівнях (від макро- до 

мікро) дослідження структури системи. Сутність процесу 

чи явища як системи виявляється в їхній структурі, однак 

реалізується в їхніх функціях (ролях, призначенні). Це до-

зволяє розглядати систему як структурно-функціональну 

цілісність, в якій кожний елемент (підсистема, компонент) 

має певне функціональне призначення, яке має узгоджува-

тися із загальними цілями системи в цілому. 

Рівень цілісності системи залежить від рівня відповід-

ності її структури і функцій головній меті системи. 

У межах структурно-функціонального підходу дослі-

джують сутнісно-функціональну, функціонально-генети-

чну та функціонально-логічну структуру системи. Перша з 

них виявляє субстанцйні елементи, підсистеми та компоне-

нти системи, їх сутнісні зв’язки та основні функції. Друга – 

розкриває внутрішні закономірності розвитку і функціону-

вання системи (від простого до складного, від нижчого до 

вищого, від генетично вихідного до генетично похідного, 

включаючи у «знятому» вигляді моменти попереднього при 

відносній самостійності). Третя – виявляє логічно можливі 

відношення між функціями системи: відношення переваги, 

домінування, супідрядності (основна і допоміжні функції); 
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відношення функціональної рівнозначності або еквівалент-

ності; відношення сполучення (поєднання) (комбінована 

функція) тощо. В результаті структурно-функціонального 

підходу створюються моделі (описові, математичні, графі-

чні) досліджуваної системи. 

3агальнонауковою методологією вивчення об’єкта до-

слідження є системно-діяльнісний підхід, який набув знач-

ного поширення в сучасних наукових розробках. 3азначе-

ний підхід указує на певний компонентний склад людської 

діяльності. Серед найсуттєвіших її компонентів: потреба – 

суб’єкт – об’єкт – процеси – умови – результат. Це ство-

рює можливість комплексно дослідити будь-яку сферу люд-

ської діяльності. 

Діяльнісний підхід – це методологічний принцип, ос-

новою якого є категорія предметної діяльності людини 

(групи людей, соціуму в цілому). 

Діяльність – форма активності, що характеризує здат-

ність людини чи пов’язаних з нею систем бути причиною 

змін у бутті. Діяльність людини може розглядатися в зага-

льному значенні цього слова як динамічна система взаємо-

дії людини із зовнішнім середовищем, а також у вузькому, 

конкретному – як специфічна професійна, наукова, навча-

льна тощо форма активності людини, у якій вона досягає 

свідомо поставлених цілей, що формуються внаслідок ви-

никнення певних потреб. 

В процесі діяльності людина виступає як суб’єкт діяль-

ності, а її дії спрямовані на зміни її діяльності в процесі дія-

льності. 

Будь-яка діяльність здійснюється завдяки множині вза-

ємопов’язаних дій одиниць діяльності, що не розклада-

ються на простіші, внаслідок якої досягається конкретна 

мета діяльності. 

Мета діяльності зумовлена певною потребою, задово-

лення якої потребує певних дій. 
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Завдання діяльності – це потреба, яка виникає за пев-

них умов і може бути реалізована завдяки визначеній стру-

ктурі діяльності, до якої належать: 

– предмет діяльності – елементи навколишнього сере-

довища, які має суб’єкт до початку своєї діяльності і які пі-

длягають трансформації в продукт діяльності; 

– засіб діяльності – об’єкт, що опосередковує вплив 

суб’єкта на предмет діяльності (те, що звичайно називають 

«знаряддям праці»), і стимули, що використовуються у пев-

ному виді діяльності; 

– процедури діяльності – технологія (спосіб, метод) оде-

ржання бажаного продукту; 

– умови діяльності – характеристика оточення суб’єкта в 

процесі діяльності, соціальні умови, просторові та часові 

чинники тощо. 

– продукт діяльності – те, що є результатом трансфор-

мації предмета в процесі діяльності. 

Означені системо-утворюючі компоненти характерні 

для будь-якої діяльності як фізичної, так й інтелектуальної, 

і свідчать про її структуру. 

Зміст системно-генетичного підходу полягає в розк-

ритті умов зародження, розвитку і перетворення системи. 

Відносно новим фундаментальним методом пізнання є 

синергетичний підхід. 

Сутність синергетичного (синергійного) підходу поля-

гає в дослідженні процесів самоорганізації та становлення 

нових упорядкованих структур. Він реалізується в дослі-

дженні систем різної природи: фізичних, біологічних, соці-

альних, когнітивних, інформаційних, екологічних та ін. 

Предметом синергетики є механізми спонтанного фор-

мування і збереження складних систем, зокрема тих, які пе-

ребувають у стані стійкої нерівноваги із зовнішнім середо-

вищем. У сферу його вивчення потрапляють нелінійні ефе-

кти еволюції систем будь-якого типу, кризи і біфукацїі – не-
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стійкої фази існування, які передбачають множинність сце-

наріїв подальшого розвитку. 

3 позицій синергетичного підходу неможливо тради-

ційними детерміністськими методами вивчати розвиток 

складно-організованих систем. 

Як відомо, нестійкість системи розглядається як пере-

шкода, що потребує обов’язкового подолання. Жорсткі при-

чинно-наслідкові зв’язки поступального розвитку мають лі-

нійний характер. 

Сучасне визначається минулим, а майбутнє – сьогоча-

сним. Синергетичний же підхід передбачає ймовірне ба-

чення світу, базується на дослідженні нелінійних систем. 

Образ світу постає як сукупність нелінійних процесів. 

Ідея нелінійності включає багатоваріантність, альтернатив-

ність шляхів еволюції та її незворотність. 3а допомогою си-

нергетичного підкоду вивчають дисипативні (нестійкі, сла-

бко-організовані) складні системи. Суть теорії нестабільно-

сті (теорії дисипативних структур) полягає в тім, що стан 

нерівноваги систем спричиняє порядок та безпорядок, які 

тісно поєднані між собою. 

Нерівноважні системи забезпечують можливість вини-

кнення унікальних подій, появу історії Універсуму. Час стає 

невід’ємною константою еволюції, оскільки в нелінійних 

системах у будь-який момент може виникнути новий тип рі-

шення, який не зводиться до попереднього. 

Синергетичний підхід демонструє, яким чином і чому 

хаос може розглядатися як чинник творення, конструктив-

ний механізм еволюції, як з хаосу власними силами може 

розвиватися нова організація. 

Інструментарій синергетичного підходу дає змогу ви-

значити, що: 

1) складно-організованим системам неможливо 

нав’язати напрями і шляхи розвитку, можливо лише спри-

яти (через слабкі впливи) процесу самоорганізації; 
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2) неможливо досягти одночасного поліпшення од-

разу всіх важливих показників системи; 

3) при кількох станах рівноваги еволюційний розви-

ток системи відбувається при лінійному зростанні ентропії 

(невизначеності ситуації); 

4) для складних систем існують декілька альтернати-

вних шляхів розвитку; 

5) кожний елемент системи несе інформацію про ре-

зультат майбутньої взаємодії з іншими елементами; 

6) складна нелінійна система в процесі розвитку про-

ходить через критичні точки (точки біфуркації), в яких від-

бувається розгалуження системи через вибір одного з рівно-

значних напрямів її подальшої самоорганізації; 

7) управляти розвитком складних систем можливо 

лише в точках їх біфуркації за допомогою легких по-

штовхів, сума яких має бути достатньою для появи резона-

нсу – достатньої амплітуди коливань як усередині системи, 

так і відносно впливів зовнішнього середовища. Тобто, чим 

меншою є сума впливів на більший об’єкт або процес у мо-

мент біфуркації складно-організованої системи, тим біль-

шим є кінцевий синергетичний ефект. «Синергетично» ми-

слячий історик, культуролог, політолог, економіст, таким 

чином, уже не можуть оцінювати те чи інше рішення через 

прямолінійне порівняння попереднього та наступного ста-

нів: вони мають порівняти реальний перебіг наступних по-

дій з імовірним ходом подій при альтернативному ключо-

вому рішенні. 

Для ефективного використання синергетичного під-

ходу необхідно: 

а) виділити та охарактеризувати (у поняттях формаль-

ної логіки) складну систему або процес, які потребують си-

нергетичного впливу; 

6) дослідити стратегію її розвитку, описати можливі рі-

вні її свободи, тобто рівноможливі напрями і шляхи її роз-

витку; 
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в) здійснити факторний аналіз можливих шляхів її са-

моорганізації; 

г) визначити мету або бажаний результат (у яких конк-

ретно аспектах необхідно змінити стан даної системи); 

д) розробити номенклатуру (перелік) слабких впливів, 

що сприятимуть самоорганізації хаотичної системи, а також 

тактику їх застосування; 

е) правильно визначити критичний момент біфукації 

досліджуваної системи. 

Продуктивним є застосування синергетичного підходу 

до аналізу самоорганізації соціальних систем, узгодження 

їхніх рушійних сил – мотиваційних спрямованостей соціа-

льних об’єктів на основі певних духовних та культурних 

цінностей задля досягнення екологічної рівноваги між соці-

оантропосферою та біосферою планети, котрі разом утво-

рюють цілісну систему. 

Комплекс синергетичних категорій про моделі самоор-

ганізації у науках про людину й суспільство допомагає по-

новому осмислити традиційні проблеми антропології, істо-

рії, культурології, соціальної психології та етики, розкрива-

ючи при цьому маловідомі причинні залежності. Синерге-

тика як теорія самоорганізації дає ключ до розуміння не 

лише механізмів нестабільності, а й механізмів стійкості 

складних систем. 

7) Принцип єдності аналізу і синтезу. Аналіз по-

грецькі означає розділення, а синтез – з’єднання. Саме за 

допомогою цих операцій предмет подається як система. 

Аналіз первинний в пізнанні: оскільки об’єкт пізнання пер-

вісно подається нам як ціле. Наші органи чуттєвого сприй-

няття виступають як аналізатори (так вони і називаються в 

фізіології), що виділяють певні якості предмета. Аналіз і си-

нтез можуть бути практичними (розбирання-збирання), се-

нсорними (аналіз відчуттів і робота фантазії) і теоретич-

ними (понятійний аналіз і побудова цілісної теорії пред-
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мета). Вони можуть здійснюватися у різних планах і відно-

шеннях, відповідно задачам системного подання предмета. 

Можливі кількісний, якісний, структурний, функціональ-

ний та інші види аналізу (і, відповідно, синтезу). 

Треба мати на увазі, що синтез складніше і важче ана-

лізу: оскільки крім знання частин він вимагає розуміння їх 

міста і ролі в житті цілого. Кажуть, що в поганого механіка 

після збірки механізму залишаються «зайві» деталі. Для ус-

піху в розумово-аналітичній діяльності достатньо засобів 

формальної логіки, і не випадково її творець Аристотель на-

зивав її саме аналітикою. А для правильного здійснення си-

нтезу вже потребуються по суті, діалектична логіка (хоча 

часом її закони застосовуються несвідомо). 

8) Принцип єдності історичного і логічного засно-

ваний на переконанні, що структура об’єкта є продуктом 

його еволюції і відбиває її основні етапи. Тому правильна 

теорія, розкриваючи «специфічну логіку» цієї структури, 

фактично відтворює його історію в стисненому й очище-

ному від випадковостей вигляді. 

Принцип єдності історичного і логічного дозволяє на-

уці зазирнути в такі далі, де пряме пізнання недоступно а ні 

найпотужнішим інструментам, а ні найхитромудрішій тео-

рії. Він особлива важливий для тих наук, де ускладнена пе-

ревірка теорії досвідом і експериментом (космологія, зага-

льна біологія і геологія, філософія історії, гуманітарні науки 

тощо). Історичне знання про предмет виконує тут роль такої 

емпіричної перевірки; з іншого боку, аналіз предмета в його 

розвинутій формі проясняє можливості його історичного 

розвитку. Цю ідею К. Маркс виразив у афоризмі «Анатомія 

людини є ключ до анатомії мавпи». Вона конкретизується, 

наприклад, у вигляді принципу актуалізму в геології і ан-

тропного принципу в космології. Перший з них стверджує, 

що сучасні процеси в геологічних структурах дають ключ 

до розуміння минулого Землі; другий вказує, що структура 

і властивості Метагалактики на ранніх стадіях її розвитку 
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повинні покладатися такими, щоб вони допускали в майбу-

тньому появу розумних істот. 

9) Принцип сходження від абстрактного до конк-

ретного доповнює і конкретизує розглянутий вище прин-

цип єдності аналізу і синтезу, оскільки абстрагування є вид 

аналізу, при якому виділяються сторони предмета, які в дій-

сності самостійно не існують: колір, сутність, вартість 

тощо. Згідно даного принципу, кожна з таких сторін у розг-

лядуваному предметі повинна виділятись і вивчатись по 

окремості, потім результати дослідження синтезуються в 

конкретний образ, який розкриває сутність і перспективи 

розвитку даного предмета. Наприклад, відкривши нову ре-

човину, ми повинні всебічно дослідити його хімічний склад, 

можливість утворення ізомерів, характеристики кристаліч-

ної будови і тип його симетрії, межі фазових станів і особ-

ливості їх зміни, міцність, твердість, ковкість, відбивну зда-

тність, поведінку в різних обставинах і в різних реакціях 

тощо. Тільки тоді можна мати про нього ясне цілісне уяв-

лення, знайти йому правильне місце в класифікації речовин, 

побудувати його повну теорію і вдало передбачати його по-

ведінку в нових обставинах. 

 

2.6 Загальні поняття про наукову діяльність 
 

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяль-

ність, спрямована на здобуття і використання нових знань. 

Вона існує в різних видах: 

1) науково-дослідницька діяльність; 

2) науково-організаційна діяльність; 

3) науково-інформаційна діяльність; 

4) науково-педагогічна діяльність; 

5) науково-допоміжна діяльність та ін. 

Кожен із зазначених видів наукової діяльності має свої 

специфічні функції, завдання, результати роботи. 
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У межах науково-дослідницької діяльності здійсню-

ються наукові дослідження. 

Наукове дослідження – це вивчення конкретного 

об’єкта, явища або предмета з метою розкриття закономір-

ностей його виникнення і розвитку, що є основою форму-

вання нових наукових знань. 

Наукове дослідження – цілеспрямоване пізнання, ре-

зультати якого виступають як система понять, законів 

і теорій. 

Основою наукових досліджень є об’єктивність, можли-

вість відтворення результатів, їх доказовість та точність. 

Розрізняють такі етапи наукових досліджень: 

 попередній аналіз існуючої інформації з досліджува-

ного питання; 

 формулювання вихідних гіпотез та їх теоретичний ана-

ліз; 

 планування і організація досліду та його проведення; 

 аналіз та узагальнення результатів; 

 перевірка вихідних гіпотез на основі досліджених фак-

торів, остаточне формулювання нових закономірностей і за-

конів, пояснення та наукові передбачення; 

 впровадження пропозицій у виробництво (для прикла-

дних досліджень). Розрізняють три основних взаємо-

пов’язаних рівні досліджень – емпіричний, теоретичний та 

описово-узагальнюючий. 

На емпіричному рівні дослідження проводяться за до-

помогою спостереження за явищами в природних умовах. З 

часом їх наслідки накопичуються і стають джерелом теоре-

тичних уявлень, що є основою для побудови теорій. 

На теоретичному рівні досліджень синтезуються 

знання, формуються загальні закономірності у певній галузі 

знань. 

На описово-узагальнюючому рівні досліджень, досліди 

не здійснюють а описують явища, які спостерігаються без-

посередньо у природі, поза дослідом. 
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Залежно від пізнавальної або практичної мети наукові 

дослідження умовно поділяють на фундаментальні, пошу-

кові та прикладні (рис. 2.2). 

 

 
 

Рис. 2.2. Класифікація наукових досліджень 

 

В пошукових дослідженнях зазвичай відома мета запла-

нованої роботи, більш-менш зрозумілі теоретичні основи, 

але аж ніяк не конкретні напрямки. В процесі таких дослі-

джень підтверджуються теоретичні припущення і ідеї. За 
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допомогою пошукових досліджень обґрунтовується можли-

вість застосування в сучасних умовах висунутих фундамен-

тальних закономірностей і відкриттів. 

Прикладні наукові дослідження – наукова і науково-те-

хнічна діяльність, спрямована на здобуття і використання 

знань для практичних цілей. Прикладні дослідження на 

80÷90 % дають результати, придатні для подальшої практи-

чної діяльності. 

Наукові дослідження здійснюються з метою одержання 

наукового результату. 

Науковий результат – нове знання, здобуте в процесі 

фундаментальних або прикладних наукових досліджень та 

зафіксоване на носіях наукової інформації у формі науко-

вого звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового по-

відомлення про науково-дослідну роботу, монографічного 

дослідження, наукового відкриття тощо. 

Науково-прикладний результат – нове конструкти-

вне чи технологічне рішення, експериментальний зразок, 

закінчене випробування, яке впроваджене або може бути 

впроваджене у суспільну практику. 

За результатами прикладних досліджень складається і 

оформлюється науковий звіт, який містить узагальнення ре-

зультатів усіх етапів досліджень і рекомендації з розробки 

нової техніки. 

Науково-прикладний результат може мати форму 

звіту, ескізного проєкту, конструкторської або технологіч-

ної документації на науково-технічну продукцію, натурного 

зразка тощо. 

До основних результатів наукових досліджень нале-

жать: 

 наукові реферати; 

 наукові доповіді (повідомлення) на конференціях, на-

радах, семінарах, симпозіумах; 

 курсові (дипломні, магістерські) роботи; 
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 звіти про науково-дослідну (дослідно-конструктор-

ську; дослідно-технологічну) роботу; 

 наукові переклади; 

 дисертації (кандидатські або докторські); 

 автореферати дисертацій; 

 депоновані рукописи; 

 монографії; 

 наукові статті; 

 аналітичні огляди; 

 авторські свідоцтва, патенти; 

 алгоритми і програми; 

 звіти про наукові конференції; 

 препринти; 

 підручники, навчальні посібники; 

 бібліографічні покажчики тощо. 
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РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
3.1 Види наукового дослідження, ознаки і кла-

сифікація  
 

Як відомо, не всяке знання можна розглядати як нау-

кове. Неможливо визнати науковими ті знання, здобуті 

лише на основі простого спостереження. Хоч вони відігра-

ють у житті людини важливу роль, але не розкривають сут-

ності явищ, взаємозв’язку між ними, який дозволив би по-

яснити, чому це явище відбувається так, а не інакше, і спро-

гнозувати подальший його розвиток. 

Наукові знання принципово відрізняються від сліпої 

віри, від беззаперечного визнання істиною того чи іншого 

положення без будь-якого логічного його обґрунтування й 

практичної перевірки. Розкриваючи закономірні зв’язки 

дійсності, наука відбиває їх в абстрактних поняттях і схе-

мах, які суворо їй відповідають. Поки не відкрито закони, 

людина може лише описувати явища, збирати, систематизу-

вати факти, але вона нічого не може пояснити й передба-

чити. 

Для проведення наукового дослідження дуже важливо 

мати уявлення про процес наукового дослідження взагалі, 

методологію та методи наукової роботи зокрема, оскільки 

саме на перших кроках оволодіння навичками наукової ро-

боти виникає найбільше питань саме методологічного хара-

ктеру. Передусім бракує досвіду у використанні методів на-

укового пізнання, застосуванні логічних законів і правил, 

нових засобів і технологій. Тому є сенс розглянути ці пи-

тання докладніше. 

Наприклад, не можна ігнорувати факти тільки тому, що 

їх важко пояснити або знайти їм практичне використання. 
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3міст нового в науці дослідник не завжди бачить сам або 

бачить не відразу. Нові наукові факти і навіть відкриття, 

значення яких погано розкрите, можуть тривалий час лиша-

тися в резерві науки і не використовуватися на практиці. Як 

приклад, можна навести відкриття комети Чурюмова-Гера-

сименко. Зйомка велась в околицях Алма-Ати, куди К. 

Чурюмов і С. Герасименко прибули в складі експедиції по 

спостереженню комет від Київського державного універси-

тету. 

Спостереження велись на декількох телескопах; за час 

відрядження астрономи сфотографували близько десятка 

відомих комет. У ніч з 11 на 12 вересня Світлана Герасиме-

нко, працюючи на 500-мм телескопі, отримала знімок відо-

мої періодичної комети Комас-Сола. Під час проявлення 

пластинки поруч з кометою була виявлене маленька, яск-

рава пляма (13m), появу якої вчені спочатку прийняли за де-

фект пластинки. Через тиждень К. Чурюмов сфотографував 

ще дві фотопластинки цієї ділянки неба. Через певний час, 

у Києві, після обробки знімків з’ясувалось, що пляма не зни-

кла, а помітно змістилась на фоні зірок. У той же день аст-

рономи послали повідомлення до Центрального бюро аст-

рономічних телеграм. Брайан Марсден опрацював знімки 

вчених і обчислив орбіту підозрілого тіла – ним виявилась 

ніким раніше не виявлена комета. 

При науковому дослідженні важливо все. Концентру-

ючи увагу на основних або ключових питаннях теми, не мо-

жна не зважати на побічні факти, які на перший погляд зда-

ються малозначущими. Проте саме такі факти можуть при-

ховувати в собі початок важливих відкриттів. 

Для дослідника недостатньо встановити новий факт, 

важливо дати йому пояснення з позицій сучасної науки, ро-

зкрити його загально-пізнавальне, теоретичне або практи-

чне значення. має здійснюватися в контексті загального іс-

торичного процесу, історії. 
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Виклад наукових фактів в процесі дослідження пови-

нен бути багатоаспектним, з урахуванням як загальних, так 

і специфічних особливостей. 

Наукове дослідження – один з видів пізнавальної дія-

льності, який являє собою процес вироблення нових науко-

вих знань. Це цілеспрямоване пізнання, комплекс логічних 

побудов і експериментальних операцій, виконаних відносно 

об’єкта дослідження для визначення властивостей об’єкта і 

закономірностей його поводження. 

Метою наукового дослідження є всебічне, об’єктивне 

і ґрунтовне вивчення явищ, процесів, їх характеристик, 

зв’язків на підставі розроблених у науці принципів і методів 

пізнання, а також отримання корисних для діяльності лю-

дини результатів, упровадження їх у виробництво для під-

вищення його ефективності. 

При науковому дослідженні важливо враховувати все, 

концентруючи увагу на основних, ключових питаннях теми. 

Результати наукових досліджень тим кращі, чим вищий на-

уковий рівень висновків, узагальнень, чим вища їх достові-

рність та ефективність. 

Метод наукового дослідження – система інтелектуа-

льних і (або) практичних операцій (процедур), які спрямо-

вані на розв’язок певних пізнавальних задач з урахуванням 

певної пізнавальної мети. 

Розрізняють дві основні групи наукових досліджень: 

фундаментальні та прикладні. 

Фундаментальні наукові дослідження – це наукова те-

оретична та/або експериментальна діяльність, спрямована 

на здобуття нових знань про закономірності розвитку та вза-

ємозв’язку природи, суспільства, людини. Завданням фун-

даментальних наук є пізнання законів, що управляють пове-

дінкою і взаємодією базисних структур природи і суспільс-

тва. Сфера проведення фундаментальних досліджень вклю-

чає багато галузей наук. До них належать: велика група фі-

зико-технічних і математичних наук (математика, ядерна 
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фізика, фізика плазми, фізика низьких температур та ін.); хі-

мія і біологія; велика група наук про Землю (геологія, гео-

фізика, фізика атмосфери, води і суші); соціальні науки. Фу-

ндаментальні дослідження можуть поділятися на вільні (чи-

сті) і цілеспрямовані. Перші, як правило, мають індивідуа-

льний характер і очолюються визнаним вченим–керівником 

роботи. Характерною особливістю цих досліджень є те, що 

вони наперед не визначають певних цілей, але в принципі 

спрямовані на отримання нових знань і більш глибоке розу-

міння навколишнього світу. Цілеспрямовані дослідження 

мають відношення до певного об’єкта і проводяться з метою 

розширення знань про глибинні процеси і явища, що відбу-

ваються в природі, суспільстві, без урахування можливих 

галузей їх застосування. 

Завдання фундаментальних наук знаходяться на межі 

між відомим і неочікуваним, у зв’язку з чим ці дослідження 

відрізняються невизначеністю кінцевої мети. Оскільки дос-

лідник, як правило, весь час стоїть на підступах до невідо-

мого, вибір конкретних шляхів фундаментальних дослі-

джень часто визначається інтуїцією, досвідом і внутріш-

ньою логікою розвитку науки. У свою чергу, фундамента-

льні науки постійно відкриті для нових ідей і підходів, у них 

закладена здатність переглянути звичні уявлення про навко-

лишній світ, і, якщо потрібно, відмовитися від них. 

Підсумком реалізації фундаментальних досліджень 

може бути не тільки відкриття та опис нових, невідомих ра-

ніше в науці законів, явищ або процесів, розкриття механіз-

мів і закономірностей їхнього протікання, але й пізнання но-

вих закономірностей, відштовхуючись від вже відомих за-

конів й явищ. 

Прикладні наукові дослідження – це наукова й науково-

технічна діяльність, спрямована на здобуття й використання 

знань для практичних цілей. Безпосередня мета прикладних 

наук полягає у застосуванні результатів фундаментальних 

наук при вирішенні пізнавальних і соціально-практичних 
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проблем. Прикладні науки можуть розвиватися з перевагою 

як теоретичної, так і практичної проблематики. На стиках 

прикладних наук і виробництва розвивається особлива га-

лузь досліджень – так звані розробки, в процесі яких реалі-

зуються результати практичних прикладних наук у вигляді 

конкретних технологічних процесів, конструкцій, матеріа-

лів. 

Прикладні дослідження піддаються плануванню, а фу-

ндаментальні результати планувати складно. Крім того, 

прикладні розробки можуть бути впроваджені в промисло-

вість і приносити економічний ефект. Фундаментальні ре-

зультати безпосереднього прибутку не несуть, а їх викорис-

тання може тривати десятиліттями. Кінцевою метою всіх 

прикладних досліджень є їх впровадження в практику. 

Як для теоретичних, так і для прикладних досліджень 

головною ознакою є творчість як нові відкриття, як ство-

рення за певним задумом нових цінностей, встановлення 

невідомих раніше науці фактів, надання нової, цінної для 

людини інформації. 

Без теоретичного творчого мислення неможливо запе-

речити існуючі чи створити нові наукові гіпотези, дати гли-

боке пояснення процесів та явищ, які раніше були незрозу-

мілими або мало вивченими, пов’язати в єдине ціле різні 

явища, тобто знайти стрижень дослідження. 

Творчий процес потребує удосконалення відомого рі-

шення. Удосконалення є процесом переконструювання 

об’єкта мислення в оптимальному напрямі й до певних меж, 

і тоді процес оптимізації призупиняється, створюється про-

дукт розумової праці. За певних умов означений процес 

приводить до оригінального теоретичного рішення. Оригі-

нальність виявляється у своєрідному, неповторному погляді 

на процес чи явище. 

Творчий характер мислення при розробці теоретичних 

аспектів наукового дослідження полягає у створенні уяв-
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лень, тобто нових комбінацій з відомих елементів, і базу-

ється на таких прийомах, як збирання й узагальнення інфо-

рмації; постійне зіставлення, порівняння, критичне осмис-

лення; чітке формулювання своїх думок та їх письмовий ви-

клад; удосконалення власних пропозицій. 

Часто може бути так, що творче рішення не вкладається 

в межі раніше наміченого плану, воно може виникнути «ра-

птово». Творчі думки, оригінальні рішення з’являються тим 

частіше, чим більше сил, праці, часу витрачається на пос-

тійне обдумування об’єкта дослідження. Ефективність тво-

рчого задуму залежить від того, якою мірою науковець во-

лодіє 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 дозво-

ляє стежити за його ходом, керувати ним, відтворювати що-

разу при повторенні цих умов. Основна мета експерименту 

полягає в перевірці теоретичних положень, а також у більш 

широкому і глибокому вивченні теми наукового дослі-

дження. 

Розвиток науки йде шляхом від збирання фактів, їх ви-

вчення й систематизації, узагальнення та розкриття окре-

мих закономірностей до зв’язаної, логічно стрункої системи 

наукових знань, яка дозволяє пояснити вже відомі факти і 

передбачити нові. 

Шлях пізнання починається із живого спостереження з 

переходом до абстрактного мислення, а потім до практич-

ного втілення в життя. 

Процес пізнання включає в себе накопичення фактів. 

Без систематизації та узагальнення, без логічного осмис-

лення фактів не може існувати жодна наука. Факти стають 

складовою частиною наукових знань, якщо вони виступа-

ють у систематизованому вигляді. 

Факти систематизуються та узагальнюються за допо-
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могою простих абстракцій – понять (визначень), які є важ-

ливими структурними елементами науки.  

Важливою складовою ланкою в системі наукових знань 

є наукові закони, які відбивають найбільш суттєві, стійкі, 

повторювані об’єктивні внутрішні зв’язки у природі, суспі-

льстві й мисленні. Звичайно закони виступають у формі ви-

значеного співвідношення понять, категорій. 

Найвищою формою узагальнення й систематизації 

знань є теорія, тобто, вчення про узагальнений досвід, 

практику, сформульовані наукові принципи й методи. 

Формою розвитку науки є наукові дослідження, тобто 

вивчення взаємодії між явищами з метою отримання пере-

конливо доведених і корисних для науки й практики рішень 

з максимальним ефектом. Наукові дослідження мають 

об’єкт, предмет, на пізнання яких вони спрямовані. Ці пи-

тання буде розглянуто нами конкретніше у наступних роз-

ділах підручника. 

У вирішенні емпіричних та, особливо, теоретичних за-

вдань наукового дослідження важливе місце належить логі-

чному шляху пізнання, який дозволяє на основі умовиводів 

пояснити явища й процеси, сприяє появі нових ідеї та про-

блем, накресленню шляхів їх вирішення. Він будується на 

здобутих фактах і результатах емпіричних досліджень. 

Результати наукових досліджень оцінюються тим 

вище, чим вищим є рівень науковості зроблених висновків 

та узагальнень, чим вони достовірніші та ефективніші. Крім 

того, ці результати мають створювати основу для нових на-

укових розробок. 

Таким чином, систему знань можна подати у вигляді 

наукових фактів, понять, принципів, гіпотез, законів, тео-

рій, які дозволяють передбачити події та управляти суспіль-

ними процесами, виробничими відносинами, продуктив-

ними силами. Цей систематизований науковий досвід хара-

ктеризується низкою ознак. Найважливішою з них є всеза-

гальність. 
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Наука є суспільною за своїм походженням, розвитком і 

використанням. Будь-яке наукове відкриття є працею зага-

льною, в кожний момент часу наука виступає як сумарне 

вираження людських успіхів у пізнанні світу. Система нау-

кових знань належить усім, тому вона найефективніше 

може бути використана лише з розвитком суспільної праці, 

виробництва, торгівлі у великих масштабах. 

Перевіреність і відтворюваність – важлива вимога до 

наукових знань, які мають бути усталеними. Швидке їх ста-

ріння свідчить про недостатню їхню глибину та узагаль-

нення, неточність прийнятих гіпотез і встановлених законів. 

Систематизуючи наукові знання, насамперед виділя-

ють дві великі групи: науки про суспільство і науки про при-

роду. У кожній із цих груп виділяють складові елементи – 

наукові дисципліни. У першій групі – це філософія, політо-

логія, історія, психологія та інші, у другій – фізика, хімія, 

технічні науки тощо. 

Наукові знання систематизовано викладено у книгах, 

статтях, авторських свідоцтвах і патентах, звітах тощо. 

Як відомо, науково-дослідні і дослідно-конструктор-

ські роботи об’єднано загальною назвою «наукові дослі-

дження». Це дуже широке поняття, яке охоплює всі про-

цеси – від зародження ідеї до її втілення у вигляді нових те-

оретичних положень, створення нових технологій тощо. 

Взагалі всі наукові дослідження можна поділити на три ос-

новні види: теоретичні, пошукові й прикладні. 

Наукове дослідження взагалі являє собою особливий 

вид людської діяльності, спрямований на здобуття нових, 

більш глибоких знань, що служать практичним цілям для 

створення нових або удосконалення старих. Необхідність 

досліджень у прикладних науках продиктована потребами 

й практичною діяльністю людей, завданнями, які ставить 

перед наукою виробництво. 

Зрозуміло, що багато знань про природу людина отри-
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мала в процесі стихійно-емпіричного пізнання, в якому го-

ловним джерелом здобуття знань є різноманітні практичні 

дії з об’єктами, де, як правило, не існує спеціальних засобів 

пізнання, а його об’єктами служать знаряддя та предмети 

праці. Наука – це особлива форма пізнання, яке здійснюють 

особливі групи людей за допомогою спеціальних засобів 

(експериментальні пристрої, математичні, мовні та логічні 

методи). Формою реалізації та розвитку пізнання стає нау-

кове дослідження. Наукове дослідження – це систематичне 

й цілеспрямоване вивчення об’єктів, в яких використову-

ються засоби і методи науки і яке завершується формуван-

ням знань про об’єкт, який вивчається. 

У науковому дослідженні велику роль відіграє розме-

жування пізнавальних завдань, які становлять необхідні 

етапи на шляху розв’язання наукових проблем. 

Можна виділити три види пізнавальних завдань: емпі-

ричні, теоретичні й логічні. 

Емпіричні пізнавальні завдання полягають у відборі й 

ретельному вивченні фактів. Одним з найважливіших мето-

дів пізнання є експеримент, коли дослідник свідомо втруча-

ється в поведінку предметів або в перебіг явищ і процесів з 

метою отримання конкретних кількісних та/або якісних да-

них про предмет, який вивчається. 

При вирішенні теоретичних завдань дослідник завжди 

має справу з реальними об’єктами і виходить за межі хара-

ктеристик, за якими безпосередньо ведеться спостере-

ження. Він відтворює механізм явищ або процесів, що надає 

можливість пояснити встановлені факти. Разом з тим, тео-

ретичні знання може бути перевірено емпірично. 

Не менш важливу роль у науковому дослідженні фактів 

відіграють логічні методи. Під ними розуміють таке оперу-

вання знаннями і засобами їх отримання, яке дозволяє отри-

мати нові знання, не звертаючись після кожного етапу мір-

кувань до емпіричної перевірки. Ставлячи проблему, дослі-

дник здійснює аналіз наукових знань, відокремлює точно 
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встановлені знання від гіпотетичних. 

Логічні завдання можуть вирішуватися при організації 

наукового дослідження, при побудові теорії й розробці гі-

потез, коли мають задовольнятися логічні й гносеологічні 

вимоги, суть яких полягає в тім, що всі терміни, поняття, 

ознаки мають уводитися з моносемічним значенням і пере-

бувати в однозначному зв’язку. 

Наукові дослідження класифікуються за наступними 

ознаками: 

 за ступенем новизни, значущістю для використання в 

народному господарстві й близькістю до кінцевих результа-

тів (фундаментальні, пошукові, прикладні); 

 за сферою використання результатів (галузь науки, те-

хніки, технології, виробничих відносин і т.д.); 

 за характером і метою дослідження, від яких залежить 

вибір наукових методів, засобів проведення наукових дос-

ліджень (теоретичні, теоретико-експериментальні, експери-

ментальні, інженерне прогнозування, розробка); 

 за видом досліджуваного об’єкта (реальний об’єкт, мо-

дель); 

 за назвою організації, які проводить дослідження (нау-

ково-технічний інститут – НТІ, спеціальне конструкторське 

бюро – СКБ, відділ головного конструктора – ВГК, відділ 

головного технолога – ВГТ та ін.); 

 за кількісним складом досліджуваних властивостей 

об’єкта (комплексне, диференційоване); 

 за місцем проведення дослідження (лабораторне, про-

мислове, у природних умовах, соціологічне і т.п.). 

Фундаментальними вважаються дослідження, 

пов’язані з формуванням принципово нових теоретичних 

проблем, законів і теорій, що мають значення для всього на-

родного господарства. У галузі техніки і технології – це до-

слідження, спрямовані на освоєння нових видів енергії, ме-

тодів обробки та ін.; в галузі економіки – удосконалення го-
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сподарського механізму, управління та планування вироб-

ництва та ін. 

Пошукові дослідження мають на меті пошук оптима-

льного вирішення проблеми, що виникла, технологічної за-

дачі, наприклад, найбільш економічного варіанта техноло-

гічного процесу. Пошукові дослідження дають не тільки по-

зитивні результати для народного господарстві, але й нега-

тивні (результат у наукових дослідженнях також необхідно 

знати, щоб мати змогу відмовитися від даного напрямку і 

шукати інший шлях вирішення завдання. 

Прикладними вважаються дослідження, спрямовані 

на вибір і розробку найбільш раціональних варіантів прак-

тичного використання результатів пошукових і фундамен-

тальних досліджень у виробництві. 

Теоретичними вважаються дослідження, не пов’язані 

з безпосереднім впливом на об’єкт дослідження або його 

макет. Такі дослідження проводяться із застосуванням ма-

тематичних і логічних методів та засобів пізнання і мають 

на меті встановити нові закономірності, властивості, залеж-

ності. 

Техніко-експериментальними вважаються дослі-

дження, в яких нові властивості, закони й закономірності 

перевіряються шляхом досвіду на зразках і макетах. 

Експериментальними вважаються дослідження, ви-

конані на зразках, макетах для виявлення нових властивос-

тей, або закономірностей перевірки нових теоретичних при-

пущень. 

Комплексні дослідження включають ряд незалежних 

за змістом і термінами досліджень окремих властивостей 

досліджуваного об’єкта однаковими чи різними методами і 

засобами дослідження, наприклад, комплексний аналіз со-

бівартості продукції. 

Диференційовані дослідження спрямовані на дослі-

дження окремих об’єктів або властивостей групи однорід-

них об’єктів, наприклад, дослідження факторів зростання 
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продуктивності праці. 

Інженерне прогнозування – теоретичні розрахунки, 

експерименти з метою поглиблення пізнання властивостей, 

принципу дії розроблювальних зразків нової техніки, техно-

логії, нових методів організації виробництва, планування, 

матеріального стимулювання та ін. 

Розробка – сфера матеріалізації всіх результатів попе-

редніх досліджень, в процесі якої наука стає безпосеред-

ньою силою, а цикл «наука-техніка-виробництво» перетво-

рюється в замкнуту систему. Розробка також може закінчу-

ватися не матеріальним об’єктом, а методичними рекомен-

даціями для використання у виробництві з метою підви-

щення його ефективності й якості продукції, що випуска-

ється.  

У кожному виді наукового дослідження можна поба-

чити його економічну спрямованість. Економічна оцінка не-

обхідна для кожного наукового дослідження, тому процес 

економічної оцінки його результатів на стадіях прогнозу-

вання, планування і здійснення нерідко перетворюється на 

самостійне дослідження. Це стосується і розробки нових ви-

робів, нової технології, нових форм і методів організації ви-

робництва як початково створюваного виробничого 

об’єкта, так і вже існуючого в порядку його удосконалення. 

У студентських наукових працях частковими економічними 

завданнями, наприклад, можуть бути: 

а) вивчення кількісних зв’язків між окремими констру-

ктивними параметрами деталей, вузлів, з’єднань і відповід-

ною собівартістю; 

б) удосконалення методів економічних розрахунків 

(наприклад, визначення питомої фондомісткості виробів, 

ціни конкретного виробу) за допомогою пошуку оптималь-

ного, що знижує витрати праці економіста, порядку обчис-

лень; 

в) удосконалення системи матеріального і морального 
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стимулювання на основі принципів господарського розра-

хунку. 

 

3.2 Наукове пізнання: методологія, принципи 

та методи 
 

Основою розробки будь-якого наукового дослідження 

є методологія, тобто сукупність методів, способів, прийо-

мів і їхня певна послідовність, прийнята при розробці нау-

кового дослідження. 

Метод – це спосіб пізнання явищ природи. Ним може 

бути упорядкована діяльність дослідника, яка спрямована 

на отримання нових знань. 

Термін «методологія» в буквальному розумінні озна-

чає вчення про методи пізнання – вчення про методи, мето-

дики і засоби пізнання. Методологія – це схема, план 

розв’язку поставленого науково-дослідного завдання. 

Питання методології досить складне, оскільки саме це 

поняття тлумачиться по-різному. Багато зарубіжних науко-

вих шкіл не розмежовують методологію і методи дослі-

дження. У вітчизняній науковій традиції методологію розг-

лядають як учення про науковий метод пізнання або як сис-

тему наукових принципів, на основі яких базується дослі-

дження і здійснюється вибір сукупності пізнавальних засо-

бів, методів, прийомів дослідження. Найчастіше методоло-

гію тлумачать як теорію методів дослідження, створення 

концепцій, як систему знань про теорію науки або систему 

методів дослідження. Методику розуміють як сукупність 

прийомів дослідження, включаючи техніку і різноманітні 

операції з фактичним матеріалом. 

Мета наукового дослідження – визначення конкрет-

ного об’єкта й всебічне, достовірне вивчення його струк-

тури, характеристик, зв’язків на основі розроблених у науці 

принципів і методів пізнання, а також одержання корисних 
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для діяльності людини результатів, впровадження у вироб-

ництво й одержання ефекту. 

Методологія науки – це система методологічних і ме-

тодичних принципів і прийомів, операцій і форм побудови 

наукового знання. 

До загальнонаукової методології слід віднести систем-

ний підхід, застосування якого потребує кожний об’єкт на-

укового дослідження. Сутність його полягає у комплекс-

ному досліджені великих і складних об’єктів (систем), дос-

лідженні їх як єдиного цілого з узгодженим функціонуван-

ням усіх елементів і частин. 

Для конкретних наук методологія пізнання (дослі-

дження) є сукупністю методів і засобів, спрямованих на ви-

рішення поставлених проблем. 

Методологія – це концептуальний виклад мети, змісту, 

методів дослідження, які забезпечують отримання максима-

льно об’єктивної, точної, систематизованої інформації про 

процеси та явища. 

Функції методології: 

 визначає способи здобуття наукових знань, які відобра-

жають динамічні процеси та явища; 

 направляє, передбачає особливий шлях, на якому дося-

гається певна науково-дослідницька мета; 

 забезпечує всебічність отримання інформації щодо 

процесу чи явища, що вивчається; 

 допомагає введенню нової інформації до фонду теорії 

науки у вигляд нових понять, категорій, законів, гіпотез, 

ідей, теорій; 

 забезпечує уточнення, збагачення, систематизацію тер-

мінів і понять у науці; 

 створює систему наукової інформації, яка базується на 

об’єктивних фактах, і логіко-аналітичний інструмент нау-

кового пізнання; 

 організовує використання нових знань у практичній ді-

яльності. 
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Принципи методології пізнання (рис. 3.1): 

 

 
Рис. 3.1. Принципи методології пізнання 
 

Принцип єдності теорії і практики означає, що вони 

є нерозривно пов’язаними і взаємообумовлюють один од-

ного в процесі людської діяльності. Розкриває діалектику 

руху людського знання до істини, констатує визначальну 

роль практики, яка є критерієм істинності теоретичних по-

ложень, в процесі пізнання 

Принцип визначеності вимагає повного і всебічного 

відображення найбільш істотних сторін і закономірностей 

об’єктивних процесів, конкретного історичного підходу до 

їх оцінки. 

Принцип конкретності означає, що відображення 

дійсності в мисленні істинно – тільки якщо воно конкретно. 

Принцип пізнаванності означає, що об’єктивний світ, 

що існує поза і незалежно від нас, може бути пізнаний, так 

як немає принципових перешкод для того, щоб у ході діяль-

ності людина могла освоїти зовнішній світ. 

Принцип підпорядкованості полягає у затвердженні 
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об’єктивної закономірності обумовленості одного явища ін-

шим і вимагає врахування різноманіття відносин і зв’язків. 

Принцип розвитку полягає в тім, що формування нау-

кового знання відбувається при повному і всебічному відо-

браженні процесів становлення розвитку об’єкта пізнання, 

його протиріч, кількісних і якісних змін та їх взаємного пе-

реходу. 

Принцип об’єктивності вимагає розгляду процесів, 

явищ, речей такими, якими вони є, без упередженості, в 

усьому різноманітті їх сторін, зв’язків, відносин. 

Пізнання – процес цілеспрямованого активного відо-

браження об’єктивного світу у свідомості людей. 

Характерні ознаки наукового пізнання: об’єктивність; 

відтворюваність; евристичність; необхідність; конкретність 

тощо. 

Практика виступає основною і рушійною силою розви-

тку пізнання та його метою. Людина пізнає закони природи, 

щоб оволодіти її силами і використовувати їх, а також пі-

знає закони суспільства, щоб відповідно впливати на хід іс-

торичних подій. Від практики до теорії і від теорії до прак-

тики, від дії до думки і від думки до дії – така загальна зако-

номірність відношень людини з навколишнім середовищем. 

Практика є початком, вихідним пунктом і одночасно завер-

шенням будь-якого процесу пізнання. Вирішуючи нові за-

вдання і проблеми, наука повинна випереджати практику і, 

таким чином, свідомо скеровувати її розвиток. 

Діалектика процесу пізнання полягає в протиріччі 

між обмеженістю наших знань і необмеженою складністю 

об`єктивним змістом людського пізнання, в необхідності 

боротьби думок, що дозволяють шляхом логічних доведень 

і практичної перевірки з`ясувати істину. 

Проблема істини завжди була серцевиною теорії пі-

знання. Класичне визначення істини дав Аристотель: «Іс-

тина – це відповідність наших знань дійсності». 
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Сучасна теорія пізнання конкретизує традиційну кон-

цепцію істини через діалектичний зв`язок понять: 

 об`єктивна істина – знання про дійсність, які не зале-

жать від людини; 

 відносна істина – знання, яке в принципі правильно, 

але неповно відображає дійсність; 

 абсолютна істина – знання, які тотожні своєму пред-

мету і які не спростовуються подальшим розвитком пі-

знання та практики. 

Знання – це ідеальне відтворення у мовній формі уза-

гальнених уявлень про закономірні зв`язки об`єктивного 

світу. Функціями знання є узагальнення розрізнених уяв-

лень про закономірності природи, суспільства і мислення та 

зберігання в узагальнених уявленнях усього того, що може 

бути передано в якості основи для практичних дій. Проти-

вагою знання є помилкова думка, яка дає неправильне, ілю-

зорне відображення світу. Ознака об`єктивної істини – це її 

конкретність, яка означає, що об`єкт варто розглядати в тих 

умовах місця і часу, в тих зв`язках і відношеннях, за яких 

він виник, існує та розвивається. Тобто поза визначеними 

межами істина перетворюється на оману. 

Істинні знання у вигляді законів науки, теоретичних 

положень і висновків, вчень, підтверджених практикою, іс-

нують об`єктивно, незалежно від праць і відкриттів вчених. 

Тому істинне наукове знання вважають об`єктивним. Разом 

із тим наукове знання як істина може бути відносним і аб-

солютним. Відносне знання, яке, в основному, є правильним 

відображенням дійсності, відрізняється деякою неповнотою 

збігу образу з об`єктом, а абсолютне знання не змінюється 

в майбутньому. 

 

Характеристика методів наукового пізнання 

Наукове пізнання – галузь людської діяльності, резуль-

татом якої є наукове знання. 
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Наукове пізнання володіє двома особливостями. Пер-

шою особливістю є його об’єктивність (все у світі розвива-

ється незалежно від того, подобається нам це чи ні). Друга 

особливість наукового пізнання – це спрямованість резуль-

татів у майбутнє. Не завжди наукові відкриття дають мит-

тєві результати. Більшість з них піддаються сумніву і гонін-

ням з боку осіб, які не бажають визнавати об’єктивності 

явищ. Іноді потрібно пройти значному часу, поки істинне 

наукове відкриття визнається таким, що відбулось. Як при-

клад, можна навести долю відкриттів М. Коперника і Галі-

лео Галілея відносно планет сонячної Галактики. 

Наукове і ненаукове пізнання (буденна свідомість, ху-

дожнє пізнання, міфологія, релігія, окультні науки, астроло-

гія, алхімія, графологія, спіритизм, паронормальне пі-

знання, біолокація, контактерство, левітація, телепатія, те-

легенез, медіативне пізнання тощо) завжди знаходились у 

протидії і це визначило ще одну особливість наукового пі-

знання. Воно обов’язково проходить такі етапи, як спосте-

реження, класифікація, опис, експеримент і пояснення дос-

ліджуваних природних явищ. 

Ненауковим методам ці етапи не притаманні взагалі 

або ж вони присутні в них розрізнено. 

Наукове і ненаукове пізнання завжди знаходяться по-

руч. І хоча вони, найчастіше, перебувають у протидії, проте 

треба відзначити, що перше неможливе без другого. Немо-

жливо уявити собі сучасну науку без допитливого народ-

ного розуму, який придумував міфи, вивчав природні явища 

в процесі своєї життєдіяльності, залишивши нам безцінну 

копилку народної мудрості, в якій міститься здоровий 

глузд, що допомагає нам керуватися в житті. 

Процес пізнання, як основа будь-якого наукового дос-

лідження, є складним і вимагає спеціальних підходу та за-

стосування певних методів та методологій. 

Специфіка наукової діяльності в значній мірі визнача-

ється методами. 
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Слово «метод» походить від грецької – metodos, у ши-

рокому розумінні воно означає – «шлях до чогось», шлях 

дослідження, шлях пізнання, свідомий спосіб досягнення 

певного результату, здійснення певної діяльності, вирі-

шення певних задач. 

Метод – система правил і прийомів підходу до ви-

вчення явищ і закономірностей природи, суспільства, мис-

лення, це спосіб досягнення певних результатів у науковому 

пізнанні й практичній діяльності. Тобто, це сукупність пев-

них правил, прийомів, способів, дій що орієнтують суб’єкта 

у вирішенні конкретної задачі, досягненні певного резуль-

тату у певній сфері діяльності. Знання методів має величе-

зне практичне значення, воно орієнтує дослідника, допома-

гає відокремити «істотне» від «другорядного», намітити 

шлях проходження від «невідомого» до «відомого», від 

«простого» до «складного», від «передумов» до «виснов-

ків». Розмаїття видів людської діяльності зумовлює розмаї-

ття розроблених методів, що можуть бути класифіковані за 

різними критеріями. В сучасній науці склалася багаторів-

нева структура методології знання, згідно якої методи нау-

кового пізнання за ступенем загальності і сфери застосу-

вання можуть бути поділені на чотири основні групи. 

 Загальні (філософські) – діючі у всіх науках і на всіх 

етапах пізнання. 

 Загальнонаукові – застосовуються в гуманітарних, при-

родничих і технічних науках. 

 Часткові – для певних наук (внутрішньо та міждисцип-

лінарні). 

 Спеціальні – для однієї, конкретної (специфічної) на-

уки. 

Такий поділ методів завжди умовний, оскільки в міру 

розвитку пізнання науковий метод може переходити із од-

нієї категорії в іншу. Перед тим як детально розглядати ме-

тоди дослідження варто обмежити наступні поняття: 
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Техніка дослідження – сукупність спеціальних прийо-

мів для використання того або іншого методу. 

Процедура дослідження – певна послідовність дій, 

способів організації дослідження. 

Методика – сукупність способів, і прийомів пізнання. 

У науковому пізнанні розрізняють три рівні емпірич-

ного, теоретичного і загально-логічного методів дослі-

дження (рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2. Характеристики рівнів наукового пізнання 
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Відмінність наукового пізнання від наукового дослі-

дження представлена на рис. 3.3. 

 

 
 

Рис. 3.3. Відмінність наукового пізнання від 

наукового дослідження 

 

Теорія пізнання (гносеологія) – це розділ філософії, що 

вивчає природу пізнання, закономірності пізнавальної дія-

льності людини, її пізнавальні можливості та здібності; пе-

редумови, засоби та форми пізнання, а також відношення 

знання до дійсності, закони його функціонування та умови 

й критерії його істинності й достовірності. 

Головним у теорії пізнання є питання про відношення 

знання про світ до власне світу, чи спроможна наша свідо-

мість (мислення, відчуття, уявлення) давати адекватне відо-

браження дійсності. 

Вчення, що заперечує можливість достовірного пі-

знання сутності дійсності, дістало назву агностицизму. 
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Пізнання істини відбувається на різних рівнях: чуттє-

вому і раціональному, емпіричному і теоретичному. 

Чуттєве пізнання передбачає переживання людиною 

емоційного відношення до різноманітних явищ і процесів 

навколишньої дійсності, є наслідком безпосереднього 

зв’язку людини з оточуючим середовищем і реалізується че-

рез елементи чуттєвого пізнання: відчуття, сприйняття, 

представлення та уявлення. 

Відчуття – це відображення в мозку людини власти-

востей предметів чи явищ об’єктивного світу, які сприйма-

ються її органами чуття. 

Сприйняття – це відображення в мозку людини влас-

тивостей предметів чи явищ, які сприймаються його ор-

ганами чуття в якийсь відрізок часу і формують первинний 

чуттєвий образ предмету, явища. 

Представлення – це вторинний образ предмету, 

явища, які в даний момент часу не діють на чуттєві органи 

людини, але обов’язково діяли раніше. 

Уявлення – це систематизація різних представлень в 

мозку людини, об’єднання їх у цілісну картину образів. 

Раціональне пізнання – це опосередковане і узагаль-

нене відображення в мозку людини суттєвих властивостей, 

причинних відносин і закономірних зв’язків між об’єктами 

та явищами. Раціональне пізнання доповнює почуттєве, за-

безпечує усвідомлення сутності явищ і процесів, розкриває 

закономірності зв’язку між ними і «повертає» нове знання 

до емпіричного рівня у вигляді можливості його практич-

ного застосування і подальшого почуттєвого пізнання. Воно 

сприяє усвідомленню сутності процесу, виявляє закономір-

ності їх розвитку. 

Формою раціонального пізнання є абстрактне і логічне 

мислення, різні міркування людини, структурними елемен-

тами яких є поняття, судження, умовивід. 

Мислення – це опосередковане й узагальнене відобра-

ження в мозку людини суттєвих властивостей, причинних 
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відношень і закономірних зв`язків між об`єктами або яви-

щами. Людина пізнає дійсність не тільки в результаті свого 

власного досвіду, але й шляхом спілкування з іншими 

людьми. Мислення нерозривно пов`язане з мовою і не може 

здійснюватися поза нею.  

Поняття є відображенням найбільш суттєвих і влас-

тивих предмету чи явищу ознак. Вони можуть бути загаль-

ними, частковими, збірними, абстрактними, конкретними, 

абсолютними і відносними. За ознакою відношень між со-

бою поняття поділяють на тотожні, рівнозначні, підлеглі, 

супідлеглі, частково узгоджені, суперечливі та протилежні. 

Зміст поняття – це сукупність об’єднаних у ньому оз-

нак та властивостей. 

Поняття характеризуються обсягом і змістом. Обсяг 

поняття – це коло тих предметів, на які це поняття поши-

рене. Змістом поняття називається сукупність ознак, які 

об`єднані в цьому понятті. Розкриття змісту поняття нази-

вається його визначенням. Визначення повинно відпові-

дати двом ознакам: вказувати на найближче родове поняття; 

вказувати на те, чим це поняття відрізняється від інших по-

нять такого ж роду. Діленням понять називають розкриття 

всіх видів понять, що входять до складу цього поняття. 

В процесі розвитку наукових знань визначення можуть 

уточнюватись, доповнюватись у змісті новими ознаками. 

Визначенням, як правило, завершується процес дослі-

дження. Найбільш узагальнені й фундаментальні поняття 

називаються категоріями. Це форми логічного мислення, в 

яких розкриваються внутрішні суттєві сторони і відносини 

досліджуваного предмету. 

Судження – це думка, в якій через зв`язок понять стве-

рджується або заперечується будь-що. Судження виража-

ється мовою у вигляді речення. Під час судження зіставля-

ються поняття, що встановлюють об`єктивний зв`язок між 

предметами та їх ознаками, або між предметом і класом пре-
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дметів. Судження поділяють за такими ознаками: якість, кі-

лькість, відношення. За якістю судження бувають позити-

вні і негативні; за кількістю – загальні, часткові, поодинокі; 

за відношенням – категоричні, умовні й роздільні. 

Умовивід – це процес мислення, що складається з пос-

лідовності двох або декількох міркувань, в результаті яких 

виникає нове судження. Часто умовивід називається висно-

вком, через який стає можливим перехід від думки до дії, 

тобто практики.  

По суті, умовивід є висновком, який робить можливим 

перехід від мислення до практичних дій. Умовиводи бува-

ють двох видів: 

• безпосередні; 

• опосередковані. 

В безпосередніх умовиводах приходять від одного су-

дження до іншого, а в опосередкованих перехід віл одного 

судження до іншого здійснюється за допомого третього. 

Умовиводи поділяють на дві категорії: дедуктивні та 

індуктивні. Дедуктивні умовиводи – це виведення окремих 

випадків з будь-якого загального положення, а індуктивні 

умовиводи – це коли на основі окремих випадків приходять 

до загального положення. У безпосередніх умовиводах від 

одного судження приходять до іншого; в опосередкованих 

судженнях перехід від одного судження до іншого здійсню-

ється через посередництво третього судження. 

Наукове пізнання і наукове знання добувають в про-

цесі спостережень і експериментів. 

Експеримент відрізняється від спостереження тим, що 

у вченого з’являється можливість ізолювати досліджуваний 

предмет від зовнішнього впливу, оточуючи його спеціаль-

ними, штучно створеними умовами. 

Експерименти бувають природними та штучними. При-

родні експерименти характерні при дослідженні певних со-

ціальних явищ (соціальний експеримент) в умовах, напри-
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клад, певного соціального колективу, а штучні експериме-

нти широко застосовуються в багатьох природничо-науко-

вих дослідженнях. 

Експерименти бувають лабораторними (проводяться у 

спеціальних модельованих умовах) і виробничими (в реаль-

них умовах існування). Наприклад, при виробничих експе-

риментах застосовують метод анкетування, збирання стати-

стичної інформації тощо. 

Експерименти виконуються за певними планами, пос-

лідовність етапів якого може включати такі складові: розро-

бка плану експерименту; вибір засобів для його проведення; 

проведення експерименту; обробка й аналіз експеримента-

льних даних. Особливе місце належить останньому етапу 

експерименту, оскільки він дозволяє зробити висновок про 

те, чи підтвердилася робоча гіпотеза наукового дослі-

дження, чи ні. 

Експеримент може існувати і в уявному вигляді. Це ві-

дбувається тоді, коли неможливо досліджувати об’єкт через 

дорожнечу і складність необхідного обладнання. В цьому 

випадку використовується наукове моделювання, в хід йде 

творча уява вченого, який висуває гіпотези. 

Емпіричний і теоретичний рівні володіють певною ав-

тономією, проте їх неможливо відокремити один від ін-

шого. Можна стверджувати, що над емпіричним рівнем 

знання завжди надбудовується теоретичний рівень. Однак 

теоретичний рівень будується таким чином, що в ньому від-

бивається безпосередньо не навколишня дійсність, а ідеа-

льні об’єкти. 

Емпіричний і теоретичний рівні органічно пов’язані 

між собою. Теоретичний рівень існує не сам по собі, а ґрун-

тується на даних емпіричного рівня, і в цьому сенсі зв’язок 

теорії і емпірії очевидний. Але й емпіричне знання не є віль-

ним від теоретичних уявлень. 

Сукупність емпіричних знань є певним знанням про 
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дійсність лише тоді, коли ці дані тлумачяться з позицій пе-

вних теоретичних уявлень. Отже, емпіричний рівень науко-

вих знань обов’язково включає те чи інше теоретичне тлу-

мачення дійсності. Незважаючи на теоретичну завантаже-

ність, емпіричний рівень є більш стійким, ніж теорія, в силу 

того, що теорії, з якими пов’язане тлумачення емпіричних 

даних, є теоріями іншого рівня. Тому емпірія (практика) є 

критерієм істинності теорії. 

В емпіричному пізнанні (рис. 3.4) відображаються зо-

внішні зв’язки і прояви об’єкта, досяжні для живого спогля-

дання.  

 
Рис. 3.4. Методи емпіричного пізнання 
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Емпіричним називають наукове знання, одержане на 

основі спостереження і експерименту, їх результати фіксу-

ються органами відчуттів або приладами, що їх замінюють, 

і дають уявлення про властивості і відношення досліджува-

них явищ. Викладене мовою понять, категорій, знакових си-

стем, емпіричне знання стає основою для подальшого роз-

витку наукового знання. 

На цьому рівні отримують знання про певні події: 

 здійснюється збір фактів (фіксація подій, явищ влас-

тивостей, відносин, отримання статистичних даних на ос-

нові спостережень, вимірювання, експерименту та їх класи-

фікація); 

 виявляються властивості об’єктів або процесів, що ці-

кавлять дослідника; 

 фіксуються відношення і встановлюються емпіричні 

закономірності. Емпіричний рівень більше пов’язаний зі 

знанням, отриманим безпосередньо з джерел і в цьому від-

ношенні є більш об’єктивним. 

Емпіричним способом виявлені, наприклад, закон Ша-

рля про залежність тиску газу і його температури, закон 

Гей-Люссака про залежність об’єму газу і його темпера-

тури, закон Ома про залежність сили струму від його на-

пруги і опору. Теоретичне наукове пізнання розглядає при-

родні явища більш абстрактно, оскільки має справу з 

об’єктами, які в звичайних умовах спостерігати і вивчати 

неможливо. Таким шляхом були відкриті: закон про всесві-

тнє тяжіння, про перетворення одного виду енергії в іншу і 

його збереження. 

Так розвивається електронна і генна інженерія. Цей вид 

пізнання заснований на побудові тісному зв’язку один з од-

ним принципів, понять, теоретичних схем і логічних наслід-

ків, що витікають з вихідних тверджень. 

Спостереження – цілеспрямоване зосередження 

уваги дослідника на явищах експерименту або природи, їх 
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кількісна та якісна реєстрація. Основними вимогами до спо-

стереження є такі: 

 одержання однозначних результатів досліджень; 

 об’єктивність, тобто можливість контролю за допомо-

гою повторного спостереження; 

 використання для спостереження точних приладів; 

 правильна інтерпретація результатів спостережень. 

Факт – поняття, що має виражену суб’єкт-об’єктну 

природу, яке фіксує реальну подію або результат діяльності 

(онтологічний аспект) і, що вживається для характеристики 

особливого типу емпіричного знання, яке, з одного боку, ре-

алізує вихідні емпіричні узагальнення, будучи безпосеред-

нім базисом теорії або гіпотези (в окремих випадках й самої 

теорії), а з другого боку – несе у своєму вмісті сліди семан-

тичного впливу останніх (логіко-гносеологічний аспект). 

Без систематизації та узагальнення, без логічного осми-

слювання фактів не може існувати жодна наука. Хоча факти 

потрібні вченому, як повітря, але окремо взяті вони ще не 

наука. Наука будується з фактів, як будинок будується з це-

гли; але сума фактів не є наука, також як купа цеглин не є 

ще будинком. У науці недостатньо встановити певний нау-

ковий факт. Важливим є пояснення його з позиції науки, об-

ґрунтування загально-пізнавального, теоретичного та прак-

тичного його значення. Накопичення наукових фактів в 

процесі досліджень є творчим процесом, в основі якого зав-

жди лежить задум вченого, його ідея. Наукове пізнання – 

дуже трудомісткий і складний процес, який потребує пос-

тійної високої напруги, праці з натхненням. Воно прирівню-

ється до подвигу і потребує максимальної напруги енергії 

людини, її мислення і дій, інакше воно перетворюється в ре-

місництво і ніколи не надасть нічого суттєвого. 

Факти стають складовою частиною наукових знань, 

якщо вони виступають у систематизованому узагальненому 

вигляді. 

Будь-яке наукове дослідження, від творчого задуму до 
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закінченої наукової праці, здійснюється індивідуально. 

Спираючись на загальні та часткові методи дослідження, 

вчений отримує відповідь на те, з чого потрібно розпочи-

нати дослідження, як узагальнити факти і яким шляхом йти 

до висновків. При цьому закономірним є дотримання таких 

рекомендацій: 

 нічого не сприймати за істину, що не є достовірним і 

аксіоматичним; 

 складні питання розділяти на стільки частин, скільки 

потрібно для вирішення проблеми; 

 починати дослідження з найпростіших і найзручніших 

для пізнання речей до складних і важких; 

 зупинятись на всіх подробицях, на все звертати увагу, 

щоб бути впевненим, що нічого не випущено; 

В науці недостатньо встановити новий науковий факт, 

досить важливо дати йому пояснення з позицій науки, пока-

зати його загально-пізнавальне теоретичне або практичне 

значення, а також завчасно передбачити невідомі раніше 

нові процеси та явища. 

Для емпіричного рівня пізнання характерне викорис-

тання таких методів дослідження об’єктів, як спостере-

ження, експеримент, вимірювання і опис. 

Спостереження – система фіксації і реєстрації власти-

востей і зв’язків досліджуваного об’єкта. 

Пізнавальні можливості методу спостереження зале-

жать від характеру і інтенсивності чуттєвого сприйняття 

особливостей об’єкта спостереження, умов спостереження, 

досконалості вимірювань. При сприятливих умовах цей ме-

тод забезпечує досить велику і різнобічну інформацію для 

формування і фіксації наукових фактів. 

Функції методу спостереження: фіксація і реєстрація 

інформації та попередня класифікація фактів. 

Експеримент – це система пізнавальних операцій, яка 

здійснюється щодо об’єктів, поставлених в такі умови (спе-
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ціально створювані), які повинні сприяти виявленню, порі-

внянню, вимірюванню об’єктивних властивостей, зв’язків, 

відносин. 

Розрізняють три основні сфери для експерименту: 

 лабораторний (для природничих і технічних наук); 

 виробничий; 

 соціальний (для економічних, політичних наук). 

Експеримент є важливим (а в ряді випадків навіть ви-

рішальним) елементом практики, тому він виступає як ос-

нова формування гіпотез і теорії і разом з тим як критерій 

істинності теоретичних знань. Разом з тим теорія завжди 

виступає як визначальна сторона експерименту. 

Ефективність експерименту у вирішальній мірі визна-

чається глибиною і всебічністю обґрунтування умов прове-

дення експерименту і його цілей. 

Вимірювання – система фіксації і реєстрації кількісних 

характеристик вимірюваного об’єкта. Для економічних і со-

ціальних систем процедури вимірювання пов’язані з показ-

никами: статистичними, звітними, плановими; одиницями 

виміру. 

Використання методу вимірювання вимагає всебічного 

врахування єдності кількісної та якісної сторін досліджува-

ного об’єкта. Метод вимірювання знаходить своє вира-

ження в математичному відтворенні кількісних і якісних ха-

рактеристик об’єкта при експерименті. 

Опис – специфічний метод отримання емпіричного 

знання. Його суть полягає в систематизації даних, отрима-

них в результаті спостереження, експерименту, вимірю-

вання.  

Дані виражаються мовою певної науки у формі таб-

лиць, схем, графіків та інших позначень. Завдяки система-

тизації фактів, узагальнюючих окремі сторони явищ, дослі-

джуваний об’єкт відбивається в цілому. Таким чином, кла-

сифікація даних спостереження, експерименту, вимірю-
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вання, що має місце в описі, робить факти базисом для по-

дальших логічних операцій. 

Як метод отримання нового знання, опис може здійс-

нюватися: 

 засобами мови (явища описуються без строгої вказівки 

їх кількісних характеристик); 

 статистичними методами (таблиці, ряди, індекси 

тощо); 

 графічними методами (графіки, діаграми) тощо. 

 

Теоретичне пізнання – це відображення внутрішніх 

зв’язків і закономірностей становлення, розвитку та існу-

вання об’єктів, які з’ясовуються шляхом раціонального 

опрацювання даних емпіричного дослідження. Теоретич-

ний рівень пізнання (рис. 3.5) забезпечує перехід від конк-

ретного або конкретно-почуттєвого дослідження до абстра-

ктного, що дає можливість виявити і сформулювати сут-

тєве, головне. 

Абстрагування на теоретичному рівні пізнання є одним 

із головних способів проникнення в сутність явищ навколи-

шньої дійсності. Теоретичний спосіб пізнання пов’язують із 

змістовим узагальненням об’єктів дослідження. В основі 

узагальнення лежить аналіз, спрямований на виділення ос-

нови, властивої для різноманітних явищ. Встановлено, що 

на теоретичному рівні пізнання дослідник моделює явища, 

що вивчаються, аналізує умови, за яких вони протікають, 

узагальнює емпіричні дані, визначає практичну цінність тих 

чи інших методів дослідження. 

Теоретичне пізнання виникло на етапі розвитку людс-

тва, коли відбувся суспільний розподіл праці, тобто відокре-

млення розумової праці від фізичної й перетворення розу-

мової праці на відносно самостійну сферу діяльності. 
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Рис. 3.5.  Структура процесу теоретичного пізнання 

 

Теоретичне пізнання – це самостійна, цілеспрямована 

діяльність, яка складається з таких компонентів: 

 пізнавальної діяльності спеціально підготовлених груп 

людей, які досягли певного рівня знань, навичок, розуміння, 
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виробили відповідні світоглядні та методологічні наста-

нови; 

 об`єктів пізнання; 

 предмета пізнання; 

 особливих методів та засобів пізнання; 

 сформованих логічних форм пізнання та мовних засо-

бів; 

 результатів пізнання, що виражаються в законах, тео-

ріях, наукових гіпотезах; 

 цілей, що спрямовані на досягнення істинного знання. 

У теоретичному пізнанні головна роль належить раціо-

нальному мисленню. Крім його основних форм (поняття, 

судження, умовивід), які функціонують і на донауковому рі-

вні пізнання, створюються і набувають відносної самостій-

ності такі форми та засоби, як ідея, проблема, гіпотеза, кон-

цепція, закон, теорія. 

Ідея – відображає зв`язки та закономірності дійсності й 

спрямована на її перетворення, а також поєднує істинне 

знання про дійсність і суб`єктивну мету її перетворення. 

Наукова ідея – інтуїтивне пояснення явища без промі-

жної аргументації, без усвідомлення всієї сукупності зв`яз-

ків, на основі яких робиться висновок. Вона базується на на-

бутих знаннях, але розкриває раніше не виявлені закономі-

рності. Свою специфічну матеріальність ідея знаходить у гі-

потезі. 

Проблема – це форма та засіб наукового пізнання, в 

яких поєднуються два змістовних елементи: знання про не-

знання і передбачення можливості наукового відкриття. 

Гіпотеза – це форма та засіб наукового пізнання, за до-

помогою яких формується один з можливих варіантів 

розв`язання проблеми, істинність якого ще не з`ясована і не 

доведена.  

Гіпотеза – це припущення про причину, яка викликає 

даний наслідок. В основі гіпотези завжди лежить припу-

щення, достовірність якого на певному рівні науки і техніки 
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не може бути підтверджена. 

Існують певні правила висування гіпотези: 

 відповідність гіпотез фактам, яких вона стосується; 

 з багатьох висунутих гіпотез найбільш придатною є та, 

яка пояснює більшу кількість фактів; 

 для пояснення серії фактів зв’язок гіпотез із ними му-

сить бути найтіснішим; 

 гіпотези, які знаходяться у протиріччі, не можуть бути 

одноразово істинними; 

 висуваючи гіпотези, потрібно усвідомлювати імовір-

ність їх висновків. 

Якщо гіпотеза узгоджується з фактами, що спостеріга-

ються, то в науці її називають теорією або законом. З нако-

пиченням нових фактів одна гіпотеза може бути замінена 

іншою лише у тому випадку, коли ці нові факти не можна 

пояснити попередньою гіпотезою або вони суперечать їй. 

При цьому часто попередня гіпотеза не відкидається повні-

стю, а тільки виправляється й уточнюється. В ході уточ-

нення і виправлення гіпотеза перетворюється на закон. 

Концепція – це форма та засіб наукового пізнання, яка 

є способом розуміння, пояснення, тлумачення основної ідеї 

теорії. Це науково обґрунтований та в основному доведений 

вираз змісту майбутньої теорії, який ще не є логічною сис-

темою точних наукових понять. 

Закон – це внутрішньо суттєвий зв`язок між явищами, 

який обумовлює їх необхідний закономірний розвиток. За-

кон виявляє визначений стійкий зв`язок між явищами або 

властивостями матеріальних об`єктів. 

Закон носить об’єктивний характер і існує незалежно 

від свідомості людей. Пізнання законів становить головне 

завдання науки і виступає основою перетворення людьми 

природи і суспільства. 

Існують три основні групи законів: 

• специфічні або часткові; 
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• загальні для великих груп, явищ (закон відповідності ро-

звитку продуктивних сил виробничих відносинам); 

• загальні або універсальні (наприклад, закони діалек-

тики). 

Між загальними і частковими законами існує діалекти-

чний взаємозв’язок: загальні закони діють через часткові, а 

часткові є проявом загальних. 

Парадокс (у широкому розумінні) – це твердження, що 

різко розходиться зі загальноприйнятим, заперечує те, що 

вважається «безумовно правильним». 

Парадокс (у вузькому розумінні) – це протилежні тве-

рдження, для кожного з яких є переконливі аргументи. Па-

радоксальність є характерною рисою сучасного наукового 

пізнання світу. Наявність парадоксів свідчить про неспро-

можність існуючих теорій та необхідність подальшого їх 

удосконалення. Виявлення і вилучення парадоксів стало в 

сучасній науці звичайною справою. Основні їх шляхи такі: 

– усунення помилок у логіці доведень; 

– удосконалення вихідних міркувань у певній системі 

знань. 

Теорія (від лат. theoreo – розглядаю) – система узагаль-

неного знання, тлумачення тих чи інших явищ дійсності. 

Теорія є уявним відображенням і відтворенням реальної 

дійсності. Вона виникає в результаті узагальнення пізнава-

льної діяльності й практики. Це узагальнений досвід у сві-

домості людей. 

Наукова теорія – система достовірних, глибоких та 

конкретних знань про дійсність, що має струнку логічну 

структуру та дає цілісне уявлення про об`єкт. Загалом про-

цес наукового теоретичного дослідження можна розділити 

на такі етапи (рис. 3.6): 
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Рис. 3.6. Процес наукового теоретичного дослідження 

 

Структуру теорії формують принципи, аксіоми, закони, 

судження, положення, поняття, категорії й факти. 

Під принципом у науковій теорії розуміють найабстра-

ктніше визначення ідеї (початкова форма систематизації). 

Принцип – це правило, що виникає в результаті суб`єктивно 

обдуманого досвіду людей. Вихідні положення наукової те-

орії називають постулатами, або аксіомами. 

Аксіома (постулат) – це положення, яке береться за 

вихідне для певної теорії й з якого формують усі наступні 

пропозиції й висновки теорії за попередньо фіксованими 

правилами. У сучасній логіці й методології науки постулат 

і аксіома завжди використовуються як еквівалентні. 

Теорія є найбільш розвинутою формою узагальненого 

наукового пізнання. Вона містить не тільки знання основ-

них законів, а й пояснення фактів на їх основі. Теорія дозво-

ляє відкривати нові закони і передбачати майбутнє. 

Теоретичний рівень пізнання представляє собою як би 

розріз досліджуваного об’єкта під певним кутом зору, зада-

ним світоглядом дослідника. Він будується з цільовою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висування гіпотез  

Виникнення ідей, формування понять, 

міркувань 

Доведення правильності гіпотез і міркувань, 

тобто формування законів і теорій  

Узагальнення наукових фактів 
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спрямованістю на пояснення об’єктивної реальності і його 

головною задачею є опис, систематизація і пояснення усієї 

безлічі даних емпіричного рівня. 

Теоретичний рівень відрізняється від емпіричного тим, 

що на ньому відбувається наукове пояснення фактів, отри-

маних на емпіричному рівні. На цьому рівні формуються 

конкретні наукові теорії і він характеризується тим, що в 

ньому оперують з інтелектуально контрольованим об’єктом 

пізнання, в той час як на емпіричному рівні – з реальним 

об’єктом. Значення його в тім, що він може розвиватися як 

би сам по собі, без прямого контакту з дійсністю. Природно, 

що вихідні принципи повинні співвідноситися з дійсністю. 

Теоретичний рівень пізнання характеризується зістав-

ленням, побудовою і розвитком наукових гіпотез і теорій, 

формулюванням законів і виведенням з них логічних нас-

лідків для застосування теоретичних знань на практиці. 

Теоретичний рівень є найвищим рівнем наукового пі-

знання. На цьому рівні особливо важливе значення мають 

ідеалізація і уявний експеримент. 

Уявний експеримент є аналогом матеріального. В про-

цесі уявного експерименту об’єкт дослідження перетворю-

ється і виступає як ідеалізований предмет, як результат абс-

тракції. 

Ідеалізація завжди є і продуктом і результатом діяльно-

сті, результатом уявного конструювання і вихідним пунк-

том теоретичного мислення. 

Схему теоретичного рівня пізнання можна представити 

таким чином (рис. 3.7). Представлена схема дозволяє визна-

чити основні характеристики теоретичного пізнання: 

 об’єкт пізнання визначається цілеспрямовано під впли-

вом внутрішньої логіки розвитку науки або нагальних ви-

мог практики; 

 предмет пізнання ідеалізовано на основі уявного експе-

рименту і конструювання; 

 пізнання здійснюється в логічних формах, під якими 
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розуміється спосіб зв’язку елементів, що входять у зміст уя-

влення про предметний світ. 

 

 
 

Рис. 3.7.  Алгоритм теоретичного рівня пізнання 

 

Логічні форми є відображенням світу, підсумком фік-

сації повторюваних відносин речей, зафіксованих у людсь-

кій практиці. 

Філософські методи. Роль філософії у науковому пі-

знанні зумовлена наявністю двох крайніх моделей, що скла-

лися у вирішенні цього надзвичайно складного питання, се-

ред яких: 

 умоглядно-філософський підхід (натурфілософія, філо-

софія історії та ін.), суть якого полягає у прямому виведенні 

вихідних принципів наукових теорій безпосередньо з філо-

софських принципів, окрім аналізу матеріалу даної науки; 

 позитивізм, згідно якого «наука сама собі філософія». 
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Роль філософії у частковому науковому пізнанні або абсо-

лютизується, або, навпаки, принижується аж до повного за-

перечення. І хоча обидві моделі мали певні позитивні ре-

зультати, згоди між ними не було досягнуто. 

Як показує історія пізнання і самої філософії, в її впливі 

на процес розвитку науки та її результати, можуть бути 

виділені такі основні характерні моменти: 

 Інтегративна функція філософії, що являє собою систе-

мне, цілісне узагальнення та синтез різноманітних форм пі-

знання, практики, всього людського досвіду. 

 Критична функція філософії, що спрямована на всі 

сфери людської діяльності. При цьому критика має носити 

конструктивний характер, з пропозицією нового рішення, а 

відсутність контструктивно-критичного підходу межує з 

апологетикою. 

 Філософія розробляє певні моделі реальності, крізь 

призму яких вчений дивиться на свій предмет дослідження, 

і дає узагальнюючу карти світу в його універсально-

об’єктивних характеристиках. 

 Філософія озброює дослідника знанням загальних за-

кономірностей самого пізнавального процесу в його ціліс-

ності й розвитку, в єдності всіх його рівнів. 

 Філософія дає науці найбільш загальні методологічні 

принципи, що формулюються на основі певних категорій. 

Звідси, принципи філософії реально функціонують в науці 

у вигляді загальних регулятивів, універсальних норм, що 

формують у своїй сукупності методологічну програму най-

вищого рівня. 

 Вчений отримує від філософії певні світоглядні цінні-

сні настанови та смисложиттєві орієнтири, а сама філософія 

певним чином впливає на наукове пізнання на всіх його ста-

діях, особливо при побудові фундаментальних теорій. 

Філософські методи не завжди прямо проявляють себе 

у наукових дослідженнях, оскільки можуть застосовуватися 

як свідомо, так і стихійно. Однак у будь-якій науці наявні 
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елементи всезагального значення, такі як закони, категорії, 

поняття, причини тощо, які і роблять будь-яку науку так 

званою «прикладною логікою». 

Філософські методи – це не жорстко фіксовані регуля-

тиви, а система «м’яких» принципів, операцій, прийомів, 

що носять всезагальний, універсальний характер, тобто зна-

ходяться на вищих «поверхах» абстрагування. Тому філо-

софські методи не описуються у чітких термінах логіки та 

експерименту, не піддаються математизації та формалізації. 

Вони задають лише найбільш загальні регулятиви дослі-

дження, його генеральну стратегію, але не заміняють спеці-

альні методи і не визначають остаточний результат пізнання 

прямо і безпосередньо. 

Гіпотетико-дедуктивний метод – це метод науко-

вого пізнання, сутність якого полягає у створенні системи 

дедуктивно пов’язаних між собою гіпотез, з яких виво-

дяться твердження щодо емпіричних фактів. Звідси, метод 

ґрунтується на виведені (дедукції) умовиводів з гіпотез та 

інших посилань, істинне значення яких невідоме. А це озна-

чає, що умовивід, отриманий на основі даного метода, буде 

мати лише вірогіднійсний характер. З логічної точки зору 

гіпотетико-дедуктивний метод являє собою ієрархію гіпо-

тез, ступінь абстрактності й спільності яких збільшується по 

мірі віддаленості від емпіричного базису. 

Сходження від абстрактного до конкретного – це 

метод теоретичного дослідження і викладу, який полягає у 

русі наукової думки від вихідної абстракції (однобічне, не-

повне знання) через послідовні етапи поглиблення і розши-

рення пізнання до результату – цілісному відтворенню у те-

орії предмета, що досліджується. Передумовою даного ме-

тода є сходження від чуттєво-конкретного до абстрактного, 

виокремлення у мисленні окремих сторін предмета та їх «за-

кріплення» у відповідних абстрактних визначеннях. Рух пі-

знання від чуттєво-конкретного до абстрактного – це і є рух 

від одиничного до загального, тут домінують такі логічні 
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прийоми як аналіз та індукція. 

Часткові методи наук (внутрішньо- та міждисцип-

лінарні). Вони застосовуються в кожній окремій галузі 

знання, в кожній науковій дисципліні, хоча чітко 

«прив’язати» конкретні способи дослідження саме до пев-

ної дисципліни дуже важко, не дивлячись на те, що кожна з 

них і має відносно своєрідний методологічний інструмента-

рій. Поглиблення взаємозв’язків наук призводить до того, 

що результати, прийоми і методи одних наук все більш ши-

роко використовуються в інших, наприклад, застосування 

фізичних та хімічних методів у біології та медицині. Це по-

роджує проблему методів міждисциплінарного дослі-

дження. Застосування методу однієї науки в інших галузях 

знання здійснюється в міру того, що їх об’єкти підпорядко-

вуються законам цієї науки. При цьому метод, характерний 

для однієї галузі знання, діє в інших вже як підпорядкова-

ний. Так, всі природничі науки, мають два основних загаль-

нонаукових методи отримання психологічних фактів: метод 

спостереження і метод експерименту. Кожен з цих методів 

має ряд модифікацій, що уточнюють, але не змінюють його 

сутності. 

Розрізнюють такі види спостереження: зріз (короткот-

ривале спостереження), лонгітюдинальне (довготривале, 

іноді багаторічне спостереження за окремою групою), су-

цільне (досліджуються представники всієї групи, яка вивча-

ється), вибіркове (шляхом представницької вибірки) та 

включене спостереження (коли спостерігач стає членом до-

сліджуваної групи). Щодо експерименту, то виділяють два 

його різновиди: природний та лабораторний. 

Щодо спеціальних методів наукового дослідження, то 

у психології застосовується, наприклад, метод аналізу про-

дуктів діяльності. Продуктами діяльності людей є створені 

ними різні речі, написані книги, листи, винаходи тощо. За 

ними можна певною мірою судити про особливості діяль-
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ності, що призвела до їх створення, і включених у цю діяль-

ність психічних процесів. 

Традиційна модель наукового пізнання передбачає рух 

по ланцюжку: встановлення емпіричних фактів → первинне 

емпіричне узагальнення → виявлення відхилень фактів від 

правил → винахід теоретичної гіпотези з новою аргумен-

тацією → логічний висновок (дедукція) з гіпотези всіх фак-

тів спостереження, що є перевіркою на її істинність. 

Отже, процес наукового дослідження достатньо трива-

лий і складний. Він починається з виникнення ідеї, а завер-

шується доведенням правильності гіпотези і суджень. 

Головні етапи наукового дослідження представлені на 

рис. 3.8. 

 
Рис. 3.8.  Етапи наукового дослідження 
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Але в науці недостатньо встановити будь-який науко-

вий факт. Важливим є пояснення його з позиції науки, об-

ґрунтування загально-пізнавального, теоретичного та прак-

тичного його значення. Накопичення наукових фактів в 

процесі досліджень є творчим процесом, в основі якого зав-

жди лежить задум вченого, його ідея. 

 

Принципи та методи наукового пізнання 

Сучасна наука керується трьома основними принци-

пами пізнання: принципом детермінізму, принципом від-

повідності і принципом субсидіарності. 

Принцип детермінізму, будучи загальнонауковим, ор-

ганізовує побудову знання в конкретних науках. Детермі-

нізм виступає, перш за все, у формі причинності як сукуп-

ності обставин, які передують у часі будь-якій даній події і 

викликають її. Тобто, має місце зв’язок явищ і процесів, 

коли одне явище, процес (причина) за певних умов поро-

джує, виробляє інше явище, процес (наслідок). 

Сучасне розуміння принципу детермінізму передбачає 

наявність різноманітних об’єктивно існуючих форм взає-

мозв’язку явищ, багато з яких виражаються у вигляді спів-

відношень, що не мають безпосередньо причинного харак-

теру, тобто прямо не містять моменту породження одного 

іншим. Сюди входять просторові і тимчасові кореляції, фу-

нкціональні залежності і т. д. 

Принцип відповідності означає наступність наукових 

теорій. Нові теоретичні знання бувають корисні для розви-

тку науки, але якщо вони не будуть співвідноситися з коли-

шніми, то наука перестане бути цілісною. 

Сутність принципу додатковості полягає в наступ-

ному: відтворення цілісності явища вимагає застосування в 

пізнанні взаємовиключних «додаткових» класів понять. За 

допомогою додатковості встановлюється еквівалентність 

між класами понять, комплексно описують суперечливі си-
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туації в різних сферах пізнання (загальне розуміння прин-

ципу додатковості). 

 

Загальнонаукові методи пізнання  

Головними принципами науки є діалектичний та мета-

фізичний. Перший з них виражається в ідеї розвитку, а дру-

гий – в ідеї сталості. Вони мають світоглядний аспект – об-

ґрунтовують матеріальну і духовну єдність світу. 

Діалектика застерігає дослідника від того, щоб розгля-

дати досліджуваний предмет як щось постійне і незмінне, а 

не в процесі його розвитку-виникнення, становлення, функ-

ціонування з визначенням можливих перспектив його майбу-

тнього. Тільки володіючи цим загальним методом, дослідник 

буде бачити суперечливу сутність явищ, процесів, предметів, 

ясно розрізняти в мисленні суперечності об’єкта дослі-

дження, що відбивають протиріччя досліджуваного об’єкта і 

суб’єктивні протиріччя, пов’язані з порушенням законів ло-

гіки мислення; розуміння, чому єдність і боротьба протиле-

жностей є джерелом, рушійною силою розвитку природи, су-

спільства, мислення. 

Методологічні норми, якими діалектика озброює дослі-

дника, можуть бути сформульовані так: для дійсного знання 

предмета мають бути охоплені, вивчені всі його закони, всі 

зв’язки і опосередкування. 

Метод – це спосіб досягнення поставленої мети. Ме-

тод об`єднує суб`єктивні та об`єктивні аспекти пізнання. 

Метод є об`єктивним, оскільки дозволяє відображати дійс-

ність та її взаємозв`язки. Отже, метод є програмою побу-

дови і практичного застосування теорії. Одночасно з цим 

метод суб`єктивний, оскільки є знаряддям думки дослід-

ника та включає в себе його суб`єктивні особливості. 

Методи досліджень бувають: загальні, що діють у всіх 

галузях науки і на всіх етапах дослідження; загальнонау-

кові, тобто придатні для  всіх наук; часткові – для певних 
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наук; спеціальні – для однієї специфічної науки. Такий по-

діл методів завжди умовний, оскільки в міру розвитку пі-

знання науковий метод може переходити з однієї категорії 

в іншу. Загальнонаукові методи пізнання, що застосову-

ються в практиці наукових досліджень представлені на рис. 

3.9. 

 
Рис. 3.9. Загальнонаукові методи пізнання 
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Таким чином, розглянуті вище методи і методологія на-

укових досліджень дозволяють стверджувати, що методо-

логія не може бути зведена лише до одного методу, адже 

кожен метод застосовується не ізольовано, а у поєднанні з 

іншими. 

«Ядром» системи методологічного знання є філософія, 

оскільки її принципи, закони і категорії визначають страте-

гію наукового дослідження, своєрідно втілюючись у конк-

ретних формах. 

Головне призначення будь-якого наукового метода – на 

основі відповідних принципів (вимог, приписів тощо) забез-

печити успішне вирішення певних пізнавальних і практич-

них проблем, прирощення знання, оптимальне функціону-

вання і розвиток тих чи інших об’єктів. 

Аналіз – метод дослідження, за допомогою якого під-

дослідний об’єкт уявно або практично розчленовується на 

складові частини з метою більш детального його вивчення. 

Наприклад, окремі варіанти спочатку аналізуються в 

межах окремих повторень, а потім – в цілому по досліду. В 

наукових дослідженнях застосовують кілька видів аналізу. 

Один з них полягає в тім, що після розчленування об’єкта 

на складові частини визначають співвідношення між ними. 

Іншим видом аналізу є класифікація ґрунтів, рослин, хво-

роб, шкідників тощо. Відомі також аналізи математичні, фо-

рмально-логічні та ін. Аналіз як метод досліджень викорис-

товують у зв’язку із синтезом. 

Синтез – поєднання розчленованих та проаналізова-

них частин піддослідного об’єкту або кількох об’єктів в 

єдине ціле. 

Мета синтезу – на підставі детального аналізу отри-

мати необхідні дані для більш повних висновків та узагаль-

нень. Певною мірою синтез протилежний аналізу, але вони 

взаємозалежні та взаємообумовлені. Наприклад, аналізу-

ючи дані кожного повторення, дослідник обчислює середні 
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арифметичні по кожному варіанту. Аналіз же кожного варі-

анта призводить до їх об’єднання у досліді, після чого роб-

лять висновки та узагальнення і як кінцевий синтез – дають 

рекомендації виробництву. 

У сучасній науці синтез використовують не тільки для 

дослідження окремого об’єкта у певній галузі науки, а й ок-

ремих наук з виявленням існуючих між ними зв’язків (на-

приклад, між картографією, землевпорядкуванням, дистан-

ційним зондуванням Землі, геоінформатикою, геодезією, 

фізикою, математикою, хімією тощо). 

Індукція – метод дослідження, за допомогою якого су-

дження ведуться від фактів до конкретних висновків. На-

приклад, якщо листя рослин жовтувате, то роблять висно-

вок про недостатнє азотне живлення; якщо воно набуває фі-

олетового відтінку, то цей симптом наводить на думку про 

нестачу фосфору в живленні рослини. 

Дедукція – метод дослідження, який дає можливість за 

допомогою аналізу загальних положень і фактів перейти до 

часткових і поодиноких висновків. Наприклад оцінюючі 

вміст та співвідношення поживних елементів у рослинах 

або за візуальними ознаками роблять висновки про умови 

азотного, фосфорного чи калійного живлення. 

Аналогія – метод дослідження, завдяки якому знання 

про відомі вже об’єкти, предмети та явища переносяться на 

інші, ще невідомі, але схожі із відомими і вже раніше вивче-

ними. При цьому висновок робиться за аналогією. 

Оскільки ізольовано взята аналогія не має показової 

сили, то її треба використовувати разом з іншими методами 

пізнання, додержуючи таких вимог: 

 аналогія має ґрунтуватись на істотних ознаках і бі-

льшому числі загальних властивостей; 

 зв’язки між порівнюваними ознаками повинні 

бути тісними; 

 аналогія як метод має показати не лише схожість 

об’єктів, а й різницю між ними. 
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Метод аналогій, застосований на подібності показни-

ків, предметів і явищ, є основою моделювання. 

Моделювання – метод дослідження об’єктів, процесів 

і явищ на їх моделях. Сутністю моделювання є заміна 

об’єктів, які важко вивчати, спеціально створеними зруч-

ними моделями. Наприклад, можна моделювати ґрунт, рос-

линні клітини, окремі органи. 

Розрізняють моделювання структури об’єкта і моделю-

вання його поведінки, тобто процесів, які відбуваються в 

об’єкті досліджень. 

Чим повніше модель відображує оригінал, тим резуль-

тати досліджень моделі будуть більше відповідати резуль-

татам об’єкта досліджень. Моделювання як метод застосо-

вується разом з іншими методами, часто з експериментом і 

має назву модельного експерименту. 

Узагальнення – метод, за допомогою якого уявно пере-

ходять від окремих фактів, явищ та процесів до ототожню-

вання у думках або від одного поняття чи судження до ін-

шого, більш загального. Спочатку узагальнюють результати 

досліджень для кожного повторення, а потім для всього до-

сліду в аналогічних умовах. 

Загальнонаукові методи – це система принципів, при-

йомів, що мають загальний, універсальний характер, є абс-

трактними, суворо не регламентовані, не піддаються форма-

лізації та математизації; використовуються в усіх чи майже 

в усіх науках з урахуванням особливостей конкретних 

об’єктів дослідження. 

Загальнонаукові методи поділяються на: 

 методи емпіричного дослідження (спостереження, по-

рівняння, вимірювання, експеримент); 

 методи, що використовуються як на емпіричному, так і 

на теоретичному рівні дослідження (абстрагування, аналіз і 

синтез, індукція та дедукція, моделювання та ін.); 

 методи теоретичного дослідження (сходження від абс-
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трактного до конкретного, ідеалізація, формалізація, аксіо-

матичний метод). 

На емпіричному рівні переважає живе спостереження 

(чуттєве пізнання), раціональний момент тут наявний, але 

має підпорядковане значення. Тому досліджуваний об’єкт 

відображається переважно з боку зовнішніх зв’язків та про-

явів, що доступні живому спогляданню. Збирання фактів, їх 

первинний опис, узагальнення, систематизація – характерні 

ознаки емпіричного пізнання. 

Теоретичний рівень дослідження пов’язаний з більш 

глибоким аналізом фактів, з проникненням у сутність дос-

ліджуваних явищ, з пізнанням та формулюванням законів, 

тобто з поясненням реальної дійсності. 

Кожен науковий метод має відповідати таким крите-

ріям: 

– ясність – загальнозрозумілість методу; 

– детермінованість – сувора послідовність викорис-

тання методу; 

– націленість – підпорядкованість методу досягненню 

певної мети, розв’язанню певних конкретних завдань; 

– результативність – здатність методу забезпечувати 

досягнення певної мети; 

– надійність – здатність методу з великою ймовірністю 

забезпечувати отримання бажаного результату; 

– економічність – здатність методу добиватися певних 

результатів із найменшими витратами засобів і часу. 

До основних загальнонаукових методів пізнання від-

носять: 

– спостереження – це спосіб безпосереднього вивчення 

предметів і явищ за допомогою органів чуття без втручання 

в процес з боку дослідника; 

– порівняння – це виявлення відмінностей між  

об`єктами матеріального світу або знаходження в них спі-

льного за допомогою органів чуття чи спеціальних при-

строїв; 
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– підрахунок – це знаходження числа, що визначає кіль-

кісне співвідношення однотипних об`єктів або їх парамет-

рів, котрі характеризують ті чи інші властивості; 

– вимірювання – це фізичний процес визначення число-

вого значення певної величини шляхом порівняння її з ета-

лоном; 

– експеримент – це одна із сфер людської практики, в 

результаті якої перевіряється істинність гіпотез або виявля-

ються закономірності об`єктивного світу. Під час експери-

менту дослідник втручається в процес, який він вивчає, з ме-

тою пізнання. При цьому одні умови досліду ізолюються, 

інші виключаються, а деякі підсилюються або послаблю-

ються; 

– узагальнення – визначення загального поняття, в якому 

відображається головне або основне, що характеризує 

об`єкти певного класу. Це засіб для утворення нових науко-

вих понять, формулювання законів і теорій; 

– абстрагування – це відвертання уваги в думках від не-

суттєвих властивостей, зв`язків, відношень предметів і ви-

ділення декількох сторін, що цікавлять дослідника. Абстра-

гування, як правило, здійснюється у два етапи. На першому 

етапі визначаються несуттєві властивості, зв`язки тощо, на 

другому – досліджуваний об`єкт замінюють іншим, більш 

простим, тобто спрощеною моделлю, яка зберігає головне в 

складному. Розрізняють такі види абстрагування: ототож-

нювання (утворення понять шляхом об`єднання предметів, 

виділених за своїми властивостями, в особливий клас); ізо-

лювання (відокремлення властивостей, невід`ємно пов`яза-

них з предметами); конструктивізація (не береться до уваги 

невизначеність між реальними об`єктами); припущення мо-

жливого здійснення; 

– формалізацію – відображення об`єкта або явища в зна-

ковій формі певної спеціальної мови (математики, фізики, 

хімії тощо) і забезпечення можливості дослідження реаль-
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них об`єктів та їх властивостей через формальне дослі-

дження відповідних знаків; 

– аксіоматичний метод – спосіб побудови наукової те-

орії, при якому деякі твердження (аксіоми) приймаються 

без доведень і тоді використовуються для отримання решти 

знань (за певними логічними правилами); 

– аналіз – метод пізнання, при якому предмет дослі-

дження (об`єкт, властивості тощо) розкладається на окремі 

складові частини. У зв`язку з цим аналіз лежить в основі 

аналітичного методу досліджень; 

– синтез – це поєднання окремих сторін предмета дослі-

дження в єдине ціле. Аналіз і синтез взаємозв`язані та уо-

соблюють єдність протилежностей. Розрізняють такі види 

аналізу і синтезу: прямий, або емпіричний, метод (викори-

стовують для виділення окремих частин об`єкта); елемен-

тно-теоретичний метод (базується на уявленнях про при-

чинно-наслідкові зв`язки різних явищ); структурно-гене-

тичний метод (вилучення із складного явища таких елеме-

нтів, які створюють вирішальний вплив на решту сторін 

об`єкта); 

– гіпотетичний метод пізнання передбачає розробку 

наукової гіпотези на основі вивчення фізичної, хімічної чи 

будь-якої іншої суті досліджуваного явища за допомогою 

описаних вище способів пізнання. Потім формулюються гі-

потези, складається розрахункова схема алгоритму (мо-

делі), здійснюється її вивчення, аналіз і розробка теоретич-

них положень. 

Важливими поняттями в теорії пізнання є індукція – 

умовивід від фактів до деякої гіпотези, та дедукція – умови-

від, в якому висновок про деякий елемент множини ро-

биться на основі знань загальних властивостей всієї мно-

жини. Найважливіше правило дедукції формулюється так: 

«Якщо із висловлювання А слідує висловлювання В, а ви-

словлювання А є істинним, то В також є істинним». 
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Одним із методів наукового пізнання є аналогія, за до-

помогою якої одержують знання про предмети і явища на 

основі їх подібності з іншими. 

Як у соціально-економічних, так і в технічних дослі-

дженнях часто використовують історичний метод пі-

знання. Цей метод передбачає дослідження виникнення, фо-

рмування і розвитку об`єктів у хронологічній послідовності, 

в результаті чого дослідник одержує додаткове знання про 

процес, який вивчає. 

При гіпотетичному методі пізнання дослідник часто 

звертається до ідеалізації – створення в думках об`єктів, які 

практично нездійсненні (наприклад, ідеальний газ, абсолю-

тне тверде тіло). В результаті ідеалізації реальні об`єкти по-

збавляються деяких властивостей і наділяються гіпотетич-

ними властивостями. 

Під час дослідження окремих систем з різного виду 

зв`язками, що характеризуються як безперервністю та дете-

рмінованістю, так і дискретністю та випадковістю, викори-

стовуються системні методи (дослідження операцій, тео-

рія масового обслуговування, теорія керування, теорія мно-

жин тощо). 

До методів метатеоретичного рівня відносять 

тільки діалектичний метод і метод системного аналізу. З до-

помогою цих методів досліджуються власне теорії й розро-

бляються шляхи їх побудови, вивчається система положень 

і понять певної теорії, з`ясовуються межі її застосування,  

способи запровадження нових понять, обґрунтовуються 

шляхи синтезу декількох теорій. Центральним завданням 

цього рівня досліджень є пізнання умов формалізації науко-

вих теорій і вироблення формалізованих мов, так званих ме-

тамов. 

В процесі розвитку технічних наук наукові дослі-

дження виконуються на двох рівнях: емпіричному та тео-

ретичному. Рівні відрізняються глибиною, повнотою і все-
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бічністю дослідження об`єкта; цілями, методами досяг-

нення та способами вираження знань; ступенем значимості 

в них чуттєвого та раціонального пізнання. На емпіричному 

рівні здійснюються спостереження за об`єктами, фіксу-

ються факти, проводяться експерименти, виявляються емпі-

ричні співвідношення та закономірні зв`язки між окремими 

явищами. На теоретичному рівні створюються системи 

знань, теорії, в яких розкриваються загальні та необхідні 

зв`язки, формулюються закони в їх системній єдності та ці-

лісності. 

На емпіричному рівні пізнавальною функцією є опи-

сова характеристика явищ, а результатом – наукові факти, 

певна сумативність знань, сукупність емпіричних узагаль-

нень, встановлення закономірних зв`язків між окремими 

явищами, тобто домінує чуттєво-сенситивний компонент у 

пізнанні. 

На теоретичному рівні досліджень головним завданням 

є розкриття суттєвих причин та зв`язків між явищами, а пі-

знавальною функцією – пояснення явищ у формі законів, те-

орій, теоретичних систем та системних законів. На цьому 

рівні домінує раціональне пізнання. 

Методи обох рівнів органічно взаємопов`язані й взає-

мно зумовлюють один одного у цілісній структурі науко-

вого пізнання. Емпіричне переходить у теоретичне, а те, що 

спочатку було теоретичним, на більш високому етапі розви-

тку, стає емпірично доступним. 

 

3.3 Аксіоматизація наукових теорій 
 

Аксіоматизація знань має поширення в теоретичних 

розділах природничих наук (біології, квантової механіки та 

ін.). Вона включає в себе ряд понять (аксіом) наукової тео-

рії, які використовуються для визначення інших понять цієї 

теорії. Це так звані фундаментальні поняття цієї теорії, зна-

чення яких відомі і не потребують визначення. Наприклад, 
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у механіці Ньютона таким поняттям є поняття сили, а в бу-

хгалтерському обліку – поняття подвійності відображення в 

обліку господарських процесів. У дедуктивних теоріях вони 

називаються первинними поняттями теорії. 

При аксіоматизації знань складається залежність пер-

винних понять (аксіом) і тверджень від інших, що стає 

принципом побудови теорії. На відміну від аксіоматичних 

знань, які підтверджені наукою і практикою, знання, істин-

ність яких необхідно довести дослідженням, називають те-

оремами. 

Аксіоми і первинні поняття утворюють базис теорії. 

Первинні поняття, як правило, містяться всередині аксіом. 

Аксіоматизація наукових теорій має велику пізнава-

льну цінність. Вона дає змогу ефективно на чіткій науковій 

основі вирішувати проблему істинності положень теорії. 

При аксіоматизації теорії, як правило, зберігається велика 

свобода вибору числа аксіом і конкретних положень. Це 

саме і первинних понять. Та сама теорія може мати різну 

аксіоматику. Аксіоматизація наукових теорій можлива 

лише тоді, коли в ній вже встановлено і перевірено практи-

кою багато положень, і деякі з них стали аксіомами. 

Аксіоми фіксують найбільш загальні і важливі відно-

шення між поняттями теорії і тому у змістовому аспекті їм 

можуть відповідати найважливіші фундаментальні поло-

ження. Разом з тим аксіоматична теорія не існує поза систе-

мою наукового знання; вона пов’язана з іншими теоріями 

або входить до складу ширших знань, у яких аксіоми мо-

жуть бути доведені, як теореми, а початкові поняття – ви-

значеннями. Істинність аксіоми, тобто правильність аксіо-

матизації, обґрунтовується практичним положенням усієї 

системи  в цілому та її змістовою інтерпретацією. 

У розвитку аксіоматизації знань можна виділити два 

етапи – змістової і формалізованої аксіоматики. 

Змістова аксіоматика характеризується тим, що оріє-
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нтується на конкретний зміст теорії знань, які аксіоматизу-

ються. 

Формалізована аксіоматика ґрунтується на формалізо-

ваних мовах і розумінні доказу як формальної процедури. 

Формалізовані мови побудовані на системі символів, 

які характеризують чітко однозначний опис словника (еле-

ментів даної мови) і наявністю особливих структурних пра-

вил, що називаються синтаксисом. Прикладом таких мов є 

мови програмування задач для розв’язання на ЕОМ. 

Аксіоматизація на основі формалізованої мови полягає 

в тім, що за аксіому вибирають деякі правильні висновки, їх 

приймають як істинні. Потім за точно сформульованими 

правилами формального доказу перетворенням одних пра-

вильних висновків у інші одержують наслідки із аксіом. 

Інтерпретація – це зведення правильних висновків фо-

рмалізованої аксіоматизованої системи у взаємно-однозна-

чну відповідність істинним проявом будь-якої змістової те-

орії. Якщо така відповідність між елементами аксіоматизо-

ваної системи і елементами змістової теорії знайдена, фор-

малізована теорія дістає підтвердження, а її прояв набуває 

змістового характеру. 

Системи аксіом, визначення і правила висновку аксіо-

матизованої системи повинні задовольняти ряду методоло-

гічних умов. Для правильного виведення висновків їх зво-

дять до вимог суворого і однозначного формулювання, а та-

кож до вимог достатності. Для визначення важливо додер-

жувати двох вимог: усунення і несуперечності. 

Вимоги усунення визначень зводяться до того, що всяке 

вираження теорії, що містить визначальне поняття, може 

бути замінено еквівалентним йому виразом, у якому це по-

няття відсутнє, а містяться лише первинні поняття теорії. 

Вимоги несуперечності полягають у поєднанні у теорії ви-

значень та понять, які визначаються в процесі наукових до-

сліджень. 

Аксіоматизована система може бути несуперечною, 
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повною і незалежною. Система аксіом будь-якої теорії є не-

суперечною, якщо із неї відповідно до прийнятих правил не 

можна вивести двох тверджень, одне із яких спростовувало 

б інше. 

Повнота системи аксіом означає, що при цих правилах 

прийнятих аксіом достатньо, щоб на їх основі довести або 

відхилити, спростувати будь-який вираз, який сформулю-

вало на мові теорії, до якої належить ця система аксіом. 

Незалежність аксіом – полягає в тім, що їх слід доби-

рати так, щоб жодна із них не була наслідком інших аксіом. 

В протилежному випадку така аксіома є теоремою. 

Аксіоматизація знань, а відтак і достовірність наукової 

теорії, залежать від виявлення причинних зв’язків явищ у 

методології наукових досліджень. У природі і суспільстві 

всі явища перебувають у взаємному зв’язку між собою. Та-

кий причинний зв’язок існує у світі об’єктивно, незалежно 

від свідомості і волі людей. Наприклад, нагрівання металу є 

причиною такого явища, як розширення металу. 

Причиною називається таке явище, яке стає наслідком 

певних змін початкового стану об’єкта дослідження. За ча-

сом причина завжди передує наслідку, а наслідок настає в 

результаті дії певних причин. Таким шляхом виникають 

причинно-наслідкові зв’язки явищ, які вивчаються у мето-

дології наукових досліджень. 

В процесі визначення причинно-наслідкових зв’язків 

застосовують такі методи: метод подібності, метод розріз-

нення, метод супутніх змін, метод залишків. 

Метод подібності ґрунтується на висновках про поді-

бність порівнюваних причин або наслідків. Цей метод за-

стосовується у наукових дослідженнях в тих випадках, коли 

необхідно визначити причину будь-якого явища, що вини-

кає за різних умов, але при наявності спільних для всіх явищ 

обставин. Якщо для двох або більше випадків досліджува-

ного явища спільна лише одна обставина, то ця обставина і 

є причиною цього явища. Наприклад, у собівартості одного 
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із видів продукції перевищення витрат проти діючих норм 

було за статтями калькуляції «Сировина і матеріали» і «Ос-

новна заробітна плата виробничих робітників». Перевит-

рата сировини зумовлена невимірністю і некратністю ме-

талу, тобто порушенням постачальником договірних угод з 

якості сировини. В процесі виробництва робітники при до-

веденні сировини до певних якісних кондицій витратили бі-

льше часу, що призвело до більших витрат, ніж передбачено 

нормативами. Таким чином, спільною обставиною обох 

явищ є порушення постачальником договірних угод поста-

вки сировини за якістю. Ця обставина є причиною перевит-

рат як сировини, так і заробітної плати. 

Слід зазначити, що всі індуктивні методи дослідження 

причинного зв’язку, у тому числі і метод подібності, дають 

тільки ймовірні знання про навколишній світ і у цьому по-

лягає обмеженість їх пізнавального значення. 

Метод подібності застосовується, як правило, при дос-

лідженні явищ, які можна спостерігати у конкретних умо-

вах. Він не потребує штучного втручання в самий процес 

досліджуваних явищ. Цей метод застосовується в економіч-

них дослідженнях. 

Метод розрізнення застосовується тоді, коли досліджу-

ване явище у одних випадках настає (присутнє), а у інших 

подібних умовах не настає (відсутнє). Тому всі досліджу-

вані обставини при використанні методу розрізнення ґрун-

туються лише навколо двох випадків: перший – коли дослі-

джуване явище настає та другий – досліджуване явище не 

настає. Якщо випадок, у якому досліджуване явище настає, 

і випадок, у якому це явище не настає, у всьому подібні, за 

винятком однієї обставини, то це єдина обставина, в чому 

вони відрізняються між собою, і є причиною досліджува-

ного явища. 

Цей метод дослідження причинного зв’язку можна 

проілюструвати на прикладі станції технічного обслугову-

вання. 
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На станції технічного обслуговування в однакових 

умовах працювали два цехи з однаковими виробничими по-

тужностями. Проте продуктивність праці у цеху № 1 на 15 

% вища, ніж у цеху № 2. Щоб знайти причину цього явища, 

проведено дослідження за допомогою методу розрізнення. 

Виявлено, що виробничі приміщення у цеху № 1 пофарбо-

вані в світло-блакитний колір, а в цеху № 2 – у темний. Та-

ким чином, перше явище (пофарбування стін) є причиною 

другого (зростання продуктивності праці). 

Метод супутніх змін застосовується у дослідженнях у 

тих випадках, коли існує тісний внутрішній зв’язок причин 

і наслідку, де вони однозначно пов’язані між собою. Якщо 

виникнення або зміна попереднього явища щоразу викликає 

виникнення або зміну іншого, супутнього йому явища, то 

перше з них є причиною другого явища. Так, наприклад, у 

цеху № 2 станції технічного обслуговування немає належ-

ної вентиляції, тому кошторисом цехових витрат на плано-

вий рік передбачено виділити для цієї мети значну суму ко-

штів. Роботи щодо обладнання вентиляції не було прове-

дено і зазначена сума коштів виявилася зекономленою. Ві-

дсутність вентиляції позначилась разом з іншими причи-

нами на збільшенні захворюваності працівників, яким за ра-

хунок коштів соціального страхування виплачено більше, 

ніж становлять, передбачені на вентиляцію. 

У цьому випадку друге явище є причиною першого 

щодо соціальної й економічної залежності. 

Метод залишків застосовується в разі дослідження 

складного комплексу попередніх обставин, де одна частина 

компонентів цього комплексу вже вивчена, а інша підлягає 

вивченню. 

Якщо встановлено, що причиною частини складного 

досліджуваного явища не служать відомі попередні обста-

вини, крім однієї з них, то можна припустити, що ця обста-

вина і є причиною частини досліджуваного явища. 

Наприклад, якщо досліджують продуктивність праці на 
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промисловому підприємстві, то у собівартості продукції ви-

вчають витрати, пов’язані з оплатою праці, а інші витрати 

не враховують. Цей метод використовується в економічних 

дослідженнях як елімінування, тобто коли вилучають фак-

тори, які безпосередньо не впливають на економічний ре-

зультат. 

Причинно-наслідкові зв’язки об’єктів, які вивчаються, 

у методології наукових досліджень виступають у вигляді 

визначення – логічного прийому, що дає змогу передати від-

мінність ознак і результатів дослідження за допомогою мо-

вних засобів. Визначення неможливо сформулювати на пе-

рших етапах вивчення об’єкта, коли ще не виявлені його іс-

тотні ознаки. Вони відображають головне у дослідженні 

предмета і допомагають виявити менш суттєві, похідні 

ознаки. 

Мовною формою визначення поняття є ім’я. Якщо ви-

значення відповідає на запитання, яке поняття позначається 

цим ім’ям, то воно називається номінальним. Особливістю 

номінального визначення є те, що воно не розкриває змісту 

поняття. Визначення, яке розкриває зміст поняття, назива-

ється реальним. Крім того, розрізняють вербальне визна-

чення, що пояснює поняття, позначене цим словом. Напри-

клад, план виробництва товарів народного споживання під-

приємство виконало, застосувавши більш прогресивну тех-

нологію, яка позитивно впливає на якість і кількість вироб-

ництва продукції. 

Визначення повинно бути коротким і точним, тобто 

вільним від метафоричних (інакомовність), фігуральних ви-

словів. Наявність останніх перетворює логічне визначення 

у простий образ. Ці образи можуть виражати правильну ду-

мку, але меті наукового визначення вони не відповідають. 

У наукових дослідженнях необхідно дотримуватися 

формально-логічних правил визначення методологічних 

принципів філософії. Діалектична логіка вимагає вивчення 

предмета у всіх його зв’язках, у розвитку, зважаючи на 
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практичну діяльність людей. 

Оскільки логічне визначення не завжди можливе і не 

завжди є найбільш зручним засобом розкриття змісту по-

нять у дослідженнях, при встановленні змісту об’єктів за-

стосовуються також інші прийоми, подібні до визначення. 

До них належать: 

опис – викладення ознак предмета, явища, події; 

характеристика – розкриття найбільш типових ознак 

предмета; 

відмінність будь-яких конкретних об’єктів не від усіх 

інших, а лише від найбільш подібних до них (економіст-бу-

хгалтер, економіст-фінансист); 

пояснення – розкриття не всього змісту поняття, а 

лише частини його з певною метою, яка може полягати у 

тому, щоб підготувати чітке логічне визначення (напри-

клад, здатність до аналітичного мислення економіста відрі-

зняє його від математика, який мислить абстрактно); 

порівняння – застосовується для пояснення одного по-

няття іншим, більш зрозумілим, абстрактно-конкретним 

(наприклад, обсяг виробництва вимірюється показником 

нормативно чистої продукції). 

Значення визначень полягає, з одного боку, в тім, що в 

них підсумовується головне в наших знаннях про досліджу-

вані об’єкти, а з іншого – в тім, що вони є основою для по-

дальшого розвитку наших знань. Без них неможливо обій-

тись у будь-якій науці і дуже часто – в практичній діяльно-

сті, наприклад, при контролі і аудиті господарської діяльно-

сті підприємств, підприємців та ін. 

 

3.4 Гіпотези у методології наукових досліджень 
 

Гіпотеза – наукове припущення, що висувається для 

пояснення будь-якого явища і потребує перевірки на досліді 

та теоретичного обґрунтування, для того щоб стати досто-

вірною науковою теорією. 
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Наукові теорії не можуть з’явитися одразу у готовому 

вигляді. Вони виникають спочатку у вигляді припущень, гі-

потез, і, пройшовши певну перевірку, перетворюються в до-

стовірні знання. Підставою висунення гіпотези як форми 

розвитку знання є суспільно-історична практика людей і по-

передні знання у вигляді основних законів розвитку і пі-

знання дійсності. 

Кожна висунута гіпотеза має бути такою, що підлягає 

перевірці; це є єдиною логічною вимогою, виконання якої 

дає право на висунення гіпотези. Для пояснення тих самих 

явищ, подій можуть бути висунуті різні гіпотези. 

Для висунутої гіпотези не обов’язкове повне узго-

дження з фактичним матеріалом дослідження. По-перше, не 

можна забороняти висунення гіпотез, які суперечать уста-

леним у науці законам, бо така заборона несумісна з розви-

тком науки. По-друге, вимога втрачає сенс, якщо дані, 

якими користується вчений, неповні або недостовірні. 

Гіпотеза, як форма розвитку знання, являє собою 

окреме припущення або їх сукупність, які висуваються для 

пояснення властивостей або причин досліджуваних явищ. 

Прикладом гіпотези можуть бути такі міркування: по-

казник нормативної чистої продукції (НЧП), що застосову-

ється для планування обсягу виробництва у промисловості, 

дає змогу встановити трудовий внесок підприємства у ви-

пуск продукції, але не повною мірою стимулює зниження 

трудомісткості її. Виникає гіпотеза про потребу удоскона-

лення показника НЧП у частині впливу його на зростання 

продуктивності праці робітників підприємства. Ця гіпотеза 

дає змогу побудувати систему знань, що приводять до но-

вих результатів, пов’язує раніше відоме з невідомим. Без до-

стовірного знання, яке становить фундамент гіпотези, вона 

не має наукової цінності. 

Процес розвитку гіпотези проходить чотири стадії 

(рис. 3.10.): 
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Рис. 3.10.  Процес висування і доказу гіпотез у  

наукових дослідженнях 

 

висування гіпотез – вивчення об’єкта дослідження на-

громадженням теоретичних і емпіричних знань і обґрунту-

ванням на їх основі припущення про можливість одержання 

нових знань про нього; 

формулювання гіпотез – визначення методів дослі-

дження і системи доказів; 
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доведення гіпотез в процесі дослідження і експериме-

нтування, їх уточнення і коригування; 

результати доведення гіпотез – доповнюється новими 

припущеннями або відкидається, замінюється новими гіпо-

тезами або перетворюється у достовірне знання. 

В процесі дослідження гіпотеза безумовно уточню-

ється і змінюється залежно від добутих результатів. Проте 

перш ніж приступити до її формулювання і розробки докла-

дного плану і методики дослідження, необхідно гіпотезу по-

передньо піддати теоретичним розрахункам, експертній 

оцінці, орієнтованому експерименту і тільки після цього ро-

зпочинати її дослідження. 

Для того щоб гіпотеза могла виконувати свою основну 

функцію як форма розвитку знання, необхідно керуватися 

деякими вимогами в процесі висунення її. Найважливішим 

з них є те, що гіпотеза повинна відповідати основним кри-

теріям філософії. Роль філософії в розвитку гіпотез полягає 

в тім, щоб спрямувати мислення вченого у русло науки уза-

гальнення фактів відповідно до їх об’єктивної природи. Ос-

новний зміст гіпотези не повинен суперечити законам, вста-

новленим в певній системі знань. У противному разі гіпо-

теза не сприятиме розвитку даної науки і врешті-решт від-

кидається. Проте цю вимогу не можна абсолютизувати, бо 

вона виключила б можливість розвитку знань. Якщо вини-

кає суперечність між висунутою гіпотезою і раніше доведе-

ними положеннями цієї науки, то сумніватися треба насам-

перед у гіпотезі. Але якщо нові аргументи дедалі більше 

укріплюють гіпотезу, то слід перевірити, наскільки достові-

рна та теорія, яка суперечить висунутій. 

При висуванні гіпотези необхідно прагнути за її допо-

могою пояснити не частину будь-яких факторів чи явищ, а 

всю їх сукупність. Сформульовані пропозиції, що станов-

лять зміст гіпотези, не повинні бути логічно суперечли-

вими, тобто одне не повинно бути формально-логічним за-



179 
 

переченням іншого. Формально-логічні суперечності вно-

сять у зміст знань суб’єктивний характер, який призводить 

до викривлення дійсності. 

Гіпотеза має бути гранично простою, тобто такою, яка 

не потребує введення нових гіпотез або припущень, при збі-

льшенні кількості спостережень і підвищенні їх точності. 

Простота виступає своєрідним критерієм, який дає змогу 

зробити вибір між кількома різними гіпотезами. 

Для гіпотези характерно прагнення на основі узагаль-

нення вже наявних знань вийти за її межі, тобто сформулю-

вати нові положення, істинність яких ще не доведена. 

Подальший розвиток гіпотези полягає в її доведенні, 

інакше людина не може керуватися гіпотезою ні в теорети-

чній, ні в практичній діяльності. 

З приводу того самого досліджуваного об’єкта може 

висуватися кілька гіпотез. При цьому можуть бути гіпотези, 

які взаємно виключають одна одну. І це справджується ба-

гатозначними зв’язками об’єкта з іншими явищами, які 

встановлені в процесі дослідження. Тому висування кількох 

гіпотез, в тому числі і таких, що взаємно виключають одна 

одну, не можна вважати похибкою висування і формулю-

вання гіпотези. Доки не встановлено, у чому полягає інди-

відуальна особливість досліджуваного об’єкта, наявність рі-

зних гіпотез забезпечує його всебічне вивчення, без чого не-

можливо встановити нові закономірності і зробити за ними 

наукові узагальнення. 

Перевірка або доведення гіпотези, її подальшого розви-

тку передбачає кілька можливостей. 

Гіпотеза може розвиватися, уточнюватись, конкретизу-

ватись, доповнюватись новими положеннями, залишаючись 

при цьому гіпотезою. 

Розвиток гіпотези може призвести до її відхилення. 

Якщо в процесі обґрунтування гіпотези будуть виявлені фа-

кти і закономірності, що відхиляють основний зміст гіпо-
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тези, то постає питання про заміну її новою гіпотезою за ін-

шими принципами, так званою робочою гіпотезою. 

В процесі розвитку робоча гіпотеза перетворюється в 

достовірне знання. Це відбувається тоді, коли доведено іс-

тинність принципу, який лежить в основі гіпотези, не окре-

мими фактами, а сукупністю практичних результатів. 

Окремі факти підтверджують гіпотезу, збільшують її 

вірогідність, але не доводять повністю. Вирішальним фак-

тором перетворення гіпотези у достовірне знання є прак-

тика. При цьому гіпотеза перетворюється у достовірне 

знання у двох випадках: описана гіпотезою причина дослі-

джуваного явища стає доступною прямому спостереженню 

або положення, яке становить основний зміст гіпотези, мо-

жна вивести як наслідок із достовірних посилок. 

На підставі гіпотези у наукових дослідженнях намага-

ються вивести якомога більшу кількість наслідків. Якщо всі 

наслідки погоджуються з даними спостереження і досліду і 

жодна з них не суперечить цим даним, То гіпотезу вважають 

ймовірною. В цьому випадку гіпотеза продовжує залиша-

тися положенням, істинність якого доведена. Підтверджені 

практикою наслідки із гіпотези підвищують її ймовірність, 

наближають основний зміст гіпотези до достовірного 

знання, сприяють її успішному використанню в практичній 

діяльності людей. Перетворення гіпотези в наукову теорію 

відбувається тоді, коли вона доводиться не окремими фак-

тами, а цілою сукупністю практичних результатів. Окремі ж 

факти підтверджують гіпотезу, збільшують її ймовірність, 

але не доводять її повністю. 

В процесі перевірки гіпотези виявляється зв’язок її з 

науковою теорією. Цей зв’язок пояснюється наявністю 

об’єктивно-істинного знання в них. Разом з тим між гіпоте-

зами і теоріями є відмінність, що випливає із відносності 

практики як критерію істини. Теорія на відміну від гіпотези 

є достовірним знанням. Проте це не виключає наявності гі-

потетичних елементів у теорії, які активізують її подальший 
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розвиток. Практика конкретного періоду може не давати 

змогу абсолютно доводити або спростовувати всі ідеї, що 

виникають. Тому гіпотеза повноправно входить у наукову 

теорію доти, поки подальші кроки науки не доведуть або не 

спростують її. 

Отже, гіпотези виникають в процесі розвитку науки і 

перетворюються у достовірні положення наукової теорії 

лише тоді, коли практика підтверджує їх конкретними ре-

зультатами, добутими на основі цієї системи знань. 

 

3.5 Докази у наукових дослідженнях 
 

Процедури, за допомогою яких установлюється істин-

ність будь-якого твердження, у логіці прийнято називати 

доказами. їх використовують як у науці, так і в практичній 

діяльності людей. 

Доказами гіпотез, фактів у досліджуваних об’єктах не 

можуть бути цитати, запозичені із оприлюднених робіт ін-

ших авторів. Вони використовуються для характеристики 

стану знань з питань, які досліджують. Винятком є праці ін-

ших авторів, у яких оприлюднені аксіоматизовані знання, 

сформовані теорії (таблиця Менделєєва у хімії, закон Бойля 

Маріота у фізиці та ін.), можуть бути відправними позиці-

ями у дослідженнях за цією тематикою. 

У доказах застосовують два способи встановлення іс-

тини: безпосередній і опосередкований. 

Безпосередній спосіб полягає в тім, що в процесі прак-

тичних дій відбувається зіставлення стверджуваного з фак-

тичним становищем об’єкта дослідження. Видами таких 

практичних дій можуть бути спостереження, експеримент, 

демонстрація, вимірювання, розрахунок, облік та інші емпі-

ричні процедури. 

У практиці досліджень часто істинність твердження 

про властивості будь-якого об’єкта може бути доведена на 
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підставі вже наявних знань у вигляді різних законів і поло-

жень. У цьому випадку завданням доказу є виявлення спів-

відношення аналогів. Такий спосіб встановлення істини на-

зивають опосередкованим. 

Сфера застосування опосередкованих доказів у науці 

досить широка. Це стосується таких наук, як математика, 

фізика, астрономія, хімія та ін.  

Розвиток науки привів до зростання значення опосере-

дкованих методів встановлення істини наукових положень, 

зокрема доказів. За цих умов постала потреба в удоскона-

ленні доказових процедур з обмеженням критерію інтуїтив-

ності. З кінця XIX ст. у логіці формується поняття формаль-

ного доказу, яке замінює собою інтуїтивний доказ. При 

цьому одержують суворе формулювання правила доказів, 

які дають змогу на кожному етапі перевірити їх правдивість. 

Формальні докази широко застосовуються у сучасній ло-

гіці, математиці та економіці. Так, собівартість продукції 

можна досліджувати за технологічними дільницями, це-

хами, користуючись формальними доказами у вигляді норм 

витрат сировини, палива та інших ресурсів, а також даними 

про фактичне витрачання їх, відображене у бухгалтерсь-

кому обліку. 

Доказ являє собою процес мислення, результатом 

якого є послідовність тверджень, розміщених у певному ло-

гічному порядку. Отже, доказ є логічною процедурою вста-

новлення істинності будь-якого твердження за допомогою 

інших тверджень, істинність яких вже доведено. 

У структурі доказів виділяють такі елементи: теза, ар-

гумент і форма (демонстрація). 

Тезою називають твердження, яке підлягає доведенню. 

У формальних доказах, а також у деяких науках, які вико-

ристовують дедуктивні методи, твердження, що підлягає 

доведенню, називають теоремою. Такою тезою в економіці 

можуть бути шляхи зниження витрат виробництва, резерви 
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підвищення продуктивності праці, зниження матеріаломіс-

ткості продукції та ін. 

Аргумент – це положення, яке використовується для 

доведення цієї тези. 

Оскільки аргументи є твердженнями, які визначають 

істинність тези, їх називають іноді основними доказами. У 

формальних доказах їх називають. 

Аргументами можуть бути: твердження, істинність 

яких доведено раніше (теореми, закони та інші наукові по-

ложення), аксіоми, визначення  і твердження, що містять до-

стовірну інформацію про конкретні факти. 

Форма доказу (демонстрація) – це спосіб зв’язку ар-

гументів між собою, а також з тезою. Вона показує логічну 

послідовність переходу від основного аргументу до тези. В 

дослідженнях формою доказів є таблиці, машино-відео-

грами, складені ЕОМ за конкретними програмами, графіки, 

аналітичні розрахунки та інші матеріальні носії інформації, 

перетвореної відповідно до мети дослідження (тези доказу). 

У математичних і економічних дисциплінах широко за-

стосовуються два основних види доказів: прямі і непрямі. 

Прямим називається такий доказ, коли із прийнятих перед-

умов за встановленими правилами безпосередньо виникає 

теза, яка потребує доведення. Інакше кажучи, у ланцюжку 

висновків, що являють собою прямий доказ, останньою лан-

кою буде теза, яку доводять. Наприклад, твердження, що 

для фабрики виготовлення костюмів чоловічих з дорогих 

шерстяних тканин вигідніше, ніж з дешевих бавовняних, 

ґрунтується на послідовності таких міркувань. Трудові за-

трати на пошиття костюмів однакові, але за даними еконо-

мічного аналізу рентабельність костюмів з дорогих шерстя-

них тканин значно вища. Крім того, вони користуються ве-

ликим попитом, тому не залежуються на складі готової про-

дукції фабрики. 

Трапляються випадки, коли прямий доказ за інших 

умов неможливий. Тоді вдаються до непрямих доказів, що 
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називаються іноді «доказами від протилежного». При цьому 

безпосередньо доводиться не теза, а її відхилення – анти-

теза, причому доказ встановлює хибність останньої. Потім 

на підставі закону виключення третього роблять висновок 

про істинність тези. Таким чином, твердження, яке дово-

дять, протягом всього доведення залишається наче осто-

ронь, використовується лише на заключній стадії. Отже, не-

прямий доказ – це такий вид міркування, за яким дово-

диться хибність відхилення тези і на цій підставі роблять 

висновок про істинність її. 

Неупереджені логічні помилки, припущені у доказі, у 

міркуваннях взагалі непередбачливо називають паралогіз-

мами (грец. раrаlотоз – неправильне міркування), а навми-

сні неправильні міркування – софізмами (грец. sophisma – 

хитрість, вигадка). 

Мета застосування софізму – видати неправду за іс-

тину, надавши логічно неспроможному міркуванню види-

мість логічної правильності. Наприклад, науковий доказ 

апологетів соціалізму про перевагу тоталітарної економіки, 

що ґрунтується на державній формі власності, над ринко-

вою з різними формами власності, на практиці виявився 

утопічним. 

Парадокси (грец. para – проти, doxa – думка) – мірку-

вання, у якому однаковою мірою доводяться істинність 

будь-якого твердження та його відхилення. Причиною па-

радоксу є те, що у теоріях, які містять парадокси, недостат-

ньо з’ясовано фундаментальні поняття, у тому числі і логі-

чні. 

Велике значення у наукових дослідженнях мають спро-

стування. Як і докази, спростування мають тезу, аргументи 

і форму (демонстрацію): 

теза – це положення, яке треба спростувати; 

аргументи – твердження, за допомогою яких спросто-

вується теза, доводиться її хибність; 

форма – це спосіб логічного зв’язку аргументів і тези. 
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Спростування тези може бути доведено тим, що, по-перше, 

буде доведена істинність антитези, а, по-друге, встановлена 

хибність наслідків, що випливають із тези.  

Спростування є важливим засобом розвитку наукового 

пізнання. За їх допомогою наука вивільнюється від хибних 

тверджень, помилок і необґрунтованих догм, а також удо-

сконалює свій теоретичний апарат. 

Спростування демонстрації доказу тези полягає у тому, 

що показує відсутність логічного зв’язку між тезою і його 

аргументом. Оскільки це може бути порушенням правил ви-

сновків, за якими будується доказ цієї тези, то для спросту-

вання необхідно вказати на вид помилки. Для того щоб до-

кази і спростування приводили до бажаного результату, не-

обхідно додержувати правил і умов їх проведення. 

Правила і умови, які стосуються тези, полягають на-

самперед у тому, що теза повинна бути точно і чітко сфор-

мульованою. Тому в наукових дослідженнях перш ніж при-

ступити до доказу будь-якого наукового положення, прово-

дять дослідження з уточнення їх змісту і внутрішнього ло-

гічного зв’язку та аналізу понять, які входять до складу 

цього положення. 

Теза протягом всього доведення або спростування має 

залишатися незмінною. Ця умова ґрунтується на дотри-

манні закону тотожності; ігнорування його призводить до 

того, що теза залишається недоведеною, оскільки при дове-

денні відбувається підміна тези і доказу або спрощується не 

та теза, яка необхідна. Помилку, зумовлену недодержанням 

цієї умови, виражає принцип «Хто занадто багато доводить, 

той нічого не доводить». Наприклад, намагаючись довести 

тезу «Мова не тотожна мисленню», починають доводити як 

рівнозначне таке твердження: «Мова не пов’язана з мислен-

ням». Останнє твердження більш категоричне і до того ж 

хибне, тоді як дійсна теза – істинне твердження. 

Правила і умови, які стосуються аргументів, полягають 
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у тому, що аргументи у всякому доказі мають бути істин-

ними твердженнями. Недодержання цього правила призво-

дить до помилок. Істинність аргументу має бути доведеною 

незалежно від тези. 

Аргументи повинні бути достатніми підставами для до-

казу тези. Порушення цього правила призводить до того, що 

при доведенні намагаються встановити логічний зв’язок 

між різними за змістом твердженнями. Правила і умови, які 

стосуються демонстрації, – це всі правила і помилки, 

пов’язані з порушенням тих висновків, які використані при 

побудові доказу. 

 

3.6   Об’єкти  наукового  дослідження  та   їх   

класифікація 
 

В методології наукових досліджень розрізняють по-

няття «об’єкт» і «предмет» пізнання. Об’єктом пізнання 

прийнято називати те, на що спрямована пізнавальна діяль-

ність дослідника, а предметом пізнання – досліджувані з пе-

вною метою властивості, ставлення до об’єкта. Наприклад, 

усі суспільні науки в принципі пізнають один об’єкт – сус-

пільство, але мають різні предмети; політична економія – 

систему виробничих відносин, економічна статистика – кі-

лькісну сторону економічних явищ; бухгалтерський облік, 

аналіз і аудит – господарську діяльність підприємців та ін. 

Об’єктом наукового дослідження є навколишній мате-

ріальний світ та форми його відображення у свідомості лю-

дей, які існують незалежно від нашої свідомості, відбира-

ються відповідно до мети дослідження. Досліджувати мо-

жна не тільки емпіричний об’єкт (якість продукції, собівар-

тість виробів), а й теоретичний (дія закону вартості). 

Емпіричні об’єкти при дослідженні поділяють на нату-

ральні, або фізичні, які існують у природі об’єктивно, неза-

лежно від нашої волі і свідомості, та штучні, включаючи те-

хнічні, що створюються за волею людей. 
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Залежно від ступеня складності є прості і складні 

об’єкти дослідження; відмінність між ними визначається 

числом елементів та видом зв’язку між ними. Прості 

об’єкти складаються із кількох елементів. 

До складних відносять об’єкти з невизначеною струк-

турою, яку необхідно дослідити, а потім описати. Ці об’єкти 

досліджують за методом «чорної скриньки», який полягає у 

пошуку взаємозв’язку між подібними вхідними діями та ре-

акцією об’єкта на них.  

Для вибору і вивчення головного фактору, який впли-

ває на досліджуваний об’єкт та сукупність інших однотип-

них об’єктів, визначають їх подібність, що відповідає меті 

дослідження. За результатами попереднього вивчення цієї 

сукупності відшукують об’єкт дослідження, який включає в 

себе всі основні істотні властивості багатьох реальних 

об’єктів. Правильний відбір об’єкта вивчення із навколиш-

нього матеріального світу відповідно до мети дослідження 

сприяє обґрунтованості результатів дослідження. 

Кожний об’єкт дослідження оточує середовище, з яким 

він взаємодіє. Тому завдання дослідника полягає у визна-

ченні факторів, які впливають на об’єкт дослідження, від-

борі і зосередженні зусиль на найсуттєвіших факторах. Кри-

теріями відбору суттєвих факторів є мета дослідження та рі-

вень накопичених знань у цьому напрямі. Якщо рівень 

знань про вплив факторів на поведінку об’єкта досліджень 

недостатній, то це може бути підставою для віднесення цих 

факторів до групи суттєвих. Наприклад, досліджуючи фак-

тори, які впливають на формування надійності техніки, ви-

діляють в основному виробничі та економічні фактори, іг-

норуючи при цьому соціальні фактори як несуттєві. Рівень 

знань про ці фактори явно недостатній. Тому в умовах рин-

кових відносин їх не слід відкидати, а вивчати у взає-

мозв’язку з іншими факторами. 

Відбір суттєвих факторів на об’єкт дослідження має ве-
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лике практичне значення, оскільки впливає на ступінь дос-

товірності результатів дослідження. Якщо будь-який суттє-

вий фактор не враховано, то висновки, добуті в результаті 

дослідження, можуть бути помилковими, неповними або зо-

всім хибними. 

Виявлення суттєвих факторів спрощується, якщо дос-

лідження ґрунтується на добре опрацьованій теорії. Якщо 

теорія не дає відповіді на поставлені запитання, то викори-

стовують гіпотези, економісті ідеї, сформовані на етапі по-

переднього вивчення об’єкта дослідження. 

Отже, чим повніше враховано вплив середовища на 

об’єкт дослідження, тим точнішими будуть результати нау-

кового дослідження. Під середовищем розуміють все те, що 

оточує об’єкт дослідження або його елементи, і вплив на 

них. Розрізняють матеріальні, енергетичні та інформаційні 

фактори впливу.  

Технологічні процеси досліджують за допомогою екс-

периментально-статистичних методів, де об’єкт дослі-

дження представлено як «чорна скринька». Кількісна хара-

ктеристика мети дослідження обумовлена відбиранням та-

ких показників технологічного процесу: 

 економічних – ефективність, собівартість продукції, ре-

нтабельність; 

 техніко-економічних – продуктивність праці, надій-

ність роботи устаткування; 

 технологічних – точність, якість продукції, надійність і 

прогресивність технології. 

Вибравши об’єкт дослідження, його предмет і фактори, 

які впливають на причинно-наслідкові результати стану 

об’єкта, визначають його параметри, тобто повноту ви-

вчення об’єкта відповідно до мети дослідження. Від досто-

вірності визначення параметра дослідження і класифікації 

об’єктів значною мірою залежать результати виконаного 

дослідження. 

В основу класифікації об’єктів дослідження покладені 
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принципи логіки, які передбачають групування їх за певною 

методикою. Мета класифікації полягає у розкритті всієї су-

купності понять про об’єкт. Тому основою для поділу має 

бути не довільно взята, а суттєва ознака об’єктів, які класи-

фікують. 

Отже, класифікація – це поділ різних явищ, предметів 

на групи за певними ознаками, з метою їх вивчення та нау-

кового узагальнення. 

Найбільш поширеними є два методи класифікації 

об’єктів дослідження. 

Класифікація об’єктів за наявністю і відсутністю оз-

нак полягає в тім, що більшість об’єктів поділяють на два 

класи. Один із них має певну властивість, а другий не має її. 

У свою чергу, другий клас може бути поділений ще на два 

менших класи, з яких знову-таки один має деяку власти-

вість» а інший не має її.  

Класифікація об’єктів за видозміною ознак полягає у 

тому, що члени поділу являють собою такі сукупності пре-

дметів, в кожній із яких загальна для всіх сукупностей 

ознака виявляється по особливому, з тими або іншими варі-

аціями. 

Для кращого пізнання об’єктів, які вивчаються при 

будь-якій класифікації, необхідно з самого початку вибрати 

основу поділу. Наприклад, виробничі витрати розподіляють 

за функціональною роллю в процесі виробництва (сировина 

і матеріали, заробітна плата виробничих робітників тощо). 

Тут спільна для всіх сукупностей ознака (витрати) проявля-

ється по-різному. Одна із них являє собою матеріалізовану 

працю, друга – трудові, технологічні витрати цього підпри-

ємства. 

Логічно складена класифікація повинна відповідати та-

ким вимогам: 

 бути розмірною, тобто не дуже вузькою і не широкою; 

виконуватися за однією основою, яка має бути не довільним 

поняттям, а стосуватися суті поділу цілого; 
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 виключати несумісність понять (наприклад, показники 

роботи підприємства погані, але воно у числі передових). 

Для будь-якої класифікації об’єктів обов’язковими є 

формально-логічні і діалектичні принципи класифікації. 

Прикладом формально-логічної класифікації може бути по-

діл витрат на виробничі та невиробничі. Тут класифікація 

здійснюється лише за однією підставою. 

При класифікації об’єктів наукових досліджень вихо-

дять із того, що наука, пояснюючи характер тих або інших 

процесів дійсності, ґрунтується на певних методах дослі-

дження їх. Спираючись на метод, вчений отримує відповідь 

на те, з чого потрібно починати дослідження, яким чином 

групувати об’єкти і давати оцінку фактам, що вивчаються в 

процесі дослідження. 
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РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
4.1 Технологія наукових досліджень 
 

Дослідницька діяльність – це такий вид діяльності лю-

дини, що складно передбачити або прогнозувати. Існують 

певні правила, котрих доцільно дотримуватись в процесі до-

сліджень, зокрема: 

– поступове входження в роботу; 

– ритмічність і рівномірність праці; 

– планування роботи. 

Наукова діяльність має творчий характер, тому характе-

ризується імпульсивністю, імпровізацією, потребує відпові-

дного настрою. Успіх забезпечує насамперед систематична, 

ритмічна, ретельно спланована щоденна робота. Перед тим, 

як приступити до неї, необхідно її обміркувати, відокремити 

найважливіші, термінові справи на поточний день. Слід та-

кож дотримуватись планів, які складаються на день, тиж-

день, місяць тощо. їх доцільно розробляти за участю науко-

вого керівника. 

У плануванні роботи необхідно враховувати, що найс-

приятливіший час для виконання складних і творчих завдань 

– від 10 до 12 години, після цього настає деякий спад актив-

ності, яка поновлюється з 14 до 17 години, а потім починає 

різко спадати. Слід пам’ятати, що недоцільно працювати кі-

лька годин, а потім робити тривалий відпочинок; краще чер-

гувати роботу протягом 45 хвилин з перервою 15 хвилин, 

працювати за комп’ютером не більше 4–х годин на день. Ро-

бота впродовж тижня також повинна мати певний ритм. По-

неділок є днем «входження» у роботу, тому в цей день не ва-

рто починати важливі і складні справи, а робити це слід у ві-

второк і середу. До п’ятниці накопичується втома, тому в су-

боту та неділю краще відпочивати. 
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Для раціональної організації праці досліднику треба 

мати робочий блокнот, в якому фіксувати ті справи, котрі він 

планує зробити протягом дня. Можна використовувати спе-

ціальні папки-гармошки, сторінки яких присвячені одному 

дню або тижню і в які вкладаються документи, записки нага-

дування, доручення наукового керівника тощо. 

Кожний дослідник повинен, враховуючи свої індивідуа-

льні особливості, розробити власні прийоми «входження» в 

роботу, встановити її ритм і тривалість. 

Важливе значення для забезпечення високого рівня пра-

цездатності має належна організація робочого місця. Воно 

повинно правильно освітлюватися (згори і зліва), утримува-

тись у робочому порядку. Комп’ютер слід розташовувати та-

ким чином, щоби ним було зручно користуватися. На робо-

чому місці доцільно тримати лише документи і матеріали, 

необхідні в певний момент, усі інші – розташовувати в заве-

деному порядку в шафах, картотеках. Дотримання звичного 

встановленого порядку на робочому місці полегшує працю, 

робить її раціональнішою, економить час на пошуки необхід-

них матеріалів, запобігає їх «зникненню». 

У сучасних умовах одним з основних технічних засобів, 

якими користується дослідник, є персональний комп’ютер 

(ПК). Для документування переважно використовується 

Microsoft Word – потужний текстовий редактор, що призна-

чений для виконання процесів створення й обробки текстів: 

від набору і верстки до перевірки орфографії, вставки у текст 

графіки, роздрукування. Він має апарат, який дає змогу шви-

дко та якісно створювати і зберігати документи. Бажано, щоб 

ПК  був підключений до всесвітньої мережі Internet, що ство-

рює додаткові можливості для пошуку інформації за темою 

дослідження. 

В процесі наукового пошуку дослідник здійснює ділове 

спілкування, яке може мати інформаційний або дискусійний 

характер, тому він повинен бути компетентним, тактовним, 
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володіти прийомами безпосередніх та опосередкованих кон-

тактів, прагнути оперативно й ефективно вирішити чи обго-

ворити питання. Попередня підготовка передбачає визна-

чення мети, теми, терміну, основних запитань, даних тощо. 

Важливе значення має також техніка спілкування, тобто ті 

правила і прийоми, які використовуються для ділових конта-

ктів, зокрема: 

 визначеність, тобто чітке обмеження предмета спілку-

вання (обговорення), його мети, формулювання питань, мо-

жливих варіантів вирішення; 

 обґрунтованість, тобто максимальна аргументованість 

своєї точки зору, визначення системи доказів, логічність ви-

кладення власної позиції; 

 послідовність у відстоюванні власної точки зору, погля-

дів, думок, несуперечність тверджень, доказів, готовність до 

зміни своєї позиції лише за наявності вагомих аргументів 

опонента. 

При веденні діалогу слід уважно вислуховувати співроз-

мовника, ставитися до нього неупереджено, делікатно, з по-

вагою. Основні моменти такого спілкування доцільно зано-

товувати, щоб пізніше проаналізувати точку зору співрозмо-

вника, його аргументи. 

В процесі наукового пошуку в дослідника накопичу-

ються різні за змістом і формою матеріали (рукописи, ксеро-

копії, конспекти, вирізки, картотеки, диски тощо), які по суті 

є персональним архівом. Крім цього, дослідник має книги, 

періодичні видання, інструкції та інші публікації, що ство-

рюють особисту бібліотеку. 

Ведення власного архіву для дослідника є дуже важли-

вим. Матеріали необхідно систематизувати за тематикою, 

формою, характером і зберігати в окремих папках, диски – в 

окремих коробках. Бажано вести картотеку матеріалів, в якій 

чітко вказувати їхній зміст і місце знаходження. 
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Особиста бібліотека також повинна впорядковуватись і 

систематизуватися за видами видань (довідники, енциклопе-

дії, словники, монографії, підручники); коли ж літератури ба-

гато – за її тематикою. Щодо періодичних видань, то доці-

льно окремо зберігати останні номери і видання минулих ро-

ків. Потрібні для роботи статті чи інші матеріали варто копі-

ювати і зберігати окремо у вигляді підшивок за окремими на-

прямами дослідження або темами. 

Наукова робота вимагає значних витрат енергії, вона ви-

снажлива і може супроводжуватись перевтомою. Тому голо-

вне завдання «гігієни розумової праці» – підтримувати ви-

соку працездатність, що досягається шляхом періодичної 

зміни занять. 

Засобом відтворення працездатності може бути відпочи-

нок, пов’язаний із захопленням спортом, літературою, музи-

кою, мистецтвом, шахами, прогулянками на природі. 

Інколи в процесі роботи наступає депресія. Це дуже не-

безпечний стан при якому робота втрачає для виконавця 

будь-який сенс. Йому здається, що з дослідження нічого не 

вийде, він втрачає віру в її успіх. Якщо не проходить депре-

сія, це може призвести до повного припинення наукової ро-

боти в цілому, краху життєвих планів. Причинами депресії 

як правило є перевтома, коли робота не дає бажаного резуль-

тату, не приносить задоволення впродовж тривалого часу. 

Перерва у роботі дає результат лише у тому випадку, 

коли депресія є результатом перевтоми. Якщо причина де-

пресії полягає у відсутності успіху в роботі, слід звузити поле 

дослідження, звернутися до невеликого конкретного питання 

та успішно його вирішити. Дуже важливо при цьому отри-

мати схвалення від керівника роботи, колег, знайомих спеці-

алістів. 

Працездатність – важливий фактор успіху. Налашту-

ватись на високу працездатність і творчу активність – важ-

ливе завдання кожного вченого, для чого необхідно вихову-

вати навички систематичної роботи. 
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Технологія наукового дослідження − це спосіб досяг-

нення його мети за умов фіксованого поділу функцій між те-

хнічними 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 інфор-

мації (перелік її видів та їх взаємозв’язків), необхідної для 

одержання рішення, засоби збирання й підготовки цієї інфо-

рмації, процедури постановки завдань, пошуки їх вирішення 

та отримання результатів. Логіка розробляється в методоло-

гії наукового дослідження, а її опис є кінцевим результатом 

останнього. Вона виступає як одна з передумов розробки те-

хнології відповідного дослідження. 

Технологія наукового дослідження визначає його логіку 

відповідно до реальних можливостей застосування техніч-

них засобів і наукового персоналу. Якщо за встановленої ло-

гіки повністю використовуються зазначені можливості, а 

останні забезпечують проведення досліджень з такою логі-

кою, то технологія є адекватною. Невиконання хоча б однієї 

із цих умов означає, що технологія є не адекватною. Лише 

адекватна технологія здатна уможливити досягнення сукуп-

ності цілей наукового дослідження. 

Створення адекватних технологій наукових досліджень 

є складовою сучасного технологічного розвитку суспільства, 

що істотно пов’язано із загальними філософськими уявлен-

нями 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 викорис-

товується апарат деяких наук, предметом вивчення яких є пі-

знавальні процеси. 
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Як вихідні дані у розробці технології наукового дослі-

дження виступає опис логіки дослідження. Першою опера-

цією тут є формалізація. 

При її проведенні використовуються результати (по-

няття) сучасної формальної логіки. За їх допомогою вирішу-

ються завдання формалізації. 

Формалізовані знання й процедури в реальному науко-

вому дослідженні функціонують разом з інтуїтивними (нефо-

рмалізованими) знаннями та процедурами. Тому необхідно в 

явному вигляді встановити й описати зв’язки останніх з ре-

зультатами формалізації. 

На основі гібридних процедур можливим є поділ функ-

цій між природними інформаційними органами і технічними 

засобами. Для виконання пізнавальних процесів при встано-

вленому поділі функцій необхідно визначити, які семіотичні 

засоби слід використовувати. Тому результати попередньої 

операції інтерпретуються в описах обраних семіотичних си-

стем. 

Використання різнорідних семіотичних засобів зумов-

лює велику складність процесів наукового дослідження. Але 

вони мають виконуватися за єдиною програмою. Вона ство-

рюється на базі вияву інформаційної структури процесів, що 

розглядаються. Це досягається за допомогою операції ана-

лізу інформаційної структури. В результаті наукове дослі-

дження з його встановленою логікою являє собою певну ін-

формаційну систему. 

Розробка технології наукових досліджень є різнови-

дом міждисциплінарних досліджень, і при її проведенні ви-

користовується апарат деяких наук, предметом вивчення 

яких є пізнавальні процеси. Як вихідні дані у розробці техно-

логії наукового дослідження виступає опис логіки дослі-

дження. Першою операцією тут є формалізація. 
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Формалізовані знання й процедури в науковому дослі-

дженні функціонують разом з інтуїтивними (неформалізова-

ними) знаннями та процедурами. Тому необхідно встановити 

й описати зв’язки останніх з результатами формалізації. 

Технологія наукового дослідження передбачає здійс-

нення таких технологічних циклів: 

 формулювання теми наукового дослідження та розробка 

робочої гіпотези; 

 визначення мети, завдань, об’єкта й предмета дослі-

дження; 

 виконання теоретичних та прикладних наукових дослі-

джень; 

 оформлення звіту про виконану науково-дослідну ро-

боту. 

 

4.2 Порядок здійснення наукового дослідження. 

Поняття,    функції    та    структура    програми   

дослідження 
 

Весь процес наукового дослідження, у т.ч. й підготовку 

магістерської роботи як самостійної науково-дослідницької 

кваліфікаційної роботи, необхідно поділити на етапи: 

1. Обґрунтування наукової проблеми, формулювання 

теми дослідження. 

2. Постановка мети і конкретних завдань дослідження. 

3. Визначення об’єкта і предмета дослідження. 

4. Накопичення необхідної наукової інформації, пошук 

літературних та інших джерел відповідно до теми і завдань 

дослідження, їх вивчення й аналіз. 

5. Відпрацювання гіпотез і теоретичних передумов дослі-

дження. 

6. Вибір системи методів проведення дослідження. 

7. Обробка, аналіз, опис процесу та результатів дослі-

дження, що проводилося згідно з розробленою програмою і 

методикою. 
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8. Обговорення результатів дослідження. 

9. Формулювання висновків та оцінка одержаних резуль-

татів, їх публічний захист. 

Проведення дослідження започатковується розробкою 

програми. 

Обґрунтування наукової проблеми, вибір та форму-

лювання теми дослідження – це початковий етап будь-

якого дослідження. Стосовно магістерської роботи важли-

вими є її актуальність і практична спрямованість. Оскільки 

магістерська робота є науково-дослідницькою кваліфікацій-

ною працею, те, як автор вміє обрати тему і наскільки пра-

вильно він її розуміє й оцінює з точки зору своєчасності та 

соціальної значущості, характеризує його професійну підго-

товленість. При виборі теми основними критеріями мають 

бути її актуальність, новизна і перспективність. Формулю-

ючи актуальність теми, слід вказати, до якої сфери діяльно-

сті або галузі знань вона належить, чим обумовлено її вибір, 

а також для чого і де в практиці необхідне запропоноване 

дослідження. 

Потрібно кількома реченнями висвітлити головне: суть 

проблеми, з якої випливає актуальність теми. Проблема в 

науці – це суперечлива ситуація, котра вимагає свого вирі-

шення. Правильна постановка та ясне формулювання нових 

проблем іноді має не менш важливе значення, ніж їх вирі-

шення. По суті вибір проблеми якщо не повністю, то здебі-

льшого визначає як стратегію дослідження, так і напрямок 

наукового пошуку. Не випадково вважається, що сформу-

лювати наукову проблему – означає показати вміння відо-

кремити головне від другорядного, виявити те, що вже ві-

домо науці з предмета дослідження. 

Програма дослідження – це документ, який регламен-

тує всі етапи, стадії підготовки, організації та проведення 

конкретного дослідження. Програма дослідження містить 

теоретичні обґрунтування методологічних підходів і мето-

дичних прийомів вивчення певного явища або процесу. 
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Програма визначає проблему, мету, завдання дослі-

дження, методи їх вирішення, а також основні шляхи і фо-

рми впровадження в практику очікуваних результатів. Вона 

виконує роль стрижневого кореня дослідження, зумовлю-

ючи його змістовно-смислову цінність, якість та надійність 

отриманої інформації. 

Серед основних вимог до формування програми ви-

значають такі (рис. 4.1): 

 

 
 

Рис. 4.1. Вимоги до формування програми  

дослідження 

 

Програма дослідження виконує три основні функції: 

 методологічну – дає змогу визначити проблему, задля 

якої здійснюється дослідження; сформулювати його мету і 

завдання; зафіксувати вихідні положення про досліджува-

ний об’єкт; зіставити дане дослідження з тими, що проводи-

лися раніше; 

 методичну – дає можливість розробити загальний ло-

гічний план дослідження; визначити методи збору і аналізу 

інформації; розробити процедуру дослідження; провести 

порівняльний аналіз отриманих результатів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретико-методологічна обґрунтованість 

Структурна повнота, тобто наявність у 

програмі всіх структурних елементів 

Логічна послідовність всіх структурних 

елементів 

Гнучкість програми 
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 організаційну – забезпечує розробку чіткої системи ро-

зподілу праці між членами дослідницької групи; налаго-

дження контролю за ходом і процесом дослідження, публі-

кацію результатів тощо. 

Створення програми розпочинається з розробки конце-

пції дослідження, яка визначає його основну ідею. Концеп-

туальні положення дослідження фіксують у методологіч-

ному розділі програми. 

Методологічний розділ включає: 

 проблемну ситуацію, яка зумовлює необхідність прове-

дення дослідження (чому проводиться); 

 вибір теми дослідження; 

 визначення об’єкта і предмета дослідження; 

 структурний (логічний) аналіз об’єкта; 

 визначення мети і основних завдань дослідження; 

 обґрунтування робочих гіпотез (гіпотези не є обов’яз-

ковим елементом програми); 

Методико-процедурний розділ містить: 

 Методику дослідження (методи збирання, обробки та 

аналізу даних); 

 Формування вибіркової сукупності (тип вибірки, стру-

ктура вибіркової сукупності, обсяг вибірки); 

 Інструментарій для збору інформації. 

Рівень достовірності основних результатів наукового 

дослідження значно підвищується, якщо вони базуються на 

експериментальних даних. Тому програма повинна вклю-

чати розділ експериментальних досліджень. Завершу-

ється експеримент переходом від емпіричного вивчення до 

обробки отриманих даних, логічних узагальнень, аналізу і 

теоретичної інтерпретації отриманого фактичного матері-

алу. 

Результати наукового дослідження подаються у ви-

гляді підсумкового документа: інформації, інформаційної 

записки, аналітичної записки чи звіту про науково-дослідну 

роботу. 
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Для оптимізації роботи, щоб при найменших затратах 

отримати найкращі результати, необхідне планування нау-

кового дослідження. 

Робочий план становить основу, визначає загальну 

спрямованість дослідження та послідовність його прове-

дення. Структура плану визначається обсягом і складністю 

дослідження. План може складатись з остаточно сформу-

льованих пунктів, які повністю відображають їх змістовне 

наповнення, або тез, що в основних рисах характеризують 

положення дослідження. 

На більш пізніх стадіях виконання дослідження можна 

підготувати план-проспект – реферативне викладення 

отриманих результатів у послідовності їх розміщення у ру-

кописі. 

План доцільно будувати за такою схемою: вступ, роз-

діли, параграфи, висновки, список використаної літератури, 

додатки. 

 

Послідовність та етапи виконання наукових дослі-

джень 

Початком наукового дослідження є докладний аналіз 

сучасного стану проблеми, яка розглядається. Він здійсню-

ється на основі інформаційного пошуку з широким викори-

станням ЕОМ. При цьому використовуються різні джерела 

інформації, які знаходяться в Україні, а також всесвітня 

комп`ютерна мережа Internet. 

На основі аналізу проблеми складаються огляди, рефе-

рати й експрес-інформації, дається класифікація основних 

напрямів і визначаються конкретні завдання дослідження. 

Далі здійснюється вибір методу дослідження з використан-

ням критеріїв його оцінки, складається план-графік вико-

нання робіт та розраховується очікуваний економічний 

ефект. 

Власне виконання наукових досліджень полягає в 

розв`язанні поставлених на початку завдань. Найчастіше у 
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фундаментальних і прикладних дослідженнях використову-

ється математичне або фізичне моделювання, а також поєд-

нання цих методів.  

Математичне моделювання включає в себе декілька 

послідовних кроків. Це складання математичної моделі до-

сліджуваного процесу на основі зібраних даних або викори-

стання готової моделі досліджуваного процесу на основі зі-

браних даних, або використання готової моделі з корегуван-

ням основних і допоміжних факторів, що в багатьох випад-

ках дозволяє спростити та пришвидшити дослідження. Для 

зручності розв`язання поставленого завдання математичний 

опис явища виконується у безрозмірних одиницях на основі 

теорії подібності. Далі здійснюється вибір способу 

розв`язання завдання (аналітичний або наближений) з ура-

хуванням декількох умов, а саме: необхідної точності; три-

валості виконання; оптимальних матеріальних витрат. Об-

роблення результатів експерименту виконується за допомо-

гою ЕОМ. На основі широкого застосування математичної 

теорії планування експерименту отримують результати у 

вигляді математичних рівнянь, будують графіки і номо-

грами, які характеризують закономірності процесу, що дос-

ліджується. 

Фізичне моделювання може здійснюватися на модель-

ній (лабораторній) або натурній установці. Для цього розро-

бляються креслення установки, визначається діапазон осно-

вних параметрів, добирається вимірювальна апаратура, а та-

кож складається програма проведення досліджень. 

Експерименти можуть здійснюватися за класичною 

схемою (коли послідовно перебираються вибрані фактори) 

або з використанням математичної теорії планування експе-

рименту. Після виконання програми досліджень прово-

диться перевірка правильності одержаних результатів, об-

роблення одержаних даних і отримання відповідних рівнянь 

та оцінюється помилка розрахунку за ними. Під час фізич-
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ного моделювання широко використовується ЕОМ – для ке-

рування експериментом і обробки його результатів. 

Завершенням наукової розробки є аналіз отриманих 

результатів та їх оформлення. Виконується зіставлення ре-

зультатів теорії та експерименту, дається аналіз їх можли-

вих відмінностей. Складається звіт про проведені наукові 

дослідження, який оформляється за державним стандартом. 

Етапи виконання науково-дослідних робіт 

Можна виділити шість основних етапів виконання при-

кладної науково-дослідної роботи, а саме: 

 формулювання теми (ознайомлення з проблемою, скла-

дання техніко-економічного обґрунтування, попереднє ви-

значення очікуваного економічного ефекту від впрова-

дження); 

 формулювання мети і завдань дослідження (літератур-

ний огляд, зіставлення і критика проблемної інформації, 

узагальнення і висвітлення стану питання за темою); 

 теоретичні дослідження (вивчення фізичної суті явища, 

формулювання гіпотези, вивід математичних залежностей 

та їх теоретичний аналіз); 

 експериментальні дослідження (розробка мети і за-

вдань експерименту, планування, засоби вимірювання, дос-

лідна установка, проведення експериментів, опрацювання 

результатів); 

 аналіз і оформлення результатів наукових досліджень 

(загальний аналіз теоретичних і експериментальних дослі-

джень, зіставлення їх результатів, аналіз розходжень, уточ-

нення теорії, у разі потреби, проведення додаткових експе-

риментальних досліджень); 

 упровадження і визначення економічного ефекту (роз-

рахунок річного економічного ефекту, передача для впрова-

дження у виробництво, авторський нагляд за впроваджен-

ням або розроблення технічного завдання на дослідно-конс-

трукторську роботу). 
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Етапи дослідно-конструкторської розробки: 

 формулювання теми, мети і завдань дослідження; 

 вивчення літератури, проведення досліджень до техні-

чного проєктування експериментального зразка; 

 технічне проєктування (розробка варіантів технічного 

проєкту, розрахунки, розробка креслень, виготовлення вуз-

лів, узгодження технічного проєкту та техніко-економіч-

ного обґрунтування); 

 робоче проєктування (розробка загального вигляду, ву-

злів, деталей, пояснювальної записки для виготовлення до-

слідного зразка); 

 виготовлення  дослідного зразка (проєктування техно-

логічного процесу виготовлення, розробка технологічних 

карт і проєкту організації робіт, виготовлення деталей, скла-

дання зразка, підключення, доводка, регулювання; стендові 

й виробничі випробування); 

 доопрацювання дослідного зразка; 

 державні випробування (передача зразка спеціальній 

комісії, випробування за методикою і оформлення акту 

держвипробування). 

Наведені етапи робіт відповідають вимогам чинного 

Держстандарту щодо послідовності виконання і оформ-

лення результатів наукових робіт. 

 

4.3 Напрям тема та мета наукового дослідження 
 

Перш ніж розпочати наукове дослідження, майбутній 

науковець має усвідомити такі поняття, як науковий напрям, 

проблема і тема дослідження. 

Дослідна робота розпочинається з вибору наукового 

напрямку, в якому накопичилися важливі проблеми, що по-

требують свого вирішення. Цей перший крок людина, як 

правило, робить ще задовго до того, як починає замислюва-

тися про майбутню наукову кар’єру, а саме коли обирає 
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майбутню спеціальність (історик, політолог, інженер, зем-

левпорядник, еколог тощо). 

Науковий напрям – це наука або комплекс наук, у ме-

жах яких виконується певна наукова робота. Розрізняють 

технічні, біологічні, історичні та інші напрями з можливою 

їх деталізацією. 

Структурні одиниці наукового напряму: 

– наукові комплексні проблеми (сукупність проблем, 

які мають одну мету); 

– наукові проблеми (сукупність складних теоретичних і 

практичних завдань, розв`язання яких назріло в пев-

ній галузі науки); 

– наукові теми (складові частини проблеми або визна-

чене коло наукових питань); 

– наукові питання (складові частини теми або окремі за-

вдання конкретної теми. 

Кожна наукова робота належить до певного конкрет-

ного напряму досліджень. Наукові роботи класифікують за 

такими ознаками. 

За напрямом розвитку виробництва: 

– створення нових технологічних процесів, машин, 

апаратів тощо; 

– підвищення ефективності виробництва; 

– поліпшення виробничих відносин та організації 

виробництва. 

За ступенем важливості: 

– найважливіші, що координуються на державному 

рівні; 

– роботи, що виконуються Академією наук; 

– роботи, що виконуються галузевими науковими 

установами. 

За науковим рівнем: 

– фундаментальні; 

– прикладні; 

– дослідно-конструкторські розробки. 



206 
 

За джерелом фінансування: 

– держбюджетні; 

– договірні. 

Напрям наукового дослідження визначається галуззю 

науки, специфікою наукових інститутів. Конкретизація на-

пряму наукових досліджень проводиться на базі вивчення 

виробничих, суспільних потреб і стану досліджень. Під на-

уковим напрямом розуміють сферу наукових досліджень 

наукового колективу, яка спрямована на вивчення певних 

фундаментальних, теоретичних і експериментальних за-

вдань у відповідній галузі науки. 

Науковий напрям – сфера дослідження наукового ко-

лективу, який впродовж відповідного часу розв’язує ту чи 

іншу проблему. 

Розрізняють технічні, біологічні, соціальні, економічні 

напрями з подальшою деталізацією. Структурними одини-

цями наукового напряму є комплексні проблеми, проблеми, 

теми і питання. 

Дослідницька робота розпочинається з вибору про-

блеми або теми дослідження. Проблема – форма наукового 

пізнання, у якій констатується недостатність досягнутого до 

даного моменту рівня знання. Проблему наукових дослі-

джень вибирають, виходячи з фахової готовності та заціка-

вленості: планів науково-дослідних робіт установи (нау-

ково-дослідної тематики, що передбачається планами галу-

зевих міністерств, відомств, академій наук, закладів освіти, 

тематичних завдань, замовлень на проведення досліджень); 

цільових комплексних, галузевих і регіональних науково-

технічних програм. 

Під проблемою ми розуміємо невідповідність між не-

обхідним (бажаним) і фактичним станом справ. Тому будь-

яку наукову проблему можна подати як взаємодію двох еле-

ментів – знання та незнання. Виходячи з цього, проблемою 

стає практична або теоретична ситуація, в якій відсутнє рі-

шення щодо відповідних обставин або існуюче рішення 
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лише частково розв’язує дану проблему. 

Проблему можна виявити лише добре орієнтуючись в 

певній галузі при порівнянні того, що вже відоме, і того, що 

слід виявити. Сутність проблеми – це протиріччя між вста-

новленими фактами у практиці соціальної роботи та їх тео-

ретичним усвідомленням. Наукова проблема не висувається 

довільно, вона є результатом глибокого вивчення стану 

практики і наукової літератури як вітчизняної, так і закор-

донної, що відображає протиріччя, які накопичилися в кон-

кретній галузі. Джерелом проблеми, як правило, є вузькі мі-

сця, конфліктні ситуації, породжені в процесі практичної ді-

яльності. Виникає потреба їх подолання, тому й постають 

завдання породженні практикою. 

У залежності від того, існують чи відсутні методи вирі-

шення проблеми, а також уявлення про те, що саме вважати 

рішенням проблеми, їх. Поділяють на: 

 показові проблеми; 

 логічні проблеми; 

 риторичні проблеми; 

 дослідницькі проблеми. 

У показових проблемах (завданнях) відомий метод ви-

рішення та відомо, що вважати рішенням. Такі проблеми за-

стосовуються у навчанні (завдання з математики з відпові-

дями у кінці книжки). 

У логічних проблемах (завданнях) також відомий метод, 

але не відомий результат рішення. Такі проблеми тренують 

і випрацьовують кмітливість, вміння розмірковувати послі-

довно і зрозуміло (подібні вправи з логіки). 

Риторичні проблеми схожі на питання, відповіді, на які 

самі собою зрозумілі. Усе зводиться до пошуку методу, за-

вдяки якому може бути отриманий вже відомий у загальних 

рисах результат (наприклад, головоломка). 

Дослідницькі проблеми потребують пошуку того ме-

тоду, за допомогою якого можна знайти прийняте рішення. 
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Як бачимо, дослідні проблеми найбільш складні й потребу-

ють творчого підходу, адже в них відсутні як методи вирі-

шення, так і саме рішення. 

Наукова проблема – питання, що потребує наукового 

вирішення; сукупність нових діалектично складних теоре-

тичних або практичних питань, які суперечать існуючим 

знанням або прикладним методикам у конкретній науці та 

потребують вирішення за допомогою наукових досліджень. 

На основі ретельного вивчення вітчизняних та зарубі-

жних публікацій у вибраному та суміжних наукових напря-

мах формулюють основну проблему і в загальних рисах ви-

значають очікуваний результат. Важливим під час форму-

лювання проблеми є вивчення стану наукових розробок у 

цьому напрямі, в процесі якого слід розділити: 

1) знання, що набули загального визнання наукової 

спільноти та перевірені на практиці; 

2) питання, які є недостатньо розробленими і вимага-

ють наукового обґрунтування; 

3) невирішені питання, сформульовані в процесі тео-

ретичного осмислення, запропоновані практикою або ті, що 

виникли під час вибору теми. 

Такий підхід надає змогу з’ясувати зміст проблеми. Ро-

зробка структури проблеми передбачає виділення тем, роз-

ділів, питань. У кожній темі виявляють орієнтовну сферу 

дослідження. Потім її конкретизують, провівши внутрішній 

причинно-наслідковий аналіз і виявивши всі змістовні сто-

рони. Тому виділяють похідні проблеми, кожна з яких має 

стати об’єктом деталізації доти, доки не будуть визначені 

конкретні завдання – зміст поставленої проблеми. Важли-

вим моментом конкретизації проблеми є обмеження кола 

питань, які необхідно вивчити. 

Необхідно вивчити історичні аспекти та сучасний стан 

проблеми, оскільки це є важливим елементом пошуку пра-

вильного рішення. Слід також виявити коло питань, які ста-
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нуть відправною точкою при визначенні перспектив пода-

льшого вивчення проблеми. Наукова проблема має бути ак-

туальною, науково значимою та вирізнятись новизною. 

Для обґрунтування актуальності проблеми необхідне 

висвітлення кількох позицій, зокрема посилання на докуме-

нти, у яких визначаються замовлення у галузі науки та її 

практичних потреб, що характеризуються недостатністю 

тих чи інших наукових знань, які потребують вирішення. 

Наступне завдання, яке постає перед дослідником – як 

слід поставити проблему, щоб вона змогла виконати своє 

призначення. Адже вірно поставлена проблема – це вже на-

половину її вирішення. Виходячи з важливості питання, на-

ведемо логічні правила постановки проблем: 

 відділити відоме від невідомого, тобто зафіксувати те 

протиріччя, яке лягло в основу проблеми, а також спробу-

вати описати результат, який очікується; 

 розробити структуру проблеми, іншими словами йде-

ться про її конкретизацію. Це здійснюється шляхом поділу 

проблеми на підпитання: без відповіді, на які не можна 

отримати відповіді та на основне проблемне питання; 

 групування та визначення послідовності вирішення пі-

дпитань; 

 вивчення умов, необхідних для вирішення проблеми 

(включаючи методи, засоби, прийоми); 

 застосування методу аналогії, тобто знаходження серед 

уже вирішених проблем аналогічній тій, що вирішується; 

 обґрунтування актуальності, тобто доведення доціль-

ності постановки та вирішення проблеми. 

Пропонується така схема постановки проблеми (рис. 

4.2). 

Важливою складовою, що забезпечує ефективність 

проведення будь-якого наукового-дослідження, є чітке фо-

рмулювання його теми, яка повинна відбивати рух від дося-

гнутого наукою, від звичного до нового, містити момент зі-

ткнення старого з новим. 
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Рис. 4.2. Схема постановки проблеми 

 

Тема дослідження – методологічна характеристика 

дослідження; відображає проблему в її характерних рисах, 

окреслює межі дослідження, конкретизуючи основний за-

дум та створюючи передумови успіху роботи в цілому. 

Тема – частина наукової проблеми, яка охоплює одне 

або кілька питань дослідження. Тема формується на основі 

загального ознайомлення з проблемою, в межах якої буде 

проводитись дослідження. У формулюванні теми важливо 

відобразити об’єкт, предмет і мету (призначення даного до-

слідження, його адресат). Неправильне формулювання теми 

веде до довільного тлумачення проблеми і нерідко до сти-

хійного збирання фактів. Типовими помилками дослідни-

ків-початківців є формулювання «безпроблемних» тем. 

Тема повинна розв’язувати нову наукову задачу, тобто таку, 

яка до цього часу ніколи не розроблялась, або не повторю-

вала вже відомих істин. Задачі є наукові та інженерні. 

Наукові задачі – це такі, які знаходять принципову но-

визну в явищах і процесах і які є ще невирішеними. 

Інженерні задачі спрямовані на практичну реалізацію 

та удосконалення існуючих способів, приладів, методів 

тощо. 
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Тема повинна відповідати профілю наукового колек-

тиву, який має достатню компетентність, спеціалізацію, 

традиції, досвід, теоретичний рівень в розв’язанні тих чи ін-

ших наукових задач. Науковий напрямок очолює досвідче-

ний керівник – науковець. Наукову проблему вирішує, як 

правило, колектив під керівництвом доктора наук. Наукову 

задачу розв’язують кандидати наук. Конкретні задачі або 

питання розв’язують виконавці, в тому числі наукові праці-

вники, інженерний склад і студенти. 

Процес формування теми дослідження включає такі 

етапи (рис. 4.3) 

 
Рис. 4.3. Процес формування теми дослідження 

 

Під науковим питанням розуміють конкретні наукові 

задачі, що відносяться до вузької області наукових дослі-

джень. 

Тему дослідження обирають з урахуванням умов, наве-

дених нижче. 

Актуальність. Дослідницька робота повинна бути ак-

туальною, тобто скерованою на розв`язання конкретних і 

корисних завдань, які є важливими у даному напрямі науки. 
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Визначення актуальності теми базується на вивченні спеці-

альної періодичної літератури та виробництва, участі у ви-

ставках, конференціях тощо. 

Рівень інтересу до проблеми. Одним із критеріїв перс-

пективності обраного напряму дослідження є застосування 

найпростіших наукометричних досліджень. Термін «науко-

метрія» означає науку, яка займається кількісним описом 

власне науки. Оскільки наука – це, перш за все, одержання 

нової інформації, наукометричні дослідження присвячені 

вивченню проблем накопичення і передачі інформації. Дос-

лідження можуть виконуватись на основі аналізу науково-

технічної літератури, яка стосується певної проблеми. 

Попередній теоретичний та інженерний розраху-

нки. Перед початком досліджень необхідно вивчити теоре-

тичні засади певної проблеми і провести попередні теорети-

чні розрахунки (якщо це можливо). Це дозволяє виявити ті 

елементи проблеми, які ще недостатньо розроблені, й намі-

тити план подальших досліджень. 

Матеріальна база. Після того, як тема початково сфо-

рмульована, уточнюється матеріальна база, необхідна для 

виконання роботи. Для проведення багатьох робіт потріб-

ний спеціальний інструментарій, сучасні електронні при-

лади та обладнання, на придбання яких потрібні великі ко-

шти. У той же час виконання досліджень на застарілому об-

ладнанні недоцільне, оскільки це знижує достовірність ре-

зультатів. Але завжди доводиться шукати варіанти техніч-

ного забезпечення досліджень, що вирішуються за допомо-

гою простої доступної техніки. 

Точність вимірювань. Необхідно, хоча б приблизно, 

оцінити межі використання результатів, і це дасть відповідь 

на вимоги щодо точності вимірювань. 

Терміни виконання. Повинні бути встановлені реальні 

терміни виконання роботи. Затягування дослідження інколи 

призводить до того, що результати отримують швидше інші 

дослідники або ж вони стають неактуальними. 
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Зацікавлені особи. Необхідно визначити коло організа-

цій і осіб, які зацікавлені в результатах роботи і можуть до-

помогти у її виконанні. Може бути корисним обговорення 

змісту майбутнього дослідження із зацікавленими особами. 

Це дає змогу конкретизувати завдання або додати ще інші, 

запобігти дублюванню робіт, а також домовитись про про-

ведення спільних досліджень. 

Тема повинна відповідати профілю наукового колек-

тиву, членом якого є дослідник. Кожен науковий колектив 

(ЗВО, НДІ, відділ, кафедра) має свій профіль, кваліфікацію, 

компетентність. 

Отже, на стадії обґрунтування теми дослідження вивча-

ють усі критерії її вибору, після чого приймають рішення 

про доцільність її розробки. 

Одним із важливих творчих етапів вирішення про-

блеми є визначення мети та завдань наукового дослідження. 

Метою наукового дослідження є всебічне, достовірне 

вивчення об’єкта, явища або процесу, їх структури, зв’язків 

на основі розроблених у науці принципів і методів пізнання; 

здобуття і впровадження у практику корисних і необхідних 

для суспільства результатів. 

Мета дослідження – це кінцевий результат, на досяг-

нення якого воно спрямоване. Вона має адекватно відобра-

жатись у темі роботи, містити в узагальненому вигляді очі-

кувані результати та наукові завдання. 

Чітке формулювання конкретної мети – одна з найваж-

ливіших методологічних вимог до програми наукового дос-

лідження. Мета дослідження полягає у вирішенні наукової 

проблеми шляхом удосконалення вибраної сфери діяльно-

сті конкретного об’єкта. 

Мета конкретизується та розвивається у завданнях до-

слідження. Завдання повинні розглядатись як основні етапи 

наукового дослідження. Завдання підпорядковуються осно-

вній меті і спрямовані на послідовне її досягнення. Вони не 

можуть формулюватись як «вивчення», «ознайомлення», 
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«дослідження» тощо, оскільки таким чином вказують не на 

результат наукової розробки, а на окремі технологічні про-

цеси. Завдання дослідження визначають для того, щоб 

більш конкретно реалізувати його мету. 

Завдання наукового дослідження, як правило, поляга-

ють у: 

 вирішенні теоретичних питань, які пов’язані з пробле-

мою дослідження (введення до наукового обігу нових по-

нять, розкриття їх сутності і змісту; розроблення нових кри-

теріїв і показників; розроблення принципів, умов і факторів 

застосування окремих методик і методів); 

 виявленні, уточненні, поглибленні, методологічному 

обґрунтуванні суттєвості, природи, структури об’єкта, що 

вивчається; виявленні тенденцій і закономірностей проце-

сів; аналізі реального стану предмета дослідження, дина-

міки, внутрішніх протиріч розвитку; 

 виявленні шляхів та засобів удосконалення явища, про-

цесу, що досліджується (практичні аспекти роботи); обґру-

нтуванні системи заходів, необхідних для вирішення прик-

ладних завдань; 

 експериментальній перевірці розроблених пропозицій 

щодо розв’язання проблеми, підготовці методичних реко-

мендацій для їх використання на практиці. 

Отже, визначення мети і завдань дослідження – важли-

вий етап розв’язання наукової проблеми. 

Види типових завдань 

Науковий напрям досліджень у будь-якій галузі вироб-

ництва визначається колом типових завдань, спрямованих 

на розвиток певної галузі. 

Фізичне завдання – виявлення закономірностей меха-

нічних, електричних, хімічних, теплових явищ, що вплива-

ють на якість технологічних процесів, енерговитрати, мате-

ріали. 

Завдання з ідентифікації (опису) – математичний 
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опис причинних зв`язків між вхідними, змінними і вихід-

ними характеристиками різноманітних процесів. 

Завдання з оптимізації – знаходження оптимального 

співвідношення вхідних змінних для забезпечення заданих 

вимог до процесу. 

Пошукове завдання – знаходження найбільш ефектив-

ного шляху, що веде до задоволення вимог, які виникають. 

Виробничі завдання – випробування нових конструк-

цій обладнання; знаходження оптимальних міжремонтних 

періодів під час експлуатації обладнання та ін. 

Фундаментальні дослідження – спрямовані на 

розв`язання фізичних задач, які дозволяють відкрити нові 

явища і закономірності під час проведення досліджуваних 

процесів. 

Пошукові дослідження – пошук шляхів створення но-

вої технології й техніки та нових способів, запропонованих 

на основі фундаментальних досліджень. 

Прикладні дослідження – розв`язують завдання іден-

тифікації та оптимізації й спрямовані на досягнення конкре-

тної, раніше визначеної, практичної мети. 

Промислові дослідження – виконуються безпосеред-

ньо на виробництві. Коли з числа наведених вище завдань 

визначено тип завдання науково-дослідної роботи, тоді мо-

жна ґрунтовно розробляти план послідовного виконання до-

сліджень. 

 

4.4 Наукова інформація: пошук, накопичення 

та опрацювання  

 

Для успішного виконання наукової роботи потрібно 

здійснювати пошук необхідної інформації. Інформаційний 

пошук – це вияв, відбір та аналіз книг, статей та інших ма-

теріалів за певними ознаками. З будь-якої науки, галузі 

знання чи проблеми у світі випускається незліченна кіль-

кість видань, інформація в яких часто дублюється. Завдання 
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полягає в тім, щоб у цьому потоці виявити оригінальну най-

більш цінну, актуальну на даний момент інформацію, яка 

подається у книзі, статті, будь-якому іншому джерелі в ком-

пактному вигляді, носить узагальнюючий характер, тобто 

містить максимум необхідних відомостей, має високий сту-

пінь повноти. Значення та роль інформації полягають у 

тому, що без оперативної, повної та якісної інформації не 

може бути проведене будь-яке наукове дослідження. Важ-

ливість для дослідника максимально швидкого й повного 

ознайомлення з джерелами необхідної інформації зумов-

лено її старінням унаслідок появи нових матеріалів або зни-

ження потреби в ній. Інформація для розробників наукової 

проблеми під час наукових досліджень водночас є і предме-

том, і результатом праці. Адже вони осмислюють і переро-

бляють цю інформацію, а як результат наукової праці вини-

кає специфічний продукт – якісно нова інформація. 

У період навчання в університеті кожен студент за до-

помогою викладача формує індивідуальну систему пошуку, 

яка включає різні способи й прийоми. Така система визна-

чається культурою читання, також рівнем загальноосвітньої 

та професійної підготовки студента. Відпрацьована система 

пошуку дозволяє з найменшими витратами сил і часу сте-

жити за надходженням нової літератури, швидко й раціона-

льно відбирати книги, статті та інші матеріали з конкретної 

теми, оперативно й повно вилучати з них необхідні відомо-

сті. 

Потреба в інформаційному пошуку виникає у студента 

при: 

• вивченні теми лекції, підготовці до семінарського за-

няття, контрольної роботи, до заліків та іспитів; 

• написанні рефератів, курсових, наукових, кваліфіка-

ційних робіт, при підготовці доповіді для читання на науко-

вій конференції чи на засіданні наукового гуртка. 

Усі ці форми навчання стимулюють студента до по-

шуку та самостійного поглибленого вивчення проблеми. 
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Наукова діяльність студента, як правило, значною мі-

рою базується на аналізі літературних документальних дже-

рел. Будь-яка бібліотека, її книжковий фонд, читальна зала, 

що мають статті для нього є справжньою науково-дослід-

ною лабораторією. 

Наукова діяльність студента визначається переважно 

освітнім процесом, тобто переліком дисциплін навчального 

плану та їхнім змістом, викладеним у навчальних програ-

мах. Саме тут окреслено коло тем і проблем, які мають стати 

предметом постійної уваги студента, зумовлюють потребу 

в інформації для закріплення й розширення знань. 

Пошук інформації для навчальної та наукової діяльно-

сті проходить такі два етапи: 

перший етап – визначення теми пошуку і складання 

списку літератури для її вивчення; 

другий етап – пошук самих джерел для безпосеред-

нього їх читання (перегляду) і вилучення потрібної інфор-

мації. 

Такий пошук називають повним. Проте часто при під-

готовці до семінарського заняття, заліку чи іспиту студент 

здійснює так званий частковий пошук за вже готовим спис-

ками літератури, які наведено у підручниках, методичних та 

навчальних посібниках і програмах, які складають викла-

дачі спеціальних і загальнонаукових кафедр. 

Щоб інформаційний пошук був ефективним, слід на-

самперед чітко визначити тему, за якою добирається літера-

тура, а також хронологічні, мовні, географічні межі, за 

якими вестиметься пошук інформації. 

Хронологічні межі передбачають чітке уявлення про 

те, джерела яких років видання необхідні (це хронологічна 

глибина пошуку). Мовні межі виникають при пошуку літе-

ратури іноземними мовами (книги невідомою студенту мо-

вою виявляться недоступними, і в такому разі говорять про 

мовний бар’єр пошуку). Географічні межі визначаються за 

місцем, в якому видано чи якому присвячено книгу. 
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Усі існуючі джерела поділяються за змістом і характе-

ром подання інформації на дві групи: 

• документальні, які дають інформацію за суттю теми 

(питання): монографії, підручники, навчальні посібники, 

наукові журнали, довідкові видання тощо; 

• бібліографічні покажчики, списки, огляди монографій, 

підручників, наукових статей та інших документальних 

джерел. 

Інформацію за суттю теми – первинну інформацію – 

складають факти, ідеї, концепції, проблеми в різних поєд-

наннях і формах викладу. Вони знаходять відображення в 

науковій, навчальній, довідковій літературі, що випуска-

ється у вигляді книг, брошур, журналів, бюлетенів, газет 

тощо. Разом з тим, існує така інформація, яку іноді немож-

ливо знайти у книгах чи журналах. Вона міститься у так зва-

них спеціальних видах літератури: стандартах, описах вина-

ходів і патентів тощо. 

До джерел вторинної інформації відносять бібліогра-

фічні джерела – покажчики, списки, огляди літератури, біб-

ліотечні каталоги. Бібліографічні джерела не дають безпо-

середньої інформації щодо суті питання, теми, але вказують 

документальне джерело, де ця інформація міститься. 

Цілеспрямовано підібрані фонди документальних і бі-

бліографічних джерел мають бібліотеки, служби наукової 

інформації, архіви, музеї. 

Для пошуку інформації можна використовувати такі 

загально-державні бібліотеки: 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадсь-

кого (03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3. Електронна 

адреса сайту бібліотеки: http:// www.nbuv.gov.ua/. 

Обсяг фондів – близько 15 млн одиниць зберігання. Це 

унікальне зібрання джерел інформації, що включає книги, 

журнали, продовжувані видання, карти, ноти, образотворчі 

матеріали, рукописи, стародруки, газети, документи на не-

традиційних носіях інформації. Бібліотека має найповніше 

http://www.nbuv.gov.ua/
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в державі зібрання пам’яток слов’янської писемності та ру-

кописних книг, архіви та книжкові колекції видатних діячів 

української й світової науки та культури. Складові фондів – 

бібліотечно-архівна колекція «Фонд Президентів України», 

архівний примірник творів друку України з 1917 р., архів-

ний фонд Національної академії наук України. Щорічно до 

фондів надходять 160–180 тис. документів (книг, журналів, 

газет тощо). Бібліотека комплектується всіма українськими 

виданнями, отримує примірник дисертацій, які захища-

ються на території України, веде міжнародний книгообмін 

з понад 1500 науковими закладами і бібліотеками 80 країн 

світу. До бібліотеки як депозитарію документів і матеріалів 

ООН в Україні надсилаються публікації цієї організації та її 

спеціалізованих установ. З 1998 р. здійснюється цілеспря-

моване комплектування електронними документами. 

Пошуковий апарат Бібліотеки має в своєму складі сис-

тему бібліотечних каталогів та картотек і фонд довідково-

бібліографічних видань обсягом 200 тисяч примірників. 

Цей фонд включає документи нормативного характеру (за-

кони, укази, постанови тощо), енциклопедії, тлумачні слов-

ники, довідники, бібліографічні посібники. Систему бібліо-

течних каталогів і картотек утворюють генеральний алфаві-

тний каталог, читацькі алфавітний і систематичний ката-

логи та понад 30 каталогів і картотек підрозділів бібліотеки. 

З 1994 р. наповнюється електронний каталог, з 1998 – зага-

льнодержавна реферативна база даних «Україніка наукова». 

У локальних інформаційних мережах Бібліотеки знахо-

диться 450 комп’ютерів; на Інтернет-порталі – 3,5 млн біб-

ліографічних і 260 тис. реферативних записів, а також 55 

тис. повних текстів документів; у Інтернет-середовищі – 

700 тис. публікацій. Пошук у електронних ресурсах здійс-

нюється програмним модулем WWW-ISIS (ЮНЕСКО). 

Інформаційне обслуговування читачів здійснюється в 

16 галузевих та спеціалізованих залах основного бібліотеч-
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ного комплексу, а також у 6 залах філії, де розміщено най-

більше в Україні зібрання газет, фонди рукописів, стародру-

ків і рідкісних видань, естампів і репродукцій, нотних ви-

дань, зібрання юдаїки, а також значна частина архівного фо-

нду Національної академії наук України. 

Національна парламентська бібліотека України (01601, 

Київ, вул. М. Грушевського, 1. Електронна адреса сайту бі-

бліотеки: http://www. nplu.kiev.ua/. 

Національна Парламентська бібліотека України є про-

відним державним культурним, освітнім, науково-інформа-

ційним закладом. Це загальнодоступна установа з універ-

сальними за змістом фондами і характером обслуговування 

населення. Фонд Національної парламентської бібліотеки 

України – універсальний, складає більше 4 млн примірників 

українською, російською, англійською, французькою, німе-

цькою, польською, чеською та іншими іноземними мовами, 

в т.ч. стародруки, рідкісні, цінні видання. Склад і зміст фо-

ндів HПБ України розкривають каталоги та картотеки, які 

створені в традиційній картковій і електронній формах. 

Інформацію про наявність у бібліотеці необхідного до-

кумента користувачі можуть отримати з абеткових катало-

гів: документів українською, російською та іноземними мо-

вами, а про наявність літератури з окремих галузей знань – 

з систематичних каталогів документів українською, росій-

ською та іноземними мовами, авторефератів дисертацій, 

стародруків, цінних і рідкісних книг. Електронний каталог 

включає документи з 1995 року. 

Державна історична бібліотека України (01017, Київ, 

вул. І. Мазепи (Січневого повстання), 21, Києво-Печерський 

історико-культурний заповідник, корпус 24. Електронна ад-

реса сайту бібліотеки: http://www.dibu.kiev.ua/). 

Створена була бібліотека у 1939 р. Фонд її складає по-

над 800 тис. одиниць зберігання. Вона є Всеукраїнським де-

позитарієм історичної літератури та методичним центром в 

http://www/
http://www.dibu.kiev.ua/)
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галузі наукової бібліографії з історії України. Каталоги і ка-

ртотеки, що відображають фонд бібліотеки такі: алфавітний 

каталог книг, генеральний алфавітний каталог книг і продо-

вжуваних видань, алфавітний каталог фонду відділу рідкі-

сні, цінних та стародрукованих книг та ін. Є електронний 

каталог. 

Державна науково-технічна бібліотека України (01171, 

Київ, вул. Антоновича (колишня Горького), 180 Електронна 

адреса бібліотеки: http://gntb.gov.ua/ua/). 

ДНТБ України – одна з найбільших бібліотек країни з 

унікальним багатогалузевим фондом науково-технічної лі-

тератури і документації, що нараховує майже 21 мільйон 

примірників документальних джерел інформації. В ньому 

представлені: найбільший фонд патентних документів в Ук-

раїні, унікальні фонди промислової та нормативно-техніч-

ної документації, дисертацій, звітів про науково-дослідні і 

дослідно-конструкторські розробки, депонованих наукових 

робіт, фонд вітчизняних та зарубіжних книг та періодичних 

видань науково-технічного спрямування. 

Бібліотека є місцем збереження всіх звітів про виконані 

науково-дослідні роботи та повних текстів дисертацій з усіх 

галузей знань, які захищені в Україні (у вигляді комп’ютер-

них файлів). Також у бібліотеці є реферативна база депоно-

ваних наукових робіт.  

Кожне наукове дослідження після обрання теми почи-

нається з досконалого вивчення наукової інформації.  

Найважливішим чинником роботи над відібраною з 

теми дослідження інформацією є самостійність праці нау-

ковця. Кожна сторінка має бути неспішно проаналізована, 

обдумана щодо поставленої мети. Мета дослідження – це 

поставлена кінцева ціль, кінцевий результат, на який спря-

моване все дослідження. Тільки вдумливий, самостійний 

аналіз прочитаного дозволить переконатися у своїх суджен-

нях, закріпити думку, поняття, уявлення. 

http://gntb.gov.ua/ua/)
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Дуже часто важливим чинником при опрацюванні тек-

сту, інформаційних матеріалів є наполегливість і система-

тичність. Часто, особливо при читанні складного нового 

тексту, чітко обдумати його з першого разу неможливо. До-

водиться читати й перечитувати, добиваючись повного ро-

зуміння викладеного. 

Послідовне, систематичне читання поліпшує засвоєння 

матеріалу, а відволікання зриває, порушує логічно налашто-

вану думку, викликає втому. Систематичне читання за пла-

ном 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 твор-

чому читанні. Текст зберігається в пам’яті певний час. Пос-

тупово він забувається. Спочатку після сприйняття інфор-

мації цей процес відбувається найбільш швидко, а із часом 

темп уповільнюється. Так, у середньому через один день гу-

биться 23–25 % прочитаного, через п’ять днів – 35, а через 

десять – 40%. 

Повторювання – один з ефективних засобів запам’ято-

вування. Воно буває пасивним (перечитування декілька ра-

зів) та активним (перечитування з переказом). Другий спо-

сіб є більш ефективним, оскільки в ньому поєднано заучу-

вання й самоконтроль. Іноді корисно сполучати активне по-

вторювання з пасивним. Важливо також правильно обрати 

час для повторювання. Враховуючи характер забування, ма-

теріал 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 дослі-

дження літератури є запис прочитаного. Він дозволяє 

краще сприймати й засвоювати матеріал, а також зберігати 

його для подальшої роботи. Проте запис потребує додатко-

вого часу. Тут важливим є правильний вибір способу запису 
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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 роз-

думів над темою дослідження. 

Анотація – це спресований, стислий і точний зміст пер-

шоджерела. Анотації складають на документ у цілому. Їх 

зручно накопичувати на окремих картках чи аркушах. За їх-

ньою 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 дослі-

дження. Повнота запису означає не обсяг, а все те, що є го-

ловним 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 дослі-

дження (у дисертаціях це перший розділ). 

Складання огляду потребує не лише аналізу інформа-

ції, але й її класифікації та систематизації. Джерела можна 

систематизувати у хронологічному порядку або за темами 

аналізованого питання. 

Перший варіант складання огляду полягає в тім, що 

всю інформацію систематизують за певними історичними 

проміжками. Для цього доцільно в історії досліджуваного 
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питання виділити наукові етапи, що характеризуються якіс-

ними змінами. 

На кожному етапі літературні джерела слід піддати ре-

тельному критичному аналізу. Для цього потрібно мати пе-

вну ерудицію, рівень знань. За умов такого критичного ана-

лізу різні ідеї, факти, теорії зіставляють одну з одною. Цін-

ним є вміння науковця встановити етап в історії досліджу-

ваного питання, визначити рубіж, після якого в даній темі 

з’явились ідеї, що якісно змінили напрям дослідження. 

В процесі активного аналізу виникають власні мірку-

вання, формулюються найбільш актуальні питання, що під-

лягають вивченню в першу чи у другу чергу, формуються 

уявлення. Усе це поступово створює фундамент майбутньої 

гіпотези наукового дослідження. 

Бувають випадки, коли в процесі аналітичного огляду 

науковець лише перераховує авторів і наводить анотації їх-

ніх 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 питан-

нями 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 час-

тіше, він вимагає менших витрат часу. Проте він не дозво-

ляє проаналізувати наявну інформацію в повному обсязі. 

Спрямовуючою ідеєю всього аналізу інформації має 

стати обґрунтування актуальності й перспективності перед-

бачуваної мети наукового дослідження. Кожне джерело 

аналізують з позиції історичного наукового внеску в розви-

ток даної теми. 

В процесі створення нової техніки, у випадку непов-

ноти або недостатньої достовірності та неоперативності 

одержання інформації, практично неможливо скласти уяв-

лення про кращі світові та вітчизняні зразки, що спричиняє 
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технічне відставання ще на стадії проєктування. 

Не менш важливе значення має завдання забезпечення 

наукових досліджень зручною для сприйняття інформацією 

про важливі наукові досягнення, які були отримані в мину-

лому. Таким чином, розвиток державної системи збору, 

опрацювання, зберігання, ефективного пошуку та передачі 

інформації з використанням найсучасніших методів і засо-

бів (у першу чергу, обчислювальної техніки) є надзвичайно 

актуальним. Методи інформатики успішно застосовуються 

для створення ефективних інформаційних систем і є осно-

вою для автоматизації наукових досліджень та проєкту-

вання різних виробничих процесів. 

В процесі розвитку інформатики можна виділити декі-

лька напрямів: 

 технічний (інженерний), пов`язаний з утворенням об-

числювальної техніки та різноманітних автоматизованих ін-

формаційно-пошукових систем; 

 програмний, пов`язаний із забезпеченням ЕОМ програ-

мами, що дозволяють реалізувати відповідні завдання; 

 алгоритмічний, пов`язаний із розробкою алгоритмів 

розв`язання різних теоретичних і практичних завдань і 

утриманням баз даних або банків даних. 

Інформаційні системи. Розроблення, створення й ви-

користання інформаційних систем для забезпечення широ-

кого кола споживачів інформацією про досягнення науки і 

техніки – важливий розділ сучасної інформатики. 

Інформаційні продукти – це сукупність уніфікованих 

відомостей і послуг, поданих у стандартизованому вигляді. 

Прикладами можуть бути роздруковані результати пошуку 

в інформаційному масиві, спеціалізовані видання, аналіти-

чні довідки тощо. Кожен тип інформаційного продукту по-

требує специфічної технології його отримання. В результаті 

цього відокремилися спеціалізовані та універсальні (інтег-

ровані) інформаційні системи. 
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З розвитком обчислювальної техніки і засобів збері-

гання інформації з`явилась можливість накопичення та збе-

рігання великих машинних інформаційних масивів (баз да-

них). У зв`язку з їх широким розповсюдженням і розвитком 

методів та засобів перетворення цих даних на інформаційні 

продукти почала швидко розвиватися індустрія інформації, 

тобто розпочався перехід до «безпаперової інформатики». 

Бази даних можна розділити на бібліографічні й фак-

тографічні. Бібліографічні бази даних містять так звану 

вторинну інформацію, тобто дані про публікації. Відпо-

відна «первинна інформація» (власне публікації: книги, 

статті, патенти та ін.) зберігаються в іншому розділі інфор-

маційної системи. Фактографічні бази даних містять у собі 

дані фактичного характеру і є кінцевим продуктом користу-

вання. У нашій країні бази даних створюються в загально-

державних і галузевих інформаційних органах, а також у 

провідних науково-дослідних інститутах. 

Кожному типу інформаційного продукту відповідає 

специфічна технологія його виробництва. Важливою скла-

довою частиною цієї технології є певне програмне забезпе-

чення у вигляді так званих пакетів прикладних програм 

(ППП). У тих випадках, коли кожному інформаційному 

продукту відповідає свій ППП, останній відносять до про-

блемно-орієнтованих або функціональних ППП. Якщо один 

і той самий ППП дозволяє отримати декілька інформацій-

них продуктів, його називають інтегральним. 

Таким чином, до складу сучасного виробництва інфор-

маційних продуктів входять: технічні засоби (ЕОМ, засоби 

тиражування й передачі інформації), бази даних, ППП. Для 

виробництва власне баз даних також потрібна своя інфор-

маційна технологія. Так, із поняттям «база даних» тісно 

пов`язане поняття «банк даних». Це різновид інформаційної 

системи для накопичення великих об`ємів відносно однорі-

дних взаємопов`язаних і змінних даних, їхнього оператив-

ного оновлення та багатоцільового використання. До 
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складу банку даних входять: база даних і комплекс засобів 

їхнього створення та використання (програмна система уп-

равління базами даних, мови, обчислювальне обладнання, 

технології, персонал, методики). 

Із розвитком засобів зв`язку й обчислювальної техніки 

інформаційні мережі все більше об`єднуються в єдину ін-

фраструктуру, технічною основою якої є інформаційні ме-

режі. Через них споживач отримує доступ практично до 

будь-яких банків даних, приєднаних до джерела. 

Нині існують системи наукової комунікації. Частина з 

них реалізована у традиційній формі, через інформаційні 

центри та бібліотеки; деякі – через мережі даних. За таким 

(змішаним) принципом організовано постачання інформації 

споживачам у Державній системі наукової й технічної інфо-

рмації (ДСНТІ) і, відповідно, в Міжнародній системі нау-

ково-технічної інформації (НТІ) країн світу. 

Структурною одиницею, яка характеризує інформа-

ційні ресурси й інформаційні продукти з кількісного боку, є 

науковий документ, що містить науково-технічну інформа-

цію і призначений для її зберігання й використання. 

Залежно від способу надання інформації розрізняють 

документи: текстові (книги, журнали, звіти та ін.), графічні 

(креслення, схеми, діаграми), аудіовізуальні (звукозаписи, 

кіно, відеофільми), машиночитаючі (такі, що створюють 

базу даних на мікрофотоносіях та СД-дисках) та ін. Крім 

того, документи поділяють на первинні (що містять безпо-

середні результати наукових досліджень і розробок, нові на-

укові дані або нове осмислення відомих ідей і фактів) і вто-

ринні (що містять результати аналітично-синтетичного й ло-

гічного опрацювання одного чи декількох первинних доку-

ментів або відомостей про них). 

Як первинні, так і вторинні документи поділяють на 

опубліковані (видання) і неопубліковані. До первинних до-

кументів належать книги (неперіодичні текстові видання 

обсягом понад 48 с.). Книги і брошури поділяють на наукові, 
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навчальні, офіційно-документальні, науково-популярні й, 

врешті решт, за галузями наук і науковими дисциплінами. 

Серед книг і брошур важливе наукове значення мають мо-

нографії, які є всебічним дослідженням однієї проблеми або 

теми і належать одному або декільком авторам, та збірники 

наукових праць, що містять низку наукових статей одного 

або декількох авторів, реферати і різні офіційні або наукові 

матеріали. 

З метою навчання видаються підручники та навчальні 

посібники (навчальні видання). Це неперіодичні видання, 

що містять систематизовані відомості наукового й приклад-

ного характеру, викладені у зручній для засвоєння формі. 

Деякі видання, що публікуються від імені державних 

або громадських організацій, установ і відомств, назива-

ються офіційними. Вони містять матеріали законодавчого, 

нормативного або директивного характеру. 

Найоперативнішим джерелом НТІ є періодичні ви-

дання, що виходять через певні проміжки часу та з постій-

ним для кожного року числом номерів. Традиційними ви-

дами періодичних видань є газети й журнали. До періодич-

них належать також видання з продовженням, що виходять 

через певні проміжки часу, з накопиченням матеріалу. Та-

кими виданнями є збірники наукових праць ЗВО, наукових 

колективів, які публікуються без чіткої періодичності під 

загальною назвою «Праці», «Наукові вісники», «Відомості» 

та ін. 

До спеціальних видів технічних видань прийнято відно-

сити нормативно-технічну документацію, яка регламентує 

науково-технічний рівень і якість випущеної продукції (ста-

ндарти, інструкції, типові положення, методичні вказівки 

тощо). 

Важливе значення для виконання науково-дослідних 

робіт має патентна документація, яка є сукупністю доку-

ментів, що містять дані про відкриття, винаходи та інші 

види промислової власності, а також дані про охорону прав 
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винахідників. Патентна документація має високий ступінь 

достовірності, оскільки підлягає ретельній експертизі на но-

визну та корисність. До основних видів неопублікованих пе-

рвинних документів можна віднести науково-технічні 

звіти, дисертації, депоновані рукописи, наукові переклади, 

конструкторську документацію, інформаційні повідом-

лення про проведені науково-технічні конференції, з`їзди, 

симпозіуми, семінари. 

Вторинні документи й видання поділяють на довідкові, 

оглядові, реферативні та бібліографічні. Довідкові видання 

(довідники, словники) містять результати теоретичних уза-

гальнень, різні величини та їх значення, матеріали виробни-

чого характеру. Оглядові видання містять концентровану ін-

формацію, отриману в результаті відбору, систематизації та 

логічного узагальнення відомостей з великої кількості пер-

шоджерел, з певної теми і за певний проміжок часу. Рефе-

ративні видання (реферативні журнали, реферативні збір-

ники) містять скорочений виклад первинного документа 

або його частини з основними фактичними даними та ви-

сновками. Бібліографічні покажчики є виданнями книжко-

вого або журнального типу, що містять бібліографічні 

описи випущених видань. Вторинні неопубліковані докуме-

нти включають реєстраційні й інформаційні карти, облікові 

листки дисертацій, покажчики депонованих рукописів і пе-

рекладів, інформаційні реклами. До них прийнято відно-

сити також другорядні документи, які розповсюджуються 

за передоплатою (Бюлетені реєстрації науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт (НДР і ДКР), збірники ре-

фератів НДР і ДКР тощо). 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин, коли 

темпи накопичення і передачі інформації зростають, вини-

кає протиріччя між виробництвом інформації та можливос-

тями її споживання, переробки і використання. Потрібні ві-

дповідні методики орієнтації наукових працівників на най-
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більш продуктивний пошук і використання відповідних ін-

формаційних матеріалів. 

Роз’яснення – це відомості про довкілля, про процеси, 

які здійснюються в ньому, про події і стан, що сприйма-

ються людьми, які керують машинами та системами. Це 

одне із загальних понять науки, що означає певні відомості, 

сукупність якихось даних, знань, детальна, систематизована 

подача певного відібраного матеріалу, але без будь-якого 

аналізу. 

Наукова інформація – це логічна інформація, яка отри-

мується в процесі пізнання, адекватно відображає закономі-

рності об’єктивного світу і використовується в суспільно-

історичній практиці. 

Основні ознаки наукової інформації: 

 наукова інформація отримується в процесі пізнання за-

кономірностей об’єктивної дійсності, підґрунтям якої є 

практика, і подається у відповідній формі; 

 наукова інформація – це документовані або публічно 

оголошені відомості про вітчизняні та зарубіжні досягнення 

науки, техніки, виробництва, отримані в процесі науково-

дослідної, дослідно-конструкторської, виробничої та гро-

мадської діяльності. 

Основні джерела науково-технічної інформації можна 

згрупувати в такому вигляді: 

1. Монографія – це наукова праця, присвячена глибокому 

викладу матеріалу в конкретній, зазвичай вузькій галузі на-

уки. Це наукова праця одного або декількох авторів. Вона 

має достатньо великий обсяг: не менше 50 сторінок маши-

нописного тексту. Це наукове видання, що містить повне й 

вичерпне дослідження певної проблеми чи теми. 

2. Збірник – це видання, яке складається з окремих робіт 

різних авторів, присвячених одному напряму, але з різних 

його галузей. У збірнику публікуються закінчені праці з ре-

комендацією їх використання. 
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3. Періодичні видання – це журнали, бюлетені та інші ви-

дання з різних галузей науки і техніки. В періодичних ви-

даннях можуть друкуватись праці і їх результати. Виклад 

матеріалу проводиться в популярній, доступній формі. 

4. Спеціальні випуски технічних видань – це документи 

інформаційного, рекламного плану, аналітичні, статистичні 

дані з певної проблеми. 

5. Патентно-ліцензійні видання (патентні бюлетені). 

6. Стандарти – це нормативно-технічні документи щодо 

єдиних вимог до продукції, її розробки, виробництву та за-

стосуванню. 

7. Навчальна література – це підручники, навчальні по-

сібники, навчально-методична література. 

8. Надруковані документи – це дисертації, звіти про НДР, 

окремі праці. Це документи для студентів, аспірантів, які 

займаються НДР: планові, звітні документи, статистичні та 

опубліковані доповіді, методичні та інструкційні матеріали. 

9. Науково-інформаційна діяльність – сукупність дій, які 

спрямовані на задоволення потреб громадян, юридичних 

осіб і держави, і яка полягає в її збиранні, аналітико-синте-

тичній обробці, фіксації, зберіганні, пошуку і поширенні. 

10. Інформаційні ресурси науково-технічної інформа-

ції – це систематизовані зібрання науково-технічної літера-

тури і документації, зафіксовані на паперових та інших но-

сіях. 

11. Довідково-інформаційний фонд – це сукупність 

упорядкованих первинних документів і довідково-пошуко-

вого апарату, призначених для задоволення інформаційних 

потреб. 

12. Довідково-пошуковий апарат – це сукупність упо-

рядкованих вторинних документів, створюваних для по-

шуку першоджерел. 

13. Інформаційні ресурси спільного користування – це 

сукупність інформаційних ресурсів державних органів нау-

ково-технічної інформації (бібліотека, фірми, організації); 
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14. Аналітико-статистична обробка науково-техні-

чної та практичної інформації. 

15. Інформаційний ринок – це система економічних, 

організаційних і правових відносин щодо продажу і купівлі 

інформаційних ресурсів, технологій, продукції та послуг. 

Законом України «Про інформацію» визначено головні 

принципи інформаційних відносин: 

 гарантованість права на інформацію; 

 доступність інформації та свобода обміну нею; 

 об’єктивність, вірогідність інформації; 

 повнота і точність інформації; 

 законність отримання, використання, поширення і збе-

рігання інформації.  

Право на інформацію мають усі громадяни України, 

юридичні особи і державні органи. З метою задоволення ін-

формаційних потреб, органи державної влади та місцевого 

самоврядування створюють інформаційні служби, системи, 

мережі, бази і банки даних.  

Для прискорення відбору потрібної інформації і під-

вищення ефективності праці в Україні створена загальноде-

ржавна служба науково-технічної інформації (НТІ). Вона 

включає галузеві інформаційні центри – Республіканський 

інститут НТІ, науково-дослідні інститути (НДІ), інформа-

ційні центри, відділи НТІ в НДІ, конструкторських бюро на 

підприємствах. 

В процесі наукових досліджень зустрічається таке по-

няття, як галузі інформації. 

Галузі інформації – сукупність документованих або 

публічно оголошених відомостей про відносно самостійні 

сфери життя і діяльності. 

Розрізняють такі галузі інформації: 

 політична; 

 духовна; 

 науково-технічна; 

 соціальна; 
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 економічна; 

 міжнародна. 

Чітке знання термінів та їх сутності, а також галузей ін-

формації дозволяє науковому досліднику оперативно їх зна-

ходити, переробляти, узагальнювати та ефективно застосо-

вувати для виконання відповідних завдань. 

Значення і роль інформації в тім, що, по-перше, без неї 

не може бути проведене то чи інше наукове дослідження, 

по-друге, інформація досить швидко старіє, і потрібне пос-

тійне оновлення (актуалізація) матеріалів. 

За даними зарубіжних джерел інтенсивність старіння 

інформації становить понад 10% на день для газет, 10% на 

місяць для журналів, 10% на рік для книг і монографій. Ок-

рім цього, інформація для дослідника є предметом і резуль-

татом його праці. Осмислюючи та опрацьовуючи потрібну 

інформацію, дослідник видає специфічний продукт – якісно 

нову інформацію. При цьому підраховано, що біля 50% 

свого часу дослідник витрачає на пошук інформації. Тому 

досить відповідальним етапом наукового дослідження є 

вміння оперативно знаходити і опрацьовувати потрібну ін-

формацію з теми дослідження. 

 

Джерела інформації та їх використання у науково-

дослідницькій роботі 

В процесі підготовки та проведення будь-якого дослі-

дження можна виділити п’ять головних етапів: 

• етап накопичення наукової інформації, бібліографіч-

ний пошук наукової інформації, вивчення документів, осно-

вних джерел теми, складання огляду літератури, вибір аспе-

ктів дослідження; 

• формулювання теми, мети і завдання дослідження, ви-

значення проблеми, обґрунтування об’єкту і предмету, 

мети, головних завдань, гіпотези дослідження; 

• теоретичне дослідження – обґрунтування напрямів, 
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вибір загальної методики, методів, розробка концепції, па-

раметрів, формулювання висновків дослідження; 

• проведення експерименту – розробка програми, мето-

дики, одержання і аналіз даних, формулювання висновків і 

результатів дослідження; 

• оформлення результатів наукового дослідження, ви-

сновків, рекомендацій, уточнення наукової новизни та прак-

тичної значущості. 

Як бачимо, дослідження розпочинається з аналізу інфо-

рмаційних матеріалів з обраної теми. 

Досліднику-початківцю треба мати на увазі, що інфор-

маційний пошук – справа нелегка. Потоки інформації зрос-

тають так інтенсивно, що кажуть навіть про інформаційний 

вибух.  

Справді, за даними ЮНЕСКО, на початку XIX ст. в 

усьому світі виходило близько 100 періодичних видань. 

Уже до 1850 р. їх кількість збільшилась до 1000, до 1900 

року – перевищила 10000, а в наш час наближається до 

500000. Крім того, безперервно збільшується кількість ста-

тей у журналах; зараз щорічно їх публікується близько 

3000000.  

Що ж до книжок, то тільки за останні 25 років їх надру-

ковано стільки, скільки було видано за всі попередні 500 ро-

ків. Взагалі, річний приріст потоку науково-технічної інфо-

рмації становить 7–10%, а кожні 15 років обсяг цієї інфор-

мації подвоюється. 

Алгоритм процесу збору та аналізу наукової інформа-

ції представлений на рис. 4.4. 

Загальна схема збору та аналізу наукової інформації 

представлена на рис. 4.5. 

Наукова інформація слугує теоретичним та експериме-

нтальним підґрунтям, основою проведення наукового дос-

лідження, є доказом наукової обґрунтованості роботи її, до-

стовірності та новизни. 
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Рис. 4.4. Алгоритм процесу збору та аналізу наукової ін-

формації 

 

Достовірність – це достатня правильність, доказ того, 

що названий результат (закон, сукупність фактів) є істин-

ним, правильним. Достовірність результатів і висновків об-

ґрунтовується експериментом, логічним доказом, аналізом 

літературних та архівних джерел, перевірених на практиці. 

Є три групи методів доказу достовірності: аналітичні, екс-

периментальні, підтвердження практики. 

До найважливіших методів наукового пізнання нале-

жать аналітичні методи, суть яких – доказ результату через 

логічні, математичні перетворення, аналіз статистичних да-

них, опублікованих і неопублікованих документів (обліко-

вих, планових, аналітичних, анкетних). 
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Рис. 4.5. Загальна схема збору та аналізу наукової  

інформації 

 

В процесі експерименту проводяться наукові дослі-

дження порівнюються теоретичні та експериментальні ре-

зультати. При порівнянні наукового результату з практикою 

необхідний збіг теоретичних положень з явищами, що спо-

стерігаються в практичних ситуаціях. Тому для вивчення 

теоретичного підґрунтя теми дослідження потрібне глибоке 

опрацювання джерел інформації. 

Треба мати на увазі, що коли необхідне джерело інфо-

рмації відсутнє у бібліотеці ЗВО, його можна одержати за 

міжбібліотечним абонементом (МБА) або заповнити відпо-

відні копії в УНДІТЕІ. 

В процесі бібліографічного пошуку слід виділити три 

групи видів бібліографічних посібників: 

 державні бібліографічні посібники. Вони відобража-

ють твори друку, що випускаються на території певної кра-
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їни на основі  їх державної реєстрації. Систематичне озна-

йомлення з такими покажчиками (література в них розташо-

вана за галузями знання) дозволяє мати повне уявлення про 

нові видання у країні. В Україні таким покажчиком є «Літо-

пис книг», який видається Книжковою палатою України; 

 науково-допоміжні бібліографічні посібники (списки, 

огляди) включають твори друку на допомогу науковій і про-

фесійній діяльності. Вони складаються за певними темами; 

 рекомендаційні бібліографічні посібники (списки, 

огляди) відтворюють твори друку на допомогу освіті, само-

освіті, вихованню; створюються на основі відбору кращих, 

найбільш актуальних видань. Окремим книгам, статтям да-

ється коротка або розгорнута характеристика у формі ано-

тації чи реферату. Існують також інші бібліографічні пока-

жчики – універсальні, галузеві, тематичні, країнознавчі, 

краєзнавчі, персональні, видавничі тощо. 

Крім бібліографічних посібників важливим джерелом 

пошуку наукової інформації виступають реферативні жур-

нали. Вони публікують реферати, які включають скороче-

ний виклад змісту первинних документів (або їх частин) з 

основними фактичними відомостями та висновками. 

В Україні видається Український Реферативний Жур-

нал (УРЖ) «Джерело», що виходить у трьох серіях: 

Серія 1. Природничі науки. Серія 2. Техніка. Промис-

ловість. Сільське господарство. Серія 3. Соціальні і гумані-

тарні науки. Мистецтво. 

Крім цього, в галузі природничих, технічних і точних 

наук важливим реферативним джерелом всесвітньої науко-

вої літератури виступають реферативні журнали Всеросій-

ського інституту наукової і технічної інформації, які вихо-

дять з 1954 р. у 25 серіях. 

Кілька слів щодо пошуку інформації в самій книзі. Ко-

жна книга має свій особливий довідково-пошуковий апарат, 

елементами якого є: 

 зміст, який розміщується на початку чи наприкінці 
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книги, розкриває будову книги та її структуру; 

 внутрішньотекстове виділення за допомогою шрифто-

вих, композиційних чи орнаментальних засобів, яке дозво-

ляє привернути увагу читача до найбільш значущих частин 

тексту; 

 іменні покажчики, предметні покажчики термінів, по-

нять тощо Розташування імен, термінів, понять у них, як 

правило, алфавітне що суттєво полегшує інформаційний по-

шук. 

У книгах, статтях часто подаються посилання на вико-

ристані автором документи. Такі цінні відомості дозволя-

ють науковцю чи студенту доповнити вже складений спи-

сок літератури з теми, глибше проникнути в суть питань, що 

вивчаються. 

 

Електронний пошук наукової інформації 

В науці значну роль відіграє інформація про сучасний 

стан розвитку нових здобутків як в галузі досліджень в ці-

лому, так і в суміжних галузях. Тому електронний пошук та 

використання наявної інформації дозволяє суттєво скоро-

тити час та підвищити ефективність наукових досліджень. 

Одним з ключових показників, який широко застосову-

ється в усьому світі для оцінки роботи дослідників та нау-

кових колективів є індекс цитування. Для оцінки впливу 

вченого або наукового закладу на світову науку, для кількі-

сного визначення проведених наукових досліджень викори-

стовуються статистичні дані вказівників Science Citation 

Index (SCI) та Journal Citation Reports (JCR), що випуска-

ються американським закладом Institute for Scientific 

Information (ISI). Індекс цитування та його Internet версія 

(http://thomsonreuters. 

com/products_services/scientific/Web_of_Science) містить бі-

бліографічний опис усіх статей з опрацьованих наукових 

журналів та відображає публікації за фундаментальними 

розділами науки у провідних міжнародних та національних 

http://thomsonreuters/
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журналах. 

Покажчик цитованості журналів JCR визначає інфор-

маційну значимість кожного журналу. На сьогоднішній 

день визнано, що фактор впливу (імпакт-фактор) журналу є 

одним з формальних критеріїв, за яким можна порівнювати 

рівень наукових досліджень у споріднених галузях знань. 

При присудженні грантів, висуненні на наукові премії екс-

перти обов’язково звертають увагу на наявність у пошука-

чів публікацій в журналах, що мають JCR величину. Ім-

пакт-фактор наукового видання являє собою відношення кі-

лькості посилань на статті у журналі, видані за певний про-

міжок часу (зазвичай 2 роки), до загальної кількості статей, 

надрукованих у журналі за цей період. 

Таким чином, імпакт-фактор є мірою, що визначає час-

тоту, з якою цитується типова стаття з даного журналу. Ви-

користання імпакт-фактору в якості критерію для оцінки 

журналу ґрунтується на припущенні: журнал, що публікує 

значну кількість статей, на які активно посилаються інші 

вчені, заслуговує на особливу увагу. При цьому мається на 

увазі, що чим вище значення імпакт-фактора, тим вище на-

укова цінність, авторитетність журналу. 

Перелік журналів з найвищим імпакт-фактором за вер-

сією JCR можна знайти за адресою 

http://www.sciencegateway.org/rank/index. html. Також на 

сайті можна знайти зведену статистичну інформацію за кра-

їнами. 

Перелік журналів, що використовуються Institute for 

Scientific Information для розрахунку JCR можна знайти за 

адресою http://www.thomsonscientific.com/cgi-

bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K. 

Проте, використання індексу JCR має певні особливо-

сті: 

 в індексі присутні переважно англомовні журнали, а це 

призводить до штучного зменшення кількості та імпакт-фа-

http://www.sciencegateway.org/rank/index
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K
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ктору україно-та російськомовних журналів. До обліку пот-

рапляють журнали, що подають, щонайменше, бібліогра-

фію та перелік літератури англійською мовою; 

 на включення журналу до переліку впливають як його 

якість, так і відповідність світовим стандартам: регуляр-

ність виходу, наявність бібліографії, термін проходження 

від подання статті до її публікації. Цитованість також зале-

жить від наявності та доступності повнотекстових елект-

ронних версій журналів; 

 на індекс цитування також впливають особливості нау-

кового розвитку в різних галузях, що яскраво відобража-

ється для певних ділянок суспільних та гуманітарних наук. 

Тому, наприклад в Росії існує власний індекс циту-

вання, розроблений Федеральною агенцією з науки та інно-

вацій і знаходиться за адресою: http://e-

library.ru/projects/citation/cit_index.asp. 

Розміщена в базі інформація доступна для зареєстрова-

них користувачів, проте на сайті наявна реєстрація для сто-

ронніх користувачів. Також в системі наявна велика кіль-

кість повних текстів статей більш ніж з 4 тисяч журналів. В 

Україні власної аналогічної системи на даний момент поки 

що не існує. 

 

Пошук наукової інформації в мережі Internet 

В мережі Internet існує величезна кількість інформації, 

більша частина якої організована невпорядковано та розпо-

ділена між багатьма сайтами. Значна кількість організацій 

(в тому числі й офіційних) розташовує нормативну інфор-

мацію на власних сайтах. Тому для ефективного пошуку ін-

формації в мережі Internet існують спеціальні сайти, які на-

зивають пошуковими системами. Вони використовують по-

шукових роботів для збору інформації з сайтів та подальшої 

ефективної обробки за системою, аналогічною до побудови 

індексу цитування наукової літератури. На даний час осно-

вними пошуковими системами є: 

http://e-library.ru/projects/citation/cit_index.asp
http://e-library.ru/projects/citation/cit_index.asp
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РОЗДІЛ 5. МЕТОДИКА ТЕОРЕТИЧНИХ І 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
5.1 Методика теоретичних досліджень 
 

Теоретичні дослідження є обов’язковою складовою 

будь-якого наукового дослідження. Об’єм і глибина дослі-

джень по цьому важливому розділу визначаються з ураху-

ванням відповідної наукової спеціальності, а також можли-

востей самого дослідника і його здібностей. 

Теоретичні дослідження ґрунтуються на аксіомах, за-

конах, принципах, постулатах та теоремах, тобто на логіч-

них побудовах, які сформульовані в результаті розвитку на-

уки та освіти протягом тривалої історії людства. Їх значи-

мість полягає в тім, що вони виключають необхідність по-

вторення попередньо пройдених людством етапів з накопи-

чення досвіду і нового отримання даних тих експеримента-

льних досліджень які слугували підґрунтям для встанов-

лення вищеперерахованих логічних побудов. 

Метою теоретичних досліджень є з`ясування в про-

цесі синтезу знань суттєвих зв`язків між досліджуваним 

об`єктом і зовнішнім середовищем, пояснення й узагаль-

нення результатів експериментальних досліджень та вияв-

лення загальних закономірностей з їх наступною формаліза-

цією. 

Теоретичне дослідження завершується розробленням 

теорії, що не обов`язково пов`язана із побудовою її матема-

тичного апарату. Теорія проходить у своєму розвитку різні 

стадії – від якісного пояснення і кількісного вимірювання 

процесів до їх формалізації – і може бути представлена як у 

вигляді правил, так і у вигляді математичних рівнянь. 

Основні завдання теоретичних досліджень: 

 узагальнення результатів дослідження, виявлення зага-

льних закономірностей шляхом оброблення та інтерпретації 
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дослідних даних; 

 поширення результатів дослідження на низку подібних 

об`єктів без повторення всього обсягу досліджень; 

 підвищення надійності експериментального дослі-

дження об`єкта (пояснення параметрів і умов спостере-

ження, точності вимірювань). 

Теоретичні дослідження передбачають такі етапи 

виконання: 

 аналіз фізичної суті процесів, явищ; 

 формулювання гіпотези дослідження; 

 побудова (розробка) фізичної моделі; 

 проведення математичного дослідження; 

 аналіз теоретичних рішень; 

 формулювання висновків. 

Якщо не вдається виконати математичне дослідження, 

то формулюється математичне дослідження в словесній фо-

рмі з використанням графіків, таблиць та ін. У технічних на-

уках необхідно прагнути до застосування математичної фо-

рмалізації висунутих гіпотез і висновків. 

Процес виконання теоретичних досліджень склада-

ється із декількох стадій. Перша стадія – оперативна, яка 

включає перевірку можливостей усунення технічних супе-

речностей, оцінку вірогідних змін у середовищі, що оточує 

об`єкт, аналіз можливості переносу вирішення завдання з 

інших галузей знань, застосування «зворотного» рішення. 

Друга стадія – синтезна, в процесі якої визначається вплив 

зміни однієї частини об`єкта на побудову інших його час-

тин, а також необхідні зміни тих об`єктів, що працюють ра-

зом із цим об`єктом. Оцінюються можливості застосування 

зміненого об`єкта в нових умовах та знайденої технічної ідеї 

для розв`язання інших задач. 

Виконання перших двох стадій дає можливість присту-

пити до стадії постановки завдання, в процесі якого визна-

чається кінцева мета розв`язання завдання, перевіряється 

можливість досягнення тієї ж мети іншими (можливо, більш 
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простими) шляхами, обирається найефективніший спосіб 

розв`язання завдання та визначаються потрібні кількісні по-

казники. Після цього, за необхідності, уточнюються вимоги 

до конкретних умов практичної реалізації одержаного 

розв`язку завдання. 

Аналітична стадія включає визначення ідеального кі-

нцевого результату; виявляються перешкоди, які заважають 

отримати ідеальний результат, та їх причини; визначаються 

умови, які забезпечують отримання ідеального результату з 

метою виявлення, за яких умов зникне «перешкода». 

Постановка завдання є найважливішою частиною тео-

ретичних досліджень. Розв`язання теоретичних завдань по-

винно носити творчий характер. Творчі рішення – це, по 

суті, розрив звичних уявлень і погляд на явище з іншої то-

чки зору. Необхідно підкреслити, що власні творчі думки 

(оригінальні рішення) виникають частіше тоді, коли більше 

сил, праці, часу витрачається на постійне обдумування шля-

хів розв`язання теоретичного завдання і чим глибше науко-

вець займається дослідницькою роботою. Окрім наведених 

вище методів, часто використовують й інші, логічні методи 

і правила, які мають нормативний характер. До них нале-

жать правила висновку, утворення складних понять із прос-

тих та ін. Спеціальними принципами побудови теорій слу-

жать також принципи формування аксіоматичних теорій, 

критерії несуперечності, повноти і незалежності систем, ак-

сіом та гіпотез тощо. 

Основною метою теоретичних досліджень є розв’язок 

таких задач: 

 вивчення фізичної природи досліджуваних об’єктів, 

явищ та процесів; 

 побудова принципових моделей цих об’єктів дослі-

джень в цілому чи по окремих характеристиках; 

 порівняння можливих еквівалентних моделей дослі-

джуваного об’єкта; 

 побудова розрахункових моделей функціонування 
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об’єкта; 

 розв’язок задач аналізу, синтезу та оптимізації параме-

трів об’єкта дослідження. 

До основних загальнонаукових методів, які використо-

вуються на теоретичному рівні дослідження, можуть бути 

віднесені методи: аналізу та синтезу, індукції і дедукції, 

сходження від абстрактного до конкретного, ідеалізації 

та формалізації, аксіоматичний метод, системний під-

хід. 

Аналіз – метод наукового дослідження шляхом розкла-

дання предмета на складові, тоді як синтез – це поєднання 

отриманих під час аналізу частин у ціле. Методи аналізу та 

синтезу в науковій творчості органічно пов’язані між собою 

і можуть набувати різних форм залежно від властивостей 

досліджуваного об’єкта, мети дослідження, ступеня пі-

знання об’єкта, глибини проникнення в його сутність. 

Метод сходження від абстрактного до конкретного 

є загальною формою руху наукового пізнання – це відобра-

ження дійсності в мислені. Згідно з цим методом процес пі-

знання ніби розпадається на два відносно самостійні етапи: 

перший етап – від чуттєво-конкретного до його абстракт-

них визначень; другий етап – сходження від абстрактних 

визначень об’єкта до конкретного у пізнанні. 

Дедуктивною називають таку розумову конструкцію, 

в якій  висновок щодо якогось елементу множини робиться 

на підставі знання загальних властивостей всієї множини. 

Змістом дедукції як методу пізнання є використання загаль-

них наукових положень при дослідженні конкретних явищ. 

Під індукцією розуміють перехід від часткового до за-

гального, коли на підставі знання про частину предметів 

класу робиться висновок стосовно класу в цілому. Дедукція 

та індукція – взаємно протилежні методи пізнання. 

Метод ідеалізації – конструювання подумки об’єктів, 

яких немає в дійсності або які практично нездійсненні. Мета 

ідеалізації: позбавити реальні об’єкти деяких притаманних 
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їм властивостей і наділити (подумки) ці об’єкти певними 

нереальними і гіпотетичними властивостями. 

Формалізація – метод вивчення різноманітних об’єктів 

шляхом відображення їхньої структури в знаковій формі. 

Вона забезпечує узагальненість підходу до вирішення про-

блем; символіка надає стислості та чіткості фіксації зна-

чень; однозначність символіки; діє змогу формувати знакові 

моделі об’єктів і замінювати вивчення реальних речей і про-

цесів вивчення цих моделей. 

Аксіоматичний метод – метод побудови наукової те-

орії, за якою деякі твердження приймаються без доведень, а 

всі інші знання виводяться з них відповідно до певних логі-

чних правил. 

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 факторами, які впливають на його функціо-

нування. 

Виконати теоретичні дослідження означає спробувати 

розв`язати поставлене завдання теоретичним шляхом. Тому 

в багатьох випадках виконання теоретичних досліджень 

зводиться до складання і розв`язання математичної задачі, 

яка базується на конкретних фізичних законах зміни проце-

сів і явищ. З цієї точки зору фізичні закони можна розділити 

на дві групи: 

 закони збереження (енергії, заряду, імпульсу та ін.); 

 закони руху (механічного, електричного, теплового та 

ін.). 

На основі законів статики (першої групи) складаються 

рівняння балансу, а на основі законів другої групи – рів-

няння руху, тобто динаміки, які описуються диференціаль-

ними рівняннями. 

Математична підготовка спеціаліста, який хоче само-

стійно виконувати теоретичні дослідження технічних про-

цесів, повинна бути досить високою. Поряд з класичними 
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розділами математичного аналізу для дослідження процесів 

часто застосовують сучасні розділи математики: лінійне, 

нелінійне, динамічне програмування, теорію гри і статисти-

чних розв`язків, теорію масового обслуговування, метод кі-

нцевих елементів, теорію катастроф та ін. 

У найскладніших випадках, коли процеси дослідження 

та їх результати залежать від великого числа факторів, які 

складно взаємодіють між собою, аналітичні методи взагалі 

неприйнятні. Тоді застосовують метод статистичного мо-

делювання (Монте–Карло). Ідея цього методу полягає у 

тому, що процес дослідження відтворюється на ЕОМ з усіма 

випадковостями, що його супроводжують. 

Метод статистичного моделювання, відомий під 

назвою «метод Монте-Карло», – це числовий метод 

розв`язування математичних задач за допомогою моделю-

вання випадкових величин. Датою народження методу Мо-

нте-Карло вважають 1949 р., коли з`явилася стаття під на-

звою «The Monte Carlo method». Автори цього методу – аме-

риканські  математики Дж. Нейман і С. Улам, хоча теорети-

чна основа цього методу була відома давно. Навіть деякі за-

дачі статистики іноді розраховували за допомогою випадко-

вих вибірок, тобто фактично «методом Монте-Карло». Для 

кращого розуміння методу розглянемо такий приклад. Не-

хай нам треба визначити площу плоскої фігури S. Це може 

бути будь-яка фігура, обмежена криволінійними або прямо-

лінійними контурами (рис. 5.1).  

Розташуємо цю фігуру в квадрат зі сторонами 1х1 у си-

стемі координат. Оберемо у середині квадрату N випадко-

вих точок. 
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Рис. 5.1. Визначення площі фігури за методом  

Монте-Карло 

 

Позначимо через Nʹ число точок , що потрапили в сере-

дину фігури S. Геометрично очевидно, що площа  S  набли-

жено дорівнює відношенню N ʹ/ N. Чим більше N, тим бі-

льша точність цієї оцінки. У прикладі, що зображений на 

рис. 5.1, обрали 40 випадкових точок. З них 12 точок вияви-

лися в середині фігури S. Отже, відношення N ʹ/ N буде 

12/40=0,3, а фактична площа фігури S = 0,35. 

Перша особливість цього методу – простота алгоритму. 

Як правило, складають програму для одного випробування 

(у нашому прикладі треба обрати випадкову точку в квад-

раті й перевірити чи належить вона фігурі S). Потім цей до-

слід повторюють N разів, при цьому кожен дослід не зале-

жить від інших. За результатами дослідів визначають сере-

дні величини, тому цей метод одержав іншу назву – «метод 

статистичних випробувань». 

Друга особливість цього методу – похибка обчислень, 

як правило, пропорційна √
𝐷

𝑁
 , де D – деяка стала, N – число 
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випробувань. Звідси видно, що для того, щоб зменшити по-

хибку у 10 разів (інакше кажучи, щоб отримати у відповіді 

ще один вірний десятковий знак), треба збільшити N у 100 

разів. Звичайно, домогтися високої точності таким шляхом 

неможливо. Тому вважають, що метод Монте-Карло особ-

ливо ефективний для задач, де результат може бути невисо-

кої точності (5…10%). 

 

Дискретні та безперервні випадкові величини. 

Випадковою подією називають таку подію, котра за 

здійснення деяких умов може відбутися або не відбудеться. 

Відносною частотою Р* випадкової події А називають від-

ношення: 

𝑃∗(𝐴) = 𝑝∗ =
𝑚∗

𝑛∗
 

 

де m* – число появи події А; n* – загальне число прове-

дених випробувань. 

Досвід показує, що коли число випробувань у кожній 

серії невелике, то відносні частоти появи події А у кожній 

серії можуть істотно відрізнятися. Але коли число випробу-

вань у серіях велике, то відносні частоти перестають носити 

випадковий характер і наближаються до одного сталого чи-

сла, котре називають імовірністю появи випадкової події А. 

Це записують так: 

𝑃∗(𝐴) = 𝑝∗ 

 

Отже, за необмеженого збільшення числа випробувань 

відносна частота події А зводиться до імовірності р появи 

цієї події: Якщо випадкова подія А є цифровою величиною, 

то її називають випадковою величиною, і вона також харак-

теризується імовірністю. Випадкова величина ξ називається 

дискретною, якщо вона може набувати дискретної множини 

значень (х1, х2,..., хn). 
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Дискретна випадкова величина ξ визначається табли-

цею Т: 

 

ξ ≈ (
𝑥1 ∙ 𝑥2 … . . 𝑥𝑛

𝑝1 ∙ 𝑝2 … . . 𝑝𝑛
) ∙ 𝑇 

де х1, х2,..., хn – можливі фіксовані значення величини ξ; 

р1, р2,..., рn – відповідні їм імовірності. 

Таблиця (Т) називається розподілом випадкової вели-

чини. Числа х1, х2,..., хn можуть набувати будь-яких значень, 

але імовірності р1, р2,..., рn повинні задовольняти дві умови: 

 усі рі додатні рі>0; 

 сума всіх рі дорівнює 1: р1+р2+...+рn=1. 

Крім дискретних (фіксованих, роздільних) випадкових 

величин, розрізняють неперервні випадкові величини. Бу-

демо називати випадкову величину ξ неперервною, якщо 

вона може набувати будь-якого значення на певному інтер-

валі (а, b). Прикладом неперервних величин будуть розміри 

партії деталей, виготовлених у межах допуску; час напра-

цювань на відмову вузлів, деталей; час відновлення машин 

та ін. А 

Неперервна випадкова величина ξ визначається задан-

ням інтервалу (а, b), що містить можливі значення цієї ве-

личини, і функцією р(х), яка називається густиною ймовір-

ностей випадкової величини ξ (або густиною розподілу 

ξ).Множиною значень ξ може бути будь-який інтервал, але 

густина р(х) має задовольняти дві умови: 

1) густина р(х) завжди додатна: р(х)>0; 

2) інтеграл від густини р(х) по всьому інтервалу (а, b) до-

рівнює 1. 

 

∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = 1 

Випадкова величина γ, що знаходиться в інтервалі (0, 

1) і має густину р(х)=1, називається рівномірно розподіле-

ною в інтервалі (0, 1) (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Рівномірно розподілена випадкова  

величина γ 

 

Математичне сподівання для рівномірно розподіленої 

величини γ визначається за формулою: 

 

𝑀𝛾 = ∫ 𝑥𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑥𝑑𝑥 =
1

2

1

0

1

0

 

 

Дисперсія: 

 

𝐷 = ∫ 𝑥2𝑝(𝑥)𝑑𝑥 − 𝑀𝛾 =
1

3

1

0

−
1

4
=

1

12
 

 

Рівномірно розподілена на інтервалі (0, 1) величина γ ви-

користовується для розігрування випадкових величин за ме-

тодом Монте-Карло. 

Загальна схема методу Монте-Карло. Нехай необхі-

дно підрахувати якусь невідому величину m. Спробуємо при-

думати таку випадкову величину ξ, щоб математичне споді-

вання цієї величини М ξ=m. Дисперсія при цьому D ξ=b2. 



345 
 

Розглянемо N незалежних випадкових величин ξ1, ξ2, ..., 

ξN , розподіл яких збігається з розподілом ξ. Якщо N велике, 

то за центральною граничною теоремою теорії ймовірностей 

розподіл суми цих випадкових величин  

 

рN = ξ1+ ξ2+ ...+ ξN 
 

буде приблизно нормальним з параметрами 

  

𝑎 = 𝑁 ∙ 𝑚 

𝜎 = 𝑏√𝑁 

Користуючись правилом «трьох сигм», за яким дове-

дено, що на інтервалі ±3σ лежить 99,7% усіх значень випад-

кової величини, запишемо: 

 

𝑃{𝑁 ∙ 𝑚 − 3𝑏√𝑁 < 𝑝𝛾 < 𝑁 ∙ 𝑚 + 3𝑏√𝑁} ≈ 0,997 

 

Якщо розділити вираз у фігурних дужках на N, то одер-

жимо еквівалентну нерівність, а ймовірність її залишиться 

такою ж: 

 

𝑃 {𝑚 − 3𝑏√𝑁 <
𝑝𝛾

𝑁
< 𝑚 +

3𝑏

√𝑁
} ≈ 0,997 

 

Останнє співвідношення можна переписати у вигляді: 

 

𝑃 {
1

𝑁
∑ 𝜉𝑗

𝑁

𝑗=1

− 𝑚 <
3𝑏

√𝑁
} ≈ 0,997 

 

Це надзвичайно важливе для методу Монте-Карло спів-

відношення, тому що забезпечує метод визначення m та оці-

нку похибки. 



346 
 

Отже, знайдемо N значень випадкової величини ξ. Сере-

днє арифметичне  цих значень буде  приблизно дорівнювати 

m. Похибка такого наближення не більше 
3𝑏

√𝑁
. З ростом N по-

хибка прямує до 0. На практиці часто орієнтуються не на оці-

нку інтервалу 
3𝑏

√𝑁
, а на імовірну помилку, котра приблизно 

дорівнює. 

 

𝛾𝑁 = 0,6745
3𝑏

√𝑁
 

 

5.2 Системний підхід у науковому дослідженні. 

Поняття системи. Моделювання у науковому 

дослідженні 
 

Сутність системного аналізу  

Системний підхід – один із головних напрямів методо-

логії спеціального наукового пізнання та соціальної прак-

тики, мета і завдання якого полягає у дослідженнях певних 

об`єктів як складних систем. Системний підхід сприяє фор-

муванню відповідного адекватного формулювання суті дос-

ліджуваних проблем у конкретних науках і вибору ефектив-

них шляхів їх вирішення. 

Методологічна специфіка системного підходу полягає в 

тім, що метою дослідження є вивчення закономірностей і ме-

ханізмів утворення складного об`єкта з певних складових. 

При цьому особлива увага звертається на різноманіття внут-

рішніх і зовнішніх зв`язків системи, на процес (процедуру) 

об`єднання основних понять у єдину теоретичну картину, що 

дає змогу виявити сутність цілісності системи. 

Системний підхід – це категорія, що не має єдиного ви-

значення, оскільки трактується надто широко і неодно-

значно. В літературі наводяться наступні трактування або ви-

значення системного підходу: 
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 інтеграція, синтез розгляду різних сторін явища або 

об`єкта (А. Холл); 

 адекватний засіб дослідження і розробки не будь-яких 

об`єктів, що довільно називаються системою, а лише таких, 

котрі є органічним цілим (С. Оптнер); 

 вираження процедур подання об`єкта як системи та спо-

собів їх розробки (В. Садовський); 

 широкі можливості для одержання різноманітних твер-

джень та оцінок, які передбачають пошук різних варіантів 

виконання певної роботи з подальшим вибором оптималь-

ного варіанта (Д. Бурчфільд). 

Такий підхід має історичне підґрунтя. Так, до середини 

ХIX ст. пізнавальні уявлення про цілісність системи розвива-

лися на рівні конкретних предметів, при цьому взаємозв`язок 

та єдність частин були очевидними як за зовнішніми озна-

ками, так і за властивостями. Спосіб пояснення сутності яко-

гось явища (в ширшому плані) мали механістичний, натурфі-

лософський, метафізичний характер. Водночас розвивалися 

ідеалістичні погляди на природу цілісності системи, почина-

ючи від простих об`єктів і закінчуючи складними. 

На початку ХХ ст. наука піднялася на якісно новий ща-

бель розвитку. Головним її надбанням стала проблема стру-

ктурної організації та забезпечення функціонування склад-

них системних об`єктів, тому в сучасній науці формуються 

та широко використовуються категорії системності. В ре-

зультаті такого прогресу в процесах наукових досліджень 

центральне місце займає системний підхід. 

Необхідність вирішення наукових і практичних завдань 

нового типу поєднується з розвитком загальнонаукових і 

конкретно-наукових (спеціальних) теорій і гіпотез. В процесі 

їх побудови відобразилися принципи та положення систем-

ного підходу. Так, В. І. Вернадський розвинув у 1930-ті роки 

концепцію про біосферу, в основу якої був покладений новий 

тип найскладніших системних об`єктів глобального масш-

табу – біогеоценоз. Ідеї системного підходу застосовуються 
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в екології, фізіології, багатьох напрямах біології, фізики, хі-

мії, а також у психології та суспільних науках. 

Друга половина ХХ ст. характеризувалася постановкою 

та вирішенням системних завдань у суспільній практиці в 

зв`язку із запровадженням складних технічних і соціально-

економічних систем. При цьому різноманітні технічні, орга-

нізаційні, економічні та соціальні питання і проблеми, ме-

тоди і засоби їх вирішення концентрувалися навколо єдиних 

цільових програм. Типовим прикладом можуть бути космі-

чні, енергетичні, технологічні проєкти. У цих комплексних 

програмах значне місце займала все таки проблема типу «лю-

дина-машина». 

Таким чином, науково-технічна революція характеризу-

ється взаємним проникненням (інтеграцією) різних напрямів 

теорії і практики. Масштабні об`єкти трудової діяльності і 

наукового пізнання мають складну системну природу, а дос-

лідження складних системних об`єктів потребує гармоній-

ного сполучення аналітичних і синтетичних методів ви-

вчення структури та функцій системи. 

Системний підхід не існує у вигляді чіткої методики з 

визначеною логічною концепцією. Це – система, утворена із 

сукупності логічних прийомів, методичних правил і принци-

пів теоретичного дослідження, що виконує таким чином ев-

ристичну функцію в загальній системі наукового пізнання. 

Прогресивне значення системного підходу можна коротко 

визначити так: предмети (об`єкти) дослідження і принципи 

системного підходу мають ширші масштаби, зміст і значення 

порівняно з традиційним рівнем наукового пізнання та прак-

тики. Прикладом цього є такі поняття (категорії), як біос-

фера, біогеоценоз, людина-машина тощо. 

Системний підхід містить у собі принципово нову голо-

вну установку, спрямовану в своїй основі на виявлення кон-

кретних механізмів цілісності об`єкта і, при нагоді, повної 

типології його зв`язків. Значні труднощі, які ускладнюють 

вирішення цього головного завдання, полягають у тім, що 
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виявлення у багатокомпонентних об`єктах різнотипних 

зв`язків є лише одним із основних завдань дослідження сис-

темного об`єкта. З іншого боку, важливо здійснювати порів-

няння динаміки всього різноманіття зв`язків у співвимірному 

вигляді за логічно однорідним критерієм, загальним для ці-

лісної системи. Так, наприклад, у системі управління обсяг 

інформації, що надходить до керуючих структур, вимірюють 

у бітах. Істотним є те, що таким шляхом встановлюється не 

лише кількість, а й якість інформації, тобто її зміст для пев-

ного каналу зв`язку і системи загалом. 

Системний підхід визначає також необхідність розчле-

нування досліджуваних багатокомпонентних об`єктів, на ос-

нові принципу найбільшої важливості зв`язків для системи 

при різноманітті їхніх типів у кожній конкретній складовій 

системи. Обґрунтований вибір найбільш адекватного варіа-

нта розчленовування здійснюється за допомогою відокрем-

лення сумірної одиниці аналізу (наприклад, суб`єкт господа-

рювання, орган державного управління тощо). На такому пі-

дґрунті досліджуються основні властивості системного 

об`єкта при нерозривному зв`язку структури та функції в їх 

динаміці. 

До основних напрямів системних досліджень можна ві-

днести три основних тенденції (рис. 5.3), які встановив авст-

ралійський біолог і філософ Л. фон Берталанфі (1901–1972): 
 

 
Рис. 5.3. Основні тенденції напрямів системних  

досліджень 
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Наука про системи вивчає принципи застосування сис-

темних концепцій у природничих, суспільних науках і нау-

ках про поведінку на основі емпіричного дослідження. При 

цьому основна увага дослідника зосереджується на пізнанні 

цілого та цілісності, реалізуються підходи до оцінки рівнів 

складності об`єктів, аналізуються способи взаємодії та взає-

мовідносин компонентів системи. Для досягнення поставле-

ної мети дослідження, виявлення подібності та ізоморфізму 

різних систем широко використовуються формальні методи, 

зокрема математичні моделі. 

Системна технологія використовується для розв`язання 

проблем, що виникають у виробництві та суспільних відно-

синах, які можна досліджувати на основі теорії систем. Та-

ким чином, у системному аналізі, в процесах управління си-

стемами, в дослідженні операцій, інформатизації тощо сис-

темний підхід використовується для пошуку практичних 

розв`язань конкретних проблем. 

Системна філософія – це спроба концептуалізації взає-

мозв`язків і взаємозалежностей між науковими теоріями, ко-

трі сформувались у різних галузях знань, і поєднання розді-

лів традиційної науки в загальних філософських концепціях 

систем. 

Принципи системного підходу. Принципи системного 

підходу – це загальні положення, що відображають відно-

шення, абстраговані від конкретного змісту наукових і прик-

ладних проблем. Для вирішення конкретної наукової про-

блеми або проблемної ситуації принципи системного під-

ходу повинні конкретизуватися, причому конкретизація ви-

значається об`єктом і предметом наукового дослідження. В 

дослідженні складних систем необхідно виявити суттєві осо-

бливості проблеми, врахувати найважливіші взаємозв`язки 

на основі інтерпретації системних принципів до конкретних 

умов, що дає змогу досліднику піднятися на вищий рівень 

розуміння системи загалом, вийти за межі її розгляду «зсере-
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дини». Адекватне застосування принципів системного під-

ходу при дослідженні різних систем сприяє розвитку у дос-

лідника особливого, системного типу мислення. 

У науковій літературі до основних принципів систем-

ного підходу пропонується віднести: 

 принцип остаточної (глобальної, генеральної) мети – 

функціонування та розвиток системи і всіх її складових по-

винні спрямовуватися на досягнення певної глобальної (ге-

неральної) мети. Всі зміни, удосконалення та управління си-

стемою потрібно оцінювати з цієї точки зору; 

 принцип єдності, зв`язаності і модульності – система 

розглядається «ззовні» як єдине ціле (принцип єдності), вод-

ночас необхідний «погляд зсередини», дослідження окремих 

взаємодіючих складових (принцип зв`язаності). Принцип мо-

дульності передбачає розгляд замість складових системи її 

входів і виходів, тобто абстрагування від зайвої деталізації за 

умови збереження можливості адекватного описання сис-

теми; 

 принцип ієрархії – виявлення або створення у системі 

ієрархічних зв`язків, модулів, цілей. В ієрархічних системах 

дослідження, як правило, розпочинається з «вищих» рівнів 

ієрархії, а в разі її відсутності дослідник повинен чітко визна-

чити, в якій послідовності розглядатимуться складові сис-

теми та напрямок конкретизації уявлень; 

 принцип функціональності – структура системи тісно 

пов`язана та обумовлюється її функціями; отже, створювати 

та досліджувати систему необхідно після визначення її фун-

кцій. У разі появи нових функцій системи доцільно зміню-

вати її структуру, а не намагатися «прив`язати» цю функцію 

до старої структури; 

 принцип розвитку – здатність до удосконалення, розви-

тку системи за умови збереження певних якісних властивос-

тей. При створенні та дослідженні штучних систем межі ро-

зширення функцій системи та її модернізація повинні визна-

чатись їхньою доцільністю. Здатність до розвитку штучних 
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систем визначається наявністю таких властивостей, як само-

навчання, самоорганізація, штучний інтелект; 

 принцип децентралізації – розумний компроміс між 

повною централізацією системи та здатністю реагувати на 

вплив зовнішнього середовища окремими частинами сис-

теми. Співвідношення між централізацією та децентраліза-

цією визначається метою та призначенням системи. Повні-

стю централізована система є негнучкою, неспроможною 

швидко реагувати і пристосовуватися до змінних умов; 

 принцип невизначеності – у більшості випадків дослі-

джується система, про яку не все відомо, поведінка якої не 

завжди зрозуміла, невідома її структура, непередбачуваний 

перебіг процесів, невідомі зовнішні впливи тощо. Частковим 

випадком невизначеності є випадковість, коли певна подія 

може відбутись, а може й не відбутись. 

В процесі системного аналізу створюється абстрактна 

концептуальна система, котра описується за допомогою си-

мволів або інших засобів і є певною структурно-логічною 

конструкцією, мета якої – слугувати інструментом для розу-

міння, опису та більш повної оптимізації поведінки реальної 

системи, зв`язків і відношень її елементів. Такою абстракт-

ною системою може бути математична, комп`ютерна, слове-

сна (вербальна) модель або система моделей. Отже, систем-

ний аналіз – це методологія дослідження таких властивостей 

і відношень в об`єктах, які складно спостерігати і важко ро-

зуміти за допомогою представлення цих об`єктів у вигляді 

систем, і вивчення їх властивостей і зв`язків як відношень 

між цілями та засобами їх реалізації. 

Термін «системний аналіз» переважно використову-

ється для характеристики процедури проведення системного 

дослідження, що полягає в розчленуванні проблеми на її 

складові, які доступніші для вирішення, у використанні аде-

кватних спеціальних методів для розв`язання окремих підп-

роблем і, зрештою, в об`єднанні часткових рішень таким чи-

ном, щоб проблема була вирішена загалом. Отже, системний 
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аналіз передбачає не лише органічне поєднання аналітичного 

розчленування проблеми на частини та дослідження зв`язків 

і відношень між цими частинами, а й вимагає розгляду цілей 

і завдань, загальних для усіх частин, потім відповідно до оде-

ржаних результатів – здійснення синтезу загального рішення 

із частковими рішеннями. Систему в загальному розумінні 

можна розглядати як спосіб розв`язання певної проблеми, 

тобто як сукупність усіх необхідних знань, інформації, мате-

ріальних засобів і способів їх використання, організації дія-

льності людей, що спрямована на розв`язання проблеми. Си-

стемний аналіз призначений для правильного вибору систе-

много інструментарію з метою розв`язання поставленої про-

блеми. Оскільки мета системи формується, як правило, в за-

гальних термінах, її необхідно конкретизувати і довести че-

рез послідовні рівні до конкретних критеріїв і показників. Та-

ким чином, декомпозиція мети – одне з призначень систем-

ного аналізу. Для досягнення мети можуть використовува-

тися різноманітні засоби з різних сфер діяльності людини, 

виникає необхідність відокремлення єдиного методу для ві-

дбору засобів її досягнення, що відповідають визначеним 

критеріям, тому ще одне призначення системного аналізу – 

встановлення критеріїв відбору засобів для досягнення 

мети. Після визначення цих засобів та способів дій прийма-

ються багатоваріантні рішення. Отже, обґрунтування ви-

бору рішення – важливе завдання системного аналізу. 

Системний аналіз базується на таких методологічних 

принципах: 

 органічна єдність об`єктивного та суб`єктивного в про-

цесі наукового дослідження; 

 структурність системи, що визначає цілісність і стій-

кість її характеристик; 

 динамізм системи; 

 міждисциплінарний характер системних досліджень; 

 органічна єдність формального та неформального при 

проведенні аналізу. 
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Системний аналіз застосовується для розв`язання склад-

них проблем, пов`язаних з діяльністю людей. Він не проти-

ставляється іншим методам аналізу проблем і прийняття рі-

шень, але відрізняється синтезом в єдиній методології взає-

мопов`язаних понять, методів і прийомів, які  раніше вико-

ристовувалися відокремлено при розв`язанні часткових про-

блем. 

Комплекс системних понять і методів розповсюджу-

ється також на планування та керування. Системний аналіз 

дає змогу розкласти складну проблему на компоненти аж до 

постановки конкретних завдань, для яких існують методи їх 

реалізації, а, з іншого боку, зберігає цілісність цієї проблеми. 

До основних особливостей системного аналізу можна 

віднести такі: 

 розглядаються всі теоретично можливі альтернативні 

шляхи і засоби досягнення мети, оптимальна комбінація та 

сполучення різних методів і засобів; 

 альтернативи оцінюються з позицій перспективи, зок-

рема для систем, які мають стратегічне значення; 

 відсутні стандартні, строго детерміновані рішення; 

 чітко розмежовуються різні точки зору при вирішенні 

однієї проблеми; 

 застосовується підхід до проблем, для яких не повністю 

визначені вимоги щодо термінів реалізації та вартості; 

 визнається принципове значення організаційних і 

суб`єктивних чинників в процесі прийняття рішень і відпо-

відно до цього розробляються процедури широкого застосу-

вання якісних (логічних) міркувань в аналізі й узгодженні рі-

зних точок зору; 

 особлива увага приділяється факторам ризику і невизна-

ченості, їх врахуванню й оцінці при виборі оптимального рі-

шення серед декількох можливих варіантів. 

В процесі наукового дослідження та практичної діяльно-

сті виникає потреба в розв`язанні проблем трьох видів: 
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 добре структуровані або кількісно визначені проблеми, 

в яких суттєві залежності виявлені та виражені у числах і си-

мволах (методологія дослідження операцій, математичні ме-

тоди і моделі тощо); 

 неструктуровані або якісно визначені проблеми, що мі-

стять лише опис основних ресурсів, ознак і характеристик, 

кількісні залежності між якими зовсім не визначені (евристи-

чні методи, інтуїтивні рішення); 

 слабко структуровані або змішані проблеми, котрі міс-

тять якісні та кількісні елементи, причому домінують якісні, 

мало визначені та невизначені сторони проблеми, до яких на-

лежать більшість соціальних, економічних, політичних, 

управлінських, технічних проблем. Типовими є: перспекти-

вні (стратегічні) проблеми, що повинні вирішуватись у май-

бутньому; проблеми, які характеризуються широким набо-

ром альтернатив; проблеми, котрі вимагають значних ресур-

сів і містять елементи ризику; проблеми, що мають складну 

внутрішню структуру; проблеми, для яких не повністю ви-

значені вимоги щодо вартості і часу. Саме ці проблеми є ос-

новною сферою застосування системного аналізу. 

Системний аналіз як сукупність методів і засобів розро-

бки, прийняття й обґрунтування рішень в процесі дослі-

дження, утворення та управління системою передбачає: 

 прийняття оптимального рішення на основі багатьох 

альтернатив; 

 оцінювання кожної альтернативи з позицій довготрива-

лої перспективи; 

 поглиблене розуміння й упорядкування (структуриза-

ція) проблеми; 

 спрямування на розробку і прийняття нових принципів 

наукового мислення, яке враховує взаємозв`язки елементів 

цілого та суперечливі тенденції. 

Основне практичне значення системного аналізу поля-

гає не стільки в кількісній визначеності шляхів і способів ви-

рішення проблеми, скільки в зростанні ступеня її розуміння 
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спеціалістами та експертами, котрі беруть участь у вирішенні 

цієї проблеми, і визначенні альтернативних шляхів досяг-

нення певної мети особами, що відповідальні за ухвалення 

управлінських рішень. 

 

5.2.1 Поняття системи та її властивості 

Застосування системного підходу як головного прин-

ципу побудови, функціонування і розвитку, а також дослі-

дження будь-яких систем (системних об`єктів), передбачає 

володіння відповідним понятійним (категоріальним) апара-

том. 

Система (від грец. systema – складене з частин, поєд-

нання, складання) – це об`єктивна єдність закономірно 

пов`язаних один з одним предметів, явищ, а також знань про 

природу і суспільство. 

Систему визначають також як комплекс елементів та їх-

ніх властивостей, взаємодія між якими зумовлює появу які-

сно нової цілісності. Наявність істотних стійких зв`язків (ві-

дношень) між складовими системи або (та) їхніми властиво-

стями, які перевищують за потужністю (силою) зв`язки (від-

ношення) цих складових з об`єктами, що не входять до цієї 

системи, є важливим її атрибутом. 

У перекладі з грецької «systema» – це ціле, яке склада-

ється з частин, об’єднання. Термін «система» існує вже 

більш ніж два тисячоліття, проте, різні дослідники визнача-

ють його по-різному. На сьогодні існує понад 500 визначень 

терміна «система». Проте, використовуючи будь-яке з них, 

насамперед потрібно мати на увазі ті завдання, які ставить 

перед собою дослідник. 

Системою може бути один комп’ютер, автоматична лі-

нія або технологічний процес, у яких комп’ютер є лише од-

ним з компонентів, і все підприємство або декілька різних 

підприємств, що функціонують як єдина система в одній га-
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лузі промисловості. Те, що один дослідник визначає як сис-

тему, для іншого може бути лише компонентом складнішої 

системи. 

Одне з перших визначень системи (1950 р.) належить ав-

стрійському біологові Л. фон Берталанфі, згідно з яким сис-

тема складається з деякої кількості взаємозв’язаних елемен-

тів. Оскільки між елементами системи існують певні взає-

мозв’язки, то повинні бути структурні відношення. Таким 

чином, система – це щось більше, ніж сукупність елементів. 

Аналізуючи систему, потрібно враховувати оцінку систем-

ного (синергетичного) ефекту. Властивості системи відмінні 

від властивостей її елементів, і залежно від властивостей, 

якими цікавляться дослідники, та ж сама сукупність елемен-

тів як може бути системою, так і не бути нею. 

Система – цілісний комплекс взаємозв’язаних елемен-

тів, який має певну структуру і взаємодіє із зовнішнім сере-

довищем і володіє емерджентністю. 

Середовище – це сукупність елементів зовнішнього 

світу, які не входять до складу системи, але впливають на її 

поведінку або властивості. Система є відкритою, якщо існує 

зовнішнє середовище, яке впливає на систему, і закритою, 

якщо зовнішнє середовище відсутнє або не враховується, у 

зв’язку з поставленими цілями досліджень. 

Багато дослідників визначають систему як цілеспрямо-

вану множину взаємозв’язаних елементів будь-якої природи. 

Згідно з цим визначенням система функціонує для досяг-

нення деякої мети. Це визначення цілком правильне для со-

ціологічних і технічних систем, але погано підходить для си-

стем навколишньої природи (наприклад, біологічних), мета 

функціонування яких не завжди відома. 

Визначення поняття системи пов’язані з абстрактною 

теорією систем, в рамках якої використовуються такі рівні 

абстрактного опису: 

 символічний, або лінгвістичний; 

 теоретико-множинний; 
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 абстрактно-алгебраїчний; 

 топологічний; 

 логіко-математичний; 

 теоретико-інформаційний; 

 динамічний; 

 евристичний. 

Найвищим рівнем абстрактного опису систем є лінгвіс-

тичний; ґрунтуючись на ньому, можна отримати всі інші рі-

вні. На цьому рівні вводиться поняття предметної області, 

для опису якої застосовуються моделі алгебри, пов’язані з де-

якою мовою. 

Для опису предметної області цією мовою використо-

вуються формальні мови, за допомогою яких будують логіко-

алгебраїчну модель предметної області. 

Таким чином, система – це окремий випадок теорії, 

описаний формальною мовою, яка уточнюється до мови 

об’єктів. 

Для визначення деякого поняття використовують певні 

символи (алфавіт) і встановлюють правила оперування ними. 

Сукупність символів і правил користування ними 

утворює абстрактну мову. 

Поняття, висловлене абстрактною мовою, означає будь-

яке речення (формулу), побудоване за граматичними прави-

лами цієї мови. Припускають, що таке речення містить 

змінні, що підбираються, так звані конституенти, які, ма-

ючи тільки певні значення, роблять дане висловлювання іс-

тинним. 

Якщо існує множина висловлювань G, але лише V з них 

істинні, то вважають, що має місце теорія L щодо множини 

G. Якщо припустити, що конституенти в цих висловлюван-

нях є формально визначеними величинами, то такі вислов-

лювання називаються правильними. Тоді, за визначенням М. 

Месаровича, система – це множина правильних висловлю-

вань. 
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Усі висловлювання поділяються на два типи: терми, які 

вказують на предмети (об’єкти), і функтори, які визначають 

відношення між термами (об’єктами). Використання термів 

і функторів дає можливість показати, як, базуючись на лінг-

вістичному рівні, можна утворити інші рівні абстрактного 

опису системи. 

Наприклад, за допомогою термів і функторів можна по-

казати, як з лінгвістичного рівня абстрактного опису системи 

виникає теоретико-множинний, якщо вважати, що терми – це 

множина XS, за допомогою якої перераховують елементи або, 

інакше, підсистеми досліджуваних систем, а функтори вста-

новлюють характер відношень між задіяними в описі множи-

нами. 

Для подальшого викладу користуватимемося теоретико-

множинним визначенням системи (А. Холл, Р. Фейджин і Ф. 

Фейджин), згідно з яким система – це множина об’єктів, 

між якими існують певні відношення, а також їх атрибути. 

Під об’єктами розуміють компоненти (елементи) сис-

теми. Це, наприклад, підсистеми (тобто може існувати ієрар-

хія підсистем) або окремі об’єкти системи. Атрибути – це 

властивості об’єктів. Відношення задають певний закон, за 

яким визначається деяке відображення в одній і тій же мно-

жині об’єктів. Згідно з цим визначенням поняття множина і 

елемент є аксіоматичними. Таким чином, система S зада-

ється парою елементів: 

 

S = (XS , RS ), 
 

де XS, RS – множини відповідно елементів (об’єктів) си-

стеми і відношень між ними. 

Відношення визначають взаємодію між об’єктами. У за-

гальному випадку n-відношення R в множинах X1, X2,… ,Xn є 

деякою підмножиною декартового добутку X1·X2 … Xn, який 

складений з n-вимірних наборів виду (x1,x2,…,xn ), де xi Xi , 

і=1,2, …, n. 
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Декартовим добутком множин A·B називається су-

купність будь-яких пар виду (a,b), де a A, b B, тобто 

A·B={(a,b): a A, b B}. 

Якщо відношення R в окремому випадку задається, на-

приклад деякою функцією, яка визначає зв’язок між певним 

елементом x X і певним елементом y підмножини Y, то 

f:X→Y, тобто вважаємо, що функція f перетворить значення 

з множини X у значення підмножини Y. Для функції f мно-

жина X – це область визначення, а підмножина Y – область 

значень функції. Функцію f можна розглядати як множину 

впорядкованих пар елементів (x,y), де y=f( x). 

Що стосується атрибутів системи, то вони подібні до фу-

нкцій, визначених на підмножині об’єктів. 

Відмінність атрибутів від функцій полягає в тім, що два 

різних атрибути з точки зору поняття функції можуть бути 

однаковими. Атрибут A задається парою елементів – (i,f), де 

i – ім’я атрибута, а f – функція, визначена на підмножині 

об’єктів. У динамічних об’єктів атрибут також може бути 

функцією від часу t. Наприклад, у разі дослідження пропуск-

ної спроможності ділянок автомобільних доріг об’єктами си-

стеми можуть бути перехрестя, розв’язки, поворот і прямолі-

нійні ділянки доріг (статичні об’єкти) та автомобілі (динамі-

чні об’єкти). Властивості (атрибути) динамічних об’єктів, на 

відміну від властивостей статичних, змінюються в часі. На-

приклад, гальмівний шлях автомобіля змінюється залежно 

від швидкості руху і погодних умов, а прискорення може 

бути додатнім (під час розгону) або від’ємним (під час галь-

мування). Відношення в цій системі задаються згідно з пра-

вилами дорожнього руху. 

Вивчаючи систему більш глибоко, усвідомлюємо, що 

вона може складатися з підсистем або бути одним з елемен-

тів більшої системи, тобто може існувати ієрархія систем. 

Наприклад, двигун є підсистемою автомобіля, який, у свою 

чергу, є підсистемою транспортного потоку магістралі. 
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На теоретико-множинному рівні абстрактного опису си-

стеми можна отримувати досить таки загальні відомості про 

реальні системи, а для конкретних цілей потрібні інші мо-

делі, які давали б можливість детальніше аналізувати різні 

властивості реальних систем. Для цього потрібні нижчі рівні 

абстрактного опису систем, які є окремими випадками опису 

теоретико-множинного рівня. Так, якщо зв’язки між елемен-

тами даних множин встановлюються за допомогою деяких 

однозначних функцій, які відображають елементи множини 

в саму початкову множину, то має місце абстрактно-алгебра-

їчний рівень опису систем. У таких випадках вважають, що 

між елементами множини встановлені нульарні, унарні, біна-

рні, тернарні й інші відношення. 

Якщо ж на даних множинах визначені деякі багатозна-

чні функції, то мають місце топологічні абстрактні моделі, 

записані мовою загальної топології або її гілок, які назива-

ються топологією алгебри, гомологічною топологією тощо. 

Вибір потрібного рівня абстрактного опису при ви-

вченні тієї або іншої реальної системи є завжди найбільш від-

повідальним і найбільш важким кроком у теоретико-систем-

них побудовах. Цей процес майже не піддається формалізації 

і багато в чому залежить від досвіду і знань дослідника, його 

професійної підготовки, цілей дослідження тощо. 

До основних характерних особливостей системи можна 

віднести наступні: 

 система є передусім сукупністю елементів. За певних 

умов елементи, відповідно, можуть розглядатись як системи; 

 наявність суттєвих зв`язків між елементами та (або) їх 

властивостями, що переважають над зв`язками цих елементів 

з тими, які не входять до даної системи. Під суттєвими зв`яз-

ками розуміють лише такі, що закономірно визначають інте-

гративні властивості системи, і це вирізняє систему з оточу-

ючого середовища як цілісний об`єкт; 

 наявність визначеної організації, що проявляється у зме-

ншенні ступеня ентропії (невизначеності) системи порівняно 
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з ентропією системотвірних факторів. До таких факторів на-

лежать кількість елементів системи, кількість суттєвих зв`яз-

ків, якими може володіти елемент, тощо; 

 наявність інтегративних властивостей, тобто властивих 

системі загалом, але не властивих жодному елементу зок-

рема. Це свідчить про те, що хоча властивості системи і зале-

жать від властивостей елементів, вони не визначаються ними 

повністю. Отже система не зводиться до простої сукупності 

елементів і, розчленовуючи її на окремі частини, неможливо 

пізнати всі властивості системи загалом. 

У загальному вигляді поняття «система» характеризу-

ється: а) множиною елементів; б) зв`язками між ними; в) ці-

лісним характером матеріального об`єкта, явища або про-

цесу. 

Можна відокремити такі головні групи властивих систе-

мам ознак, які характеризують: 

 сутність і складність систем; 

 зв`язок систем із зовнішнім середовищем; 

 цілеспрямованість систем; 

 параметри розвитку та функціонування систем. Розгля-

немо детальніше основні властивості системи. 

Загальність та абстрактність. Як система можуть 

розглядатися всі без винятку об`єкти, предмети, явища, про-

цеси незалежно від їх природи. 

Множинність. Одна і та ж сукупність елементів може 

утворювати різні системи, кожна з яких визначається конк-

ретними системотвірними відношеннями та властивостями. 

Цілісність і подільність. Система є передусім цілісною 

сукупністю елементів. Це означає, що, з одного боку, сис-

тема – це цілісне утворення, а з іншого – в її складі чітко мо-

жуть бути відокремлені цілісні об`єкти (елементи). Однак не 

компоненти утворюють ціле (систему), а, навпаки, – при по-

ділі цілого виявляють компоненти системи. Отже, первин-

ність цілого – це головний постулат теорії системи. 
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Еквіпотенційність. Систему можна розглядати як під-

систему системи вищого рівня, і, навпаки, – підсистему мо-

жна розглядати як систему зі своєю структурою, функціями, 

зв`язками між елементами. 

Неадитивність системи (емерджентність). Власти-

вості системи хоча і залежать від властивостей її елементів, 

але не визначаються ними повністю. Функціонування сис-

теми не може бути зведено до функціонування окремих її 

компонентів. Сукупне функціонування взаємозв`язаних еле-

ментів системи породжує якісно нові її функціональні влас-

тивості. Звідси випливає важливий висновок: система не зво-

диться до простої сукупності елементів, тому, розділяючи її 

на частини, досліджуючи кожну з них окремо, неможливо пі-

знати всі властивості системи загалом. Цю властивість ще на-

зивають системною або інтегративною. Емерджентність є 

результатом виникнення між елементами системи так званих 

синергічних зв`язків, які забезпечують більший загальний 

ефект функціонування системи, ніж сума ефектів елементів 

системи, що діють незалежно. 

Синергетика (від грец. synergetikos – спільний, пого-

джений, діючий) науковий напрямок, що вивчає зв`язки між 

елементами структури (підсистемами), які утворюються у ві-

дкритих системах (біологічних, фізико-хімічних, економіч-

них, соціальних та ін.) завдяки інтенсивному (потоковому) 

обміну речовинами й енергією з навколишнім середовищем 

за нерівноважних умов. У складних системах спостерігається 

погоджена поведінка підсистем, в результаті чого зростає рі-

вень її впорядкованості (явище самоорганізації), тобто змен-

шується ентропія. Це, зокрема, стосується економічних і со-

ціальних систем. Результатом самоорганізації стає виник-

нення взаємодії (наприклад, кооперація) і, можливо, регене-

рація динамічних об`єктів (підсистем), складніших в інфор-

маційному аспекті, ніж елементи (об`єкти) середовища, з 

яких вони виникають. 
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Ієрархічність системи – це складність і багаторівне-

вість структури системи, яка характеризується такими пока-

зниками: кількість рівнів ієрархії побудови та управління си-

стемою, різноманіття компонентів і зв`язків, складність по-

ведінки та неадитивність властивостей, складність опису й 

управління системою, кількість параметрів і необхідний об-

сяг інформації для управління системою. Ієрархічність сис-

теми полягає також у тому, що систему можна розглядати як 

елемент системи вищого порядку (надсистеми), а її елементи 

– як системи нижчого порядку. 

Взаємозалежність між системою та зовнішнім сере-

довищем. Система формує та проявляє свої властивості при 

взаємодії із зовнішнім середовищем. Вона розвивається під 

впливом зовнішнього середовища, але при цьому намага-

ється зберегти власну якісну визначеність і властивості, що 

забезпечують відносну стійкість її функціонування. 

Рівень самостійності і відкритості системи визнача-

ється такими показниками: кількістю зв`язків системи із зов-

нішнім середовищем у середньому на один її елемент чи ін-

ший параметр; інтенсивністю обміну інформацією чи ресур-

сами між системою та зовнішнім середовищем; ступенем 

впливу інших систем. 

Цілеспрямованість системи означає наявність у неї 

цілі (цілей) функціонування і розвитку. При цьому цілі хара-

ктеризуються власною структурою та ієрархією. 

Надійність системи (наприклад, організації) характе-

ризується, зокрема: безперебійністю функціонування сис-

теми при виході з ладу одного з компонентів; фінансовою 

стійкістю і платоспроможністю організації; перспективністю 

запровадженої економічної, технічної, соціальної політики. 

Розмірність системи характеризується кількістю ком-

понентів системи та зв`язків між ними, що також свідчить 

про складність системи. 
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Застосування системного підходу в процесі наукового 

дослідження, зокрема в галузі державного управління та дер-

жавної служби, передбачає дотримання наступних систем-

них принципів (рис. 5.4): 

 

 
Рис. 5.4. Принципи системного підходу 

 

Системи функціонують у певному зовнішньому середо-

вищі. Зовнішнє середовище – це все те, що знаходиться зо-

вні системи, поза її межами, включаючи необхідні умови для 
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існування та розвитку системи. Зовнішнє середовище скла-

дається із багатьох природних, суспільних, інформаційних, 

економічних, виробничих та інших факторів, які впливають 

на систему та й самі певною мірою перебувають під впливом 

цієї системи. 

Система може взаємодіяти із середовищем через: 

 призначення, тобто, якщо призначення системи несумі-

сне з середовищем, то необхідно або модифікувати призна-

чення, або модифікувати систему та пристосовувати її до се-

редовища; 

 побудову, тобто компоненти системи повинні гармо-

нійно взаємодіяти як між собою, так і з середовищем; 

 оцінку, тобто рівень сумісності системи з середовищем, 

ефективність реалізації її призначення, можливість реалізації 

додаткових цілей. 

Взаємодія між системою та зовнішнім середовищем 

здійснюється за допомогою входів і виходів. Вхід системи – 

це дія на неї зовнішнього середовища. Вихід системи – це 

результат функціонування системи для досягнення певної 

мети або її реакція на вплив зовнішнього середовища. Зага-

льна кількість взаємодій системи із зовнішнім середовищем 

дуже велика, тому на практиці та в процесі наукового дослі-

дження обмежуються аналізом найсуттєвіших зв`язків, вибір 

яких визначається конкретними умовами управління тим чи 

іншим об`єктом. При дослідженні взаємодії системи із зовні-

шнім середовищем широко застосовується кібернетична ідея 

«чорної скриньки», запропонованої Н. Вінером (рис. 5.5). 

Ця максимально спрощена модель відображає дві важ-

ливі властивості системи – цілісність і відокремленість від 

середовища. Однак, система не є ізольованою від зовніш-

нього середовища, а пов`язана з ним зв`язками, через які 

здійснює певний вплив, реалізуючи своє призначення, мету 

(виходи системи). 
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Рис. 5.5. Модель системи на основі принципу  

«чорна скринька» 

 

Крім цього, повинні існувати зв`язки іншого типу, що 

забезпечують її використання, тобто дію на систему з боку 

середовища (входи системи). Назва «чорна скринька» обра-

зно підкреслює повну відсутність інформації про внутрішню 

будову системи; в цій моделі фіксуються лише вхідні та ви-

хідні зв`язки із середовищем. 

 

5.2.2 Класифікація систем 

Класифікація систем передбачає їх поділ на матеріальні 

та абстрактні. 

Матеріальні системи є реальними об’єктами, що існу-

ють у реальному часі. Вони поділяються на природні і шту-

чні. Природні  системи – сукупність об’єктів природи, а шту-

чні – організаційно-економічних, соціальних або технічних 

об’єктів. До природних систем належать астрокосмічні, пла-

нетарні, фізичні, хімічні системи тощо. 

Абстрактні системи – розумово-зорові уявлення, зо-

браження або моделі матеріальних систем, які поділяються 

на логічні та символічні. 

Логічні системи є результатом дедуктивного або індук-

тивного представлення матеріальних систем. Їх можна розг-

лядати як системи понять і визначень про структуру, стан та 

основні закономірності зміни стану матеріальних систем. 
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Символічні системи є формалізацією логічних систем. 

Вони поділяються на три класи: 

1. Статичні математичні системи або моделі, котрі можна 

розглядати як опис засобами математичного апарату стану 

матеріальних систем; 

2. Динамічні математичні системи або моделі, котрі можна 

розглядати як математичну формалізацію процесів розвитку 

матеріальних систем; 

3. Квазістатистичні системи, що знаходяться в нестійкому 

положенні між статикою та динамікою і при одних впливах 

поводять себе як статичні, а при інших – як динамічні. 

У літературі наводяться й інші класифікації систем. Так, 

проф. Ю. Черняк пропонує наступний поділ систем. 

1. Великі системи (ВС) – це системи, котрі не можна спо-

стерігати одночасно з позиції одного спостерігача або в часі, 

або в просторі. У таких випадках система розглядається пос-

лідовно по частинах із поступовим переміщенням з нижчого 

на вищий рівень. 

2. Складні системи (СС) – це системи, які не можна ско-

мпонувати з певних підсистем. Це означає, що: 

а) спостерігач послідовно змінює свою позицію стосо-

вно об’єкта і спостерігає його з різних сторін; 

б) різні спостерігачі досліджують об’єкт з різних сторін. 

3. Динамічні системи (ДС) – це системи, котрі постійно 

змінюються. Будь-яка зміна, що відбувається в системі, нази-

вається процесом. Якщо система характеризується одним ва-

ріантом поведінки, її називають детермінованою. 

Імовірнісна система – це система, поведінку якої можна 

передбачити з певним рівнем імовірності на основі дослі-

дження її минулої поведінки. 

Динамічні системи характеризуються наступними влас-

тивостями: 

 рівновага – здатність повертатися до початкового стану, 

компенсуючи вплив зовнішнього середовища; 
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 самоорганізація – здатність відновлювати свою струк-

туру або поведінку для компенсації зовнішнього середо-

вища; 

 інваріантність поведінки – те, що залишається в поведі-

нці системи незмінним у будь-який відрізок часу. 

4. Кібернетичні або керуючі системи (КС) – це системи, 

з допомогою яких досліджуються процеси управління в тех-

нічних, біологічних, економічних і соціальних системах. 

Центральним поняттям в цьому випадку є інформація як за-

сіб впливу на поведінку системи. 

5. Цілеспрямовані системи (ЦС) – це системи, які володі-

ють цілеспрямованістю. Досягнення цілі у більшості випад-

ків має ймовірнісний характер. За способом керування сис-

теми поділяються на: керовані ззовні, самокеровані та з 

комбінованим керуванням. У керованих ззовні системах ке-

руючий блок знаходиться за межами системи; в системах із 

комбінованим керуванням управління здійснюється част-

ково ззовні, а частково – в межах систем. 

У теоретико-пізнавальному плані виокремлюють три 

можливі аспекти розгляду систем: 

1) Система розглядається як взаємопов’язаний комплекс 

матеріальних об’єктів; 

2) Система охоплює, з одного боку, набір матеріальних 

об’єктів, а з іншого – інформацію про їхній стан; 

3) Система розглядається в інформаційному аспекті як 

комплекс відношень, зв’язків, інформації. 

Кожний із цих підходів потребує відповідного специфі-

чного наукового інструментарію для розв’язання трьох різ-

них видів завдань. 

Підсистемою називають сукупність елементів, які 

об’єднані єдиним процесом функціонування та при взаємодії 

реалізують певну функцію чи операцію, що необхідні для до-

сягнення поставленої перед системою мети. 
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Надсистемою називають систему вищого рівня ієрар-

хії, ширшу, глобальну систему, в яку досліджувана входить 

як складова частина. 

Головним системотвірним фактором є функції сис-

теми. Існує кілька думок стосовно того, що таке функція си-

стеми. Так, під функцією системи можна розуміти перетво-

рення її входів у виходи. З іншого боку, функція системи 

може полягати у збереженні її існування, підтримці струк-

тури та впорядкованості. Іноді функцію системи ототожню-

ють із функціонуванням цієї ж системи, визначаючи її як спо-

сіб, засіб або як дію для досягнення цілей системи. 

Функція системи – це все те, що виконує система або 

може виконувати відповідно до свого призначення. Мно-

жина функцій системи є перетворення призначення системи 

в дії, тобто сукупність послідовних її станів у просторі та 

часі. 

Окрім функції, до системотвірних факторів належить 

мета та ціль системи. Мета – це головне призначення сис-

теми, яке не є детермінованим і фіксованим, а може зміню-

ватись у часі й не обов’язково єдиноможливим чином. Мета 

конкретизується за допомогою цілей. Ціль системи – це ба-

жаний стан її виходів. Системи, що мають ціль, називають 

цілеспрямованими. Цілі в часовому аспекті поділяються на: 

тактичні, стратегічні та ідеали. Тактична ціль – це ба-

жані результати, досягнення яких відбувається за визначений 

і порівняно короткий період часу. Стратегічні цілі досяга-

ються за довший час за умови досягнення тактичних цілей. 

Ідеал – це така ціль, що ніколи не досягається, але до якої 

система постійно прагне, реалізуючи тактичні і стратегічні. 

За наявністю інформації про способи досягнення виок-

ремлюють: 

 функціональну ціль – ціль, шляхи та способи досягнення 

якої вже відомі, а тому повторюються у часі та просторі; 
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 ціль-аналог, яка є результатом дії іншої системи, але ні-

коли не реалізувалася системою, що досліджується, а коли й 

досягалась, то за інших зовнішніх умов; 

 ціль розвитку – нова ціль, яка ніколи раніше не досяга-

лась, вона по суті пов’язана з утворенням нової системи. 

Системотвірним фактором є також стан системи, що 

характеризується кількісними та якісними значеннями внут-

рішніх параметрів системи у певний момент. Зміна довільної 

кількості цих характеристик означатиме перехід системи до 

іншого стану. Функціонування системи, яке проявляється у 

зміні її станів, що відповідає неперервній чи дискретній зміні 

певної характеристики, називають поведінкою або рухом. 

Найчастіше таким параметром є час. Отже, поведінка сис-

теми – це розгорнута в часі послідовність реакцій системи на 

внутрішні зміни та зовнішній вплив. 

Ще одним системотвірним фактором є наявність рівно-

ваги, тобто здатності системи зберігати свій стан незмінним 

якомога довше. Під стійкістю розуміють здатність системи 

повертатись у стан рівноваги після виведення її з цього стану 

впливом зовнішніх факторів. Стан рівноваги, в який система 

здатна повертатись, називають стійким станом рівноваги. 

 

5.2.3 Зв’язки (потоки). Види зв’язків 

Зв’язок – це одна з категорій, що найчастіше застосову-

ється в системному аналізі. Зв’язок (потік) є важливим, з то-

чки зору дослідження або керування системою, обміном ре-

човиною, енергією, інформацією між системою і зовнішнім 

середовищем, а також між елементами системи. Функції си-

стеми реалізуються через зв’язки, тобто через потоки енергії, 

людей, матеріальні та інформаційні. Структура ініціює по-

токи, спрямовуючи їх певними каналами, перетворює з пев-

ною затримкою в часі. Зв’язки, які необхідні для збереження 

структури, називаються підтримуючими, а ті, що є результа-

том функціонування системи, – потоками продукції. Зв’язок 
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між предметами (процесами, подіями, явищами) можна ви-

значити наступним чином: два та більше об’єктів пов’язані, 

якщо за наявністю або відсутністю деяких властивостей в од-

них ми можемо робити висновки про їхню наявність або від-

сутність в інших. Ця властивість зв’язків й обумовлює особ-

ливу пізнавальну цінність їх виявлення. Дослідження зв’яз-

ків дає змогу пізнавати об’єкти не безпосередньо, а опосере-

дковано, через інші об’єкти, що знаходяться з ними в тому 

чи іншому зв’язку. 

Між елементами довільної системи та між різними сис-

темами існують зв’язки, за допомогою яких вони взаємоді-

ють між собою. Ці зв’язки можуть виражатися в обміні речо-

виною, енергією чи інформацією між взаємодіючими систе-

мами або елементами. Система може мати зовнішні та внут-

рішні зв’язки. Зв’язки можуть бути також як прямими, так і 

зворотними. Системи мають цілком нові якості, що відсутні 

в елементах системи. Ці якості виникають саме завдяки ная-

вності зв’язків між елементами. 

Зворотні зв’язки є складною формою прояву причинної 

залежності і полягають у тім, що результат попередньої дії 

впливає на наступний перебіг процесу в системі, тобто при-

чина підпадає під зворотний вплив наслідку. Якщо зворот-

ний зв’язок підсилює результат впливу наслідку, то його на-

зивають позитивним, а якщо послаблює – негативним. 

Системний підхід у науковому дослідженні передбачає 

наявність класифікації зв’язків, зокрема: 

Зв’язки взаємодії (координації), серед яких можна роз-

різнити зв’язки об’єктів. Особливий вид зв’язків взаємодії – 

це зв’язки між окремими людьми, а також між колективами 

та соціальними групами. Специфіка їх полягає в тім, що вони 

опосередковуються цілями, які ставить перед собою кожна зі 

сторін взаємодії. У цьому вигляді зв’язків можна розрізняти 

кооперативні та конфліктні. Слід зазначити, що зв’язки взає-

модії – найширший клас зв’язків, так чи інакше присутній у 

всіх інших типах зв’язків. 
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Зв’язки породження (генетичні), коли один об’єкт є 

основою, що породжує до життя інший об’єкт. 

Зв’язки перетворення, серед яких можна розрізняти ті, 

котрі реалізуються через певний об’єкт, що забезпечує це пе-

ретворення, і ті, які реалізуються шляхом безпосередньої вза-

ємодії двох або більше об’єктів, в процесі якої чи завдяки 

якій ці об’єкти разом або окремо переходять з одного стану 

в інший. 

Зв’язки побудови (структурні), котрі передбачають, 

що наявність одних елементів системи обумовлює необхід-

ність інших елементів, які взаємодіють з першими. 

Зв’язки функціонування, що забезпечують життєдіяль-

ність об’єкта або його діяльність. Об’єкти, які поєднуються 

такими зв’язками, спільно виконують певну функцію, при-

чому ця функція може характеризувати або один об’єкт, або 

більш широке ціле, стосовно якого й існує функціональний 

зв’язок цих об’єктів. 

Зв’язки розвитку, які можна розглядати як модифіка-

цію функціональних зв’язків і зв’язків стану з тією різницею, 

що розвиток суттєво відрізняється від простої зміни стану. 

Розвиток описується як зміна станів об’єкта, що розви-

вається, однак основним змістом процесу при цьому є доста-

тньо суттєві зміни в побудові об’єкта і формах його життєді-

яльності. Таким чином, системний об’єкт вимушений вихо-

дити на інший рівень функціонування, раніше недоступний 

або неможливий для нього, а умовою такого виходу є зміна 

його організації. 

Зв’язки управління, які залежно від конкретного виду 

можуть утворювати різновид або функціональних зв’язків, 

або зв’язків розвитку. 

Крім наведеної, існують й інші класифікації зв’язків, на-

приклад суттєві й несуттєві, внутрішньосистемні та міжсис-

темні, взаємні та односторонні, суперечливі та несупереч-

ливі, корисні та шкідливі, слабкі та тісні, важливі і неваж-

ливі, жорсткі та гнучкі. 



374 
 

Особливу увагу доцільно звернути на наступні три види 

зв’язків. 

Рекурсивний – необхідний зв’язок між соціально-еконо-

мічними явищами та об’єктами, при яких є очевидним, де 

причина, а де наслідок. 

Синергічний – це зв’язок, який при спільних діях неза-

лежних елементів системи забезпечує зростання загального 

ефекту до більшого значення, ніж сума ефектів цих елемен-

тів, якщо вони діють незалежно. Отже, це підсилюючий 

зв’язок елементів системи. 

Циклічний – складний обернений зв’язок, при якому 

функціонування або розвиток однієї підсистеми створює ос-

нову для функціонування та розвитку другої і навпаки. 

 

5.2.4 Структура системи 

Структура – це множина частин або форм, які знахо-

дяться у взаємодії та специфічному порядку, необхідному 

для реалізації певних функцій. Функція є первинною щодо 

структури і визначає останню. Структура системи – одна з 

основних категорій системного аналізу, що характеризує 

стійку впорядкованість у просторі і часі елементів системи та 

їх зв’язків. 

Структура – стійке відображення взаємних відносин 

елементів цілісного об’єкта. Вихідними поняттями в аналізі 

структури об’єкта є поняття форми і змісту. З сучасної то-

чки зору можна сказати, що форма – це структура змісту. 

Під структурою систем розуміють її стійку впорядко-

ваність і зв’язки між елементами та підсистемами. Структура 

відтворює найсуттєвіші зв’язки між елементами та підсисте-

мами, що мало змінюються при змінах у системі та забезпе-

чують існування як системи,  так і найважливіших її власти-

востей. Для визначення структури системи необхідно прове-

сти її послідовну декомпозицію, тобто виокремити в ній під-

системи всіх рівнів, які доступні аналізу, та їхні елементи, 

котрі відповідно до завдань дослідження не поділяються на 
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складові частини. Завдяки ієрархічності структура складних 

систем може бути и подана через структуру їх частин – від 

підсистем до елементів. 

Структура системи може характеризуватись типами 

зв’язків, які в ній переважають. Найпростішими зв’язками є 

паралельні та послідовні. Залежно від характеру внутрішньої 

організації системи та зв’язків між елементами виокремлю-

ються основні типи структур: лінійна, матрична, мережева, 

кістякова, ієрархічна, деревовидна. 

 

5.2.5 Сутність методу моделювання 

В межах системного аналізу часто використовується ме-

тод моделювання. Системний аналіз використовує апарат 

моделювання для розв’язування задач дослідження об’єкта, 

проєктування нової системи та організації управління. 

Моделювання є одним із способів пізнання, який поля-

гає в заміні деякого об’єкта іншим об’єктом, який має подібні 

властивості. Тобто метод моделювання є одним із способів 

опосередкованого пізнання. Моделювання це завжди зістав-

лення відомого з невідомим за аналогією. Призначення ме-

тоду моделювання представлено на рис. 5.6. 

Люди завжди використовували моделювання, намагаю-

чись з його допомогою відтворити абстрактні ідеї й реальні 

об`єкти. Моделювання охоплює широкий діапазон аспектів 

людського спілкування – від наскального живопису і спору-

дження ідолів до складання систем складних математичних 

рівнянь, що описують політ ракети у космічному просторі. 

При цьому головним є те, що подібність між об`єктом і мо-

деллю суттєва, а різниця несуттєва. 

Модель – це представлення реального об`єкта, системи 

або поняття у вигляді, що відрізняється від його реального 

стану існування. Модель є провідною ланкою між дослідни-

ком та об’єктом, виконує функції замінника об’єкта та дозво-

ляє отримати нові знання про цей об’єкт. Модель є джерелом 

інформації про об`єкт і допомагає пояснити, зрозуміти або 
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вдосконалити цей об`єкт. Модель може бути точною копією 

об`єкта (хоча виконана з іншого матеріалу та в іншому мас-

штабі) або відображати деякі характерні властивості об`єкта 

в абстрактній формі. 
 

 
 

Рис. 5.6. Призначення методу моделювання 
 

При моделюванні можливі різні рівні аналогій. Найви-

щий рівень – коли модель тотожна самому об’єкту. Однак в 

цьому випадку втрачається зміст моделювання. З іншого 

боку надмірне спрощення моделі призводить до невідповід-

ності досліджуваному об’єкту. 

Доцільність моделі як засобу усвідомлення реальних 

зв`язків і закономірностей очевидна: вона допомагає упоряд-

кувати нечіткі й суперечливі поняття. У техніці моделі слу-

жать для проєктування нових досконаліших систем та ви-

вчення їх основних функцій, властивостей, зв`язків. 
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Модель як засіб осмислення дійсності дає можливість 

впорядкувати та формалізувати початкові уявлення про 

об’єкт дослідження. В процесі побудови моделі виявляються 

суттєві взаємозв’язки та залежності, послідовність дій (алго-

ритм) і необхідні ресурси. Як засіб спілкування модель дає 

змогу точніше сформулювати основні поняття і стисло опи-

сати систему, дозволяє пояснити причинно-наслідкові 

зв’язки та загальну структуру системи, що досліджується та 

моделюється. 

 

5.2.6  Основні  функції  та етапи побудови моделей 

систем 

Основні функції моделей систем: 

 пізнавальні; 

 прагматичні. 

Вони можуть використовуватися як засоби: 

 осмислення дійсності; 

 формального опису причинно-наслідкових зв’язків та 

структури системи; 

 спілкування; 

 навчання, імітації та прогнозування поведінки системи; 

 імітаційного експерименту; 

 прогнозування; 

 здійснення експериментів 

 використання в задачах управління та оптимізації. 

Моделі зручно розглядати у вигляді безперервного спе-

ктра, який починається від точних моделей чи макетів до по-

вністю абстрактних математичних рівнянь. 

Основні властивості моделі: 

 скінченність (повнота) – відображається скінчена кіль-

кість відношень елементів системи; 

 складність (спрощеність) – виходить із необхідності 

оперування моделлю; 

 точність (наближеність) по відношенню до реальної си-

стеми. 
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Адекватність є основною характеристикою побудова-

ної моделі. Поняття адекватності слугує для оцінки рівня ви-

конання вимог повноти та точності, необхідного для досяг-

нення мети моделювання. Ступінь адекватності моделі пере-

віряється експериментальним шляхом на основі введення 

міри адекватності. 

Використання моделей для навчання і тренування 

сприяє підвищенню ефективності та скороченню  тривалості 

навчання. Імітація різноманітних практичних ситуацій на мо-

делі, особливо проблемних і критичних, інформація про дії 

попередників підвищує якість освіти. Як засіб проведення 

наукового експерименту модель застосовується в тих випад-

ках, коли проведення реального експерименту неможливе 

або недоцільне. Головні етапи процесу побудови моделі 

представлено на рис. 5.7. 

 
Рис. 5.7. Етапи процесу побудови моделі 
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Система описується як ієрархічне утворення, тобто не 

однією моделлю, а кількома чи групою моделей, кожна з 

яких описує поведінку системи з погляду різних рівнів абст-

рагування. Для кожного рівня ієрархії існують характерні 

особливості та змінні, закони та принципи, за допомогою 

яких описується поведінка системи. 

Стратифікація системи – процес поділу системи на 

рівні, що характеризують різні аспекти її функціонування. 

На кожній страті в ієрархії структур є власний набір 

змінних, які дають змогу обмежитися лише дослідженням 

одного аспекту системи, однієї страти. Найпростіша модель 

системи – модель «чорної скринькиі», в якій акцент робиться 

на функціях і поведінці системи, а про її будову є лише опо-

середкована інформація, що відображається у зв’язках із зо-

внішнім середовищем. Зв’язки із середовищем, які йдуть у 

систему (входи), дають можливість впливати на неї, викори-

стовувати її як засіб, а зв’язки, що йдуть із системи (виходи), 

є результатами її функціонування, які або впливають на 

зміни в середовищі, або споживаються зовні системи. Рівні 

дослідження та моделювання систем приведено на рис. 5.8. 

 

 
 

Рис. 5.8. Рівні дослідження та моделювання систем 
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5.2.7 Класифікація моделей та методів математичного 

моделювання  

Для того щоб визначити види моделей, перш за все, по-

трібно вказати ознаки класифікації. Якщо враховувати, що 

моделювання – це метод пізнання дійсності, то основною 

ознакою класифікації можна назвати спосіб подання моделі. 

За цією ознакою розрізняють абстрактні і реальні моделі 

(рис. 5.9).  

 
 

Рис. 5.9. Основні типи моделей 

 

Основними класифікаційними ознаками моделей є: 

 акценти дослідження системи; 

 властивості областей зміни параметрів та змінних; 

 спосіб опису невизначеності; 

 урахування інерційності; 

 спосіб задавання відношень між параметрами та змін-

ними; 

 призначення; 

 форма представлення властивостей системи. 
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Під час моделювання можливі різні абстрактні констру-

кції, проте, основною є віртуальна (уявна) модель, що відо-

бражає ідеальне уявлення людини про навколишній світ, 

який фіксується у свідомості через думки і образи. Віртуа-

льна модель може представлятися у вигляді наочної моделі 

за допомогою графічних образів і зображень. 

Наочні моделі залежно від способу реалізації можна по-

ділити на дво- або тривимірні графічні, анімаційні і просто-

рові. Графічні й анімаційні моделі широко використову-

ються для відображення процесів, які відбуваються в моде-

льованій системі. Графічні моделі застосовуються в системах 

автоматизованого проєктування (соmputer-аided design, СА). 

Для відтворення тривимірних моделей за допомогою 

комп’ютера існує багато графічних пакетів, найбільш поши-

рені з яких: Corel DRAW, 3D Studio Мах і Мaya. Графічні мо-

делі є базою всіх комп’ютерних ігор, а також застосовуються 

під час імітаційного моделювання для анімації. 

Щоб побудувати модель у формальному вигляді, ство-

рюють символічну, або лінгвістичну модель, яка відповідала 

б високому рівню абстрактного опису, як це було вказано 

вище. На базі її отримують інші рівні опису. 

Основним видом абстрактної моделі є математична 

модель. Її вид залежить як від природи реального об’єкта, так 

і від задач дослідження об’єкта та необхідної достовірності і 

точності розв’язку цієї задачі. 

Будь-яка математична модель, як і всяка інша, описує 

реальний об’єкт лише з деякою мірою наближення до дійс-

ності. За видом математичні моделі для дослідження харак-

теристик процесу функціонування систем можна розділити 

на аналітичні, імітаційні і комбіновані. 

Для аналітичної моделі характерно те, що процеси фун-

кціонування елементів системи записуються у вигляді де-

яких функціональних співвідношень (алгебрі, інтегрально-

диференціальних, кінцево-різницевих тощо) або логічних 
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умов. Аналітична модель може бути досліджена такими ме-

тодами: 

а) аналітичним, коли прагнуть отримати в загальному 

вигляді явні залежності для шуканих характеристик; 

б) чисельним, коли, не вміючи розв’язувати рівняння в 

загальному вигляді, прагнуть отримати числові результати 

при конкретних початкових даних; 

в) якісним, коли, не маючи розв’язку в явному вигляді, 

можна знайти деякі властивості розв’язку (наприклад, оці-

нити сталість розв’язку). 

Якнайповніше дослідження процесу функціонування си-

стеми можна провести, якщо відомі явні залежності, що 

пов’язують шукані характеристики з початковими умо-

вами, параметрами і змінними системи S. 

Проте такі залежності вдається отримати тільки для по-

рівняно простих систем. При ускладненні систем дослі-

дження їх аналітичним методом наштовхується на значні 

труднощі, які часто бувають нездоланними. 

Тому, бажаючи використовувати аналітичний метод, у 

цьому випадку йдуть на суттєве спрощення початкової мо-

делі, аби мати можливість вивчити хоча б загальні властиво-

сті системи. Таке дослідження на спрощеній моделі аналіти-

чним методом допомагає отримати орієнтовні результати 

для визначення точніших оцінок іншими методами. Чисель-

ний метод дозволяє досліджувати порівняно з аналітичним 

методом ширший клас систем, але при цьому отримані 

розв’язки носять приватний характер. 

Чисельний метод особливо ефективний при викорис-

танні комп’ютерів. 

В окремих випадках дослідника системи можуть задово-

льнити і ті висновки, які можна зробити при використанні 

якісного методу аналізу математичної моделі. Такі якісні ме-

тоди широко використовуються, наприклад, в теорії автома-

тичного управління для оцінки ефективності різних варіантів 

систем управління. 
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В імітаційній моделі відтворюється процес функціону-

вання системи S у часі, причому імітуються елементарні 

явища, що складають процес, із збереженням їх логічної 

структури і послідовності протікання в часі, що дозволяє за 

початковими даними отримати зведення про стани процесу в 

певні моменти часу, які дають можливість оцінити характе-

ристики системи S. 

Основною перевагою використання імітаційних моде-

лей порівняно з аналітичними моделями є можливість 

розв’язання складніших задач. 

Імітаційні моделі дозволяють досить просто врахову-

вати такі фактори, як наявність дискретних і безперервних 

елементів, нелінійні характеристики елементів системи, чис-

ленні випадкові дії тощо, які часто створюють труднощі при 

аналітичних дослідженнях. Нині імітаційне моделювання – 

найбільш ефективний метод дослідження великих систем, а 

часто і єдиний практично доступний метод отримання інфо-

рмації про поведінку системи, особливо на етапі її проєкту-

вання. 

Коли результати, отримані при відтворенні на імітацій-

ній моделі процесу функціонування системи S, є реалізаці-

ями випадкових величин і функцій, тоді для знаходження ха-

рактеристик процесу потрібне його багаторазове відтворення 

з подальшою статистичною обробкою інформації і доцільно 

як метод машинної реалізації імітаційної моделі використо-

вувати метод статистичного моделювання. Спочатку був ро-

зроблений метод статистичних випробувань, що є чисельним 

методом, який застосовувався для моделювання випадкових 

величин і функцій, імовірнісні характеристики яких співпа-

дали з розв’язками аналітичних задач (така процедура отри-

мала назву метода Монте-Карло). Потім цей прийом почали 

застосовувати і для машинної імітації з метою дослідження 

характеристик процесів функціонування систем, схильних 

до випадкових дій, тобто з’явився метод статистичного мо-

делювання. 
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Таким чином, методом статистичного моделювання на-

далі називатимемо метод машинної реалізації імітаційної мо-

делі, а методом статистичних випробувань (Монте-Карло) 

називатимемо чисельний метод розв’язання аналітичних за-

дач. 

Метод імітаційного моделювання дозволяє розв’язувати 

задачі аналізу великих систем S , включаючи задачі оцінки: 

варіантів структури системи, ефективності різних алгоритмів 

управління системою, впливу зміни різних параметрів сис-

теми. Імітаційне моделювання може бути покладене також в 

основу структурного, алгоритмічного і параметричного син-

тезу великих систем, коли потрібно створити систему із за-

даними характеристиками при певних обмеженнях, яка є оп-

тимальною за деякими критеріями оцінки ефективності. 

Використання комбінованих (аналітико-імітаційних) 

моделей при аналізі і синтезі систем дозволяє об’єднати пе-

реваги аналітичних й імітаційних моделей. При побудові 

комбінованих моделей проводиться попередня декомпозиція 

процесу функціонування об’єкта на складові підпроцеси, і 

для тих з них, де це можливо, використовуються аналітичні 

моделі, а для решти підпроцесів будуються імітаційні моделі. 

Такий комбінований підхід дозволяє охопити якісно нові 

класи систем, які не можуть бути досліджені з використан-

ням тільки аналітичного й імітаційного моделювання ок-

ремо. 

На відміну від абстрактних, реальні моделі існують у 

природі, і з ними можна експериментувати. Реальні моделі – 

це такі моделі, в яких хоча б один компонент є фізичною ко-

пією реального об’єкта. Залежно від того, в якому співвідно-

шенні перебувають властивості системи і моделі, реальні мо-

делі можна поділити на натурні і макетні. 

Натурні (фізичні) моделі – це існуючі системи (або їх 

частини), на яких ведуться дослідження. Натурні моделі 

повністю адекватні реальній системі, що дає можливість 
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отримувати високу точність і достовірність результатів мо-

делювання. Істотні недоліки натурних моделей – це немож-

ливість моделювання критичних й аварійних режимів їх ро-

боти і висока вартість. 

Макетні моделі – це реально існуючі моделі, що відт-

ворюють модельовану систему в певному масштабі. Іноді 

такі моделі називаються масштабними. Параметри моделі і 

системи відрізняються між собою. Числове значення цієї ві-

дмінності називається масштабом моделювання, або коефі-

цієнтом схожості. Ці моделі розглядаються в рамках теорії 

схожості, яка в окремих випадках передбачає геометричну 

схожість оригіналу і моделі для відповідних масштабів пара-

метрів. Прості макетні моделі – це пропорційно зменшені ко-

пії існуючих систем, які відтворюють основні властивості си-

стеми або об’єкта залежно від мети моделювання. 

Макетні моделі широко використовуються під час ви-

вчення фізичних та аеродинамічних процесів, гідротехніч-

них споруд і багатьох інших технічних систем. 

Залежно від можливості змінювати в часі свої властиво-

сті моделі поділяються на статичні і динамічні. Статичні мо-

делі, на відміну від динамічних, не змінюють своїх властиво-

стей в часі. Динамічні моделі, як правило, є імітаційними. 

Залежно від того, яким чином відтворюються в часі 

стани моделі, розрізняють дискретні, неперервні і дискре-

тно-неперервні (комбіновані) моделі. 

Відповідно до співвідношень між станами системи і мо-

делі розрізняють детерміновані і стохастичні моделі. 

Останні, на відміну від детермінованих моделей, враховують 

імовірнісні явища і процеси, що відбуваються в системі. 

За ступенем визначеності: 

 детерміновані моделі, для яких характерним є те, що при 

певних значеннях вхідних параметрів на виході можна отри-

мати лише один результат; 
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 стохастичні моделі, в яких змінні, параметри та умови 

функціонування, стан системи є випадковими величинами та 

пов’язані стохастичними залежностями; 

 невизначені моделі, в яких розподіл ймовірностей пев-

них параметрів може або взагалі не існувати, або ж бути не-

відомим. 

За закономірностями зміни своїх параметрів: 

 дискретні, для яких характерно, що множини припусти-

мих значень вхідних і вихідних параметрів є дискретними; 

 неперервні, у яких всі змінні та параметри – неперервні. 

 дискретно–неперервні. 

За фактором часу: 

 статичні – всі параметри та залежності співвіднесено 

до одного моменту часу, тобто в явному вигляді відсутня за-

лежність від часу; 

 динамічні – значення параметрів явно залежать від часу. 

Процес зміни станів називається рухом системи. Розрі-

зняють два основних типи динамічних систем: 

 з дискретними станами (безліч станів чи обмежена їх кі-

лькість); 

 з безперервно змінюваною безліччю станів. 

Системи з дискретними станами характеризуються тим, 

що в будь-який момент часу можна однозначно визначити, в 

якому саме стані перебуває система. 

Для такої ідентифікації обов’язково потрібно знати ту 

ознаку, що відрізняє один стан системи від іншого. Напри-

клад, при дослідженні систем масового обслуговування в 

якості такої ознаки, зазвичай, використовують кількість зая-

вок у системі. Відповідно, зміна числа заявок у системі інте-

рпретується як перехід системи в новий стан. 

Якщо ж не вдається підібрати таку ознаку або її поточне 

значення неможливо зафіксувати, то систему відносять до 

класу з безперервно змінюваною безліччю станів. Прикла-

дом безперервно змінюваної безлічі станів може слугувати 

зміна форми падаючої краплі води. 
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На практиці можливі також змішані випадки, коли деякі 

стани системи можуть бути ідентифіковані як дискретні, а 

інші – як безперервні; наприклад, у «житті» тієї ж краплі 

води, що утвориться в нещільно закритому крані, можна ви-

ділити як дискретні стани («висить» – «летить» – «упала»), 

так і неперервні (зміна форми під час падіння). 

Зміна станів може відбуватися або у фіксовані моменти 

часу, безліч яких дискретна (наприклад, надходження нових 

заявок на обслуговування), або неперервна (зміна темпера-

тури тіла при нагріванні). Відповідно до цього розрізняють 

системи з дискретним часом переходів (зміни станів) і сис-

теми з неперервним часом (точніше, «що живуть» у непере-

рвному часі). 

Залежно від засобів опису та оцінки: 

 дескриптивні – не використовуються визначені критерії 

ефективності функціонування системи, тому з їх допомогою 

лише описується та аналізується її поведінка; 

 нормативні – характеризують норму функціонування 

системи і використовуються в процесі прийняття управлін-

ських рішень, при проєктуванні систем. 

За природою моделі: 

 предметні (природні та штучні); 

 знакові (мовні (вербальні) та математичні (аналітичні 

та імітаційні)). 

Цілеспрямована поведінка людини ґрунтується на фор-

муванні цільової ситуації та мисленого перетворення факти-

чної ситуації в цільову. Основою побудови ситуаційної мо-

делі є опис об’єкта у вигляді сукупності елементів, що 

пов’язані між собою певними відношеннями, які відбивають 

семантику предметної галузі. Модель об’єкта має багаторів-

неву структуру і являє собою інформаційний контекст, на тлі 

якого здійснюються процеси управління. 

Знакові моделі поділяють на концептуальні і матема-

тичні. 
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Концептуальна (змістовна) модель – це абстрактна мо-

дель, що визначає структуру модельованої системи, власти-

вості її елементів і причинно-наслідкові зв’язки, властиві си-

стемі й істотні для досягнення мети моделювання. Фактично 

– це формалізований опис досліджуваної системи, що скла-

дається з тексту, блок-схеми, таблиць, графіків й іншого ілю-

стративного матеріалу. 

Математична модель – це сукупність математичних 

співвідношень, що пов’язують вихідні характеристики стану 

фізичного об’єкта з вхідною інформацією, початковими да-

ними, обмеженнями, що накладаються на функціонування 

об’єкта. 

Математична модель знаходиться у певній відповідності 

з фізичним об’єктом і здатна замінити його з тією метою, 

щоб вивчення та дослідження моделі давало нову інформа-

цію про поведінку об’єкта (механізм протікання процесів, 

динаміку, поведінку об’єкта як в минулому, так і в майбут-

ньому тощо). Математичні моделі можуть бути класифіко-

вані за рядом ознак, у відповідності з якими і вибирається ма-

тематичний апарат, покликаний слугувати мовою опису вла-

стивостей, структури і поводження оригіналу. 

Розрізняють апріорні й апостеріорні моделі. Перші ви-

водяться на основі теоретичних міркувань, а другі – на основі 

емпіричних даних. Вибір математичного апарату залежить 

також від складу фактичної інформації. 

Аналітичне моделювання припускає використання мате-

матичної моделі реального об’єкта у формі алгебраїчних, ди-

ференціальних, інтегральних й інших рівнянь, що пов’язу-

ють вихідні змінні з вхідними, доповненими системою обме-

жень. При цьому передбачається наявність однозначної об-

числювальної процедури отримання точного розв’язку рів-

нянь. 
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При імітаційному моделюванні використовувана мате-

матична модель відтворює алгоритм («логіку») функціону-

вання досліджуваної системи в часі при різних поєднаннях 

значень параметрів системи і зовнішнього середовища. 

Побудова імітаційної моделі не вимагає обов’язкового 

повного (строгого) математичного опису реальної системи 

чи процесу. Широко застосовуються чисельні методи, що до-

зволяють за допомогою ЕОМ досить швидко наближено про-

аналізувати складну нелінійну систему, аналітичне розв’язу-

вання якої принципово неможливе. 

За способом задавання відношень між параметрами 

та змінними: 

 лінійні – описують прості системи; 

 нелінійні – володіють властивістю синергізму. 

Для вивчення внутрішньої структури системи вико-

ристовують: 

 моделі складу – відображають, з яких елементів і підси-

стем складається система; 

 моделі структури – відображають відношення між еле-

ментами та зв’язки між ними. 

Для прогнозування використовуються так звані про-

гностичні моделі, що дають змогу передбачити поведінку 

системи в майбутньому на основі інформації про її ретроспе-

ктиву. 

Залежно від форми подання об’єкта моделювання по-

діляють на:  

 реальне 

 абстрактне.  

При реальному моделюванні використовують можли-

вість дослідження характеристик на реальному об’єкті чи на 

його частині. 

Реальні (натурні, аналогові) моделі є об’єктами, що іс-

нують реально і створюються із реальних матеріалів. 

Такі моделі припускають, зазвичай, дійсне відтворення 

досліджуваного об’єкта і можуть бути: 
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 геометрично подібні йому (наприклад, зменшені копії); 

 фізично подібні (відтворюються фізичні процеси, що ви-

вчаються, їх кінетика та динаміка, різного виду зв’язки); 

 математично подібні (наприклад, аналогові моделі по-

будовані на основі електромагнітних та електроакустичних 

аналогій, макет при проєктуванні нового літака, що має ті ж 

аеродинамічні властивості; при плануванні забудови архіте-

ктори виготовляють макет, що відбиває просторове розташу-

вання її елементів ландшафту тощо). У зв’язку з цим натурне 

моделювання називають також макетуванням. 

При натурному моделюванні проводять дослідження на 

реальному об’єкті із подальшим обробленням результатів 

експерименту на основі теорії подібності. 

Фізичне моделювання здійснюється через відтворення 

досліджуваного процесу на моделі, яка в загальному випадку 

має відмінну від оригіналу природу, але однаковий матема-

тичний опис процесу функціонування. 

Абстрактне моделювання має види: наочне, символьне, 

математичне. Предметні (матеріальні) моделі функціону-

ють за законами свого буття, незалежно від того, чи створена 

ця модель природою або ж сконструйована людиною. Так, 

сучасні комп’ютери, що використовуються, як засоби моде-

лювання, є матеріальними моделями, оскільки вони функці-

онують на основі механічних, електричних і інших фізичних 

законів світу. 

Знакові (ідеальні) моделі, створені людиною в процесі 

наукового дослідження, а також втілюються у визначену ма-

теріальну форму у вигляді різного роду карт, схем, графіків, 

формул тощо. 

Ідеальні (знакові) моделі – це абстрактні описи того чи 

іншого об’єкта або явища реального світу, що дозволяють 

аналізувати його властивості. 

Переваги ідеальних моделей полягають у тому, що вони 

дозволяють порівняно простими та недорогими засобами 
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аналізувати поведінку систем та передбачати характер їх по-

ведінки при внесенні в систему тих чи інших змін. Ідеальні 

(знакові) моделі мають більше можливостей, ніж реальні, 

тому що майже не пов’язані технічними обмеженнями їх 

створення. 

При наочному моделюванні на базі уявлень людини про 

реальні об’єкти створюють наочні моделі, що відображають 

явища та процеси, які відбуваються в об’єкті. 

Символьне моделювання являє собою штучний процес 

створення об’єкта, який замінює реальний та виражає осно-

вні його властивості через певну систему знаків та символів. 

Символьне моделювання поділяється в свою чергу, на 

мовне та знакове. В основі мовного моделювання лежить пе-

вний тезаурус, який утворюється із набору вхідних понять, 

причому цей набір має бути фіксованим. 

Тезаурус – це словник, який не містить неоднозначних 

слів. Кожному його слову відповідає лише одне поняття. Під 

тезаурусом розуміють словник, одиниці якого містять на-

бори ознак, що характеризують родово-видові зв’язки та 

згруповані за змістовною близькістю. Між тезаурусом та зви-

чайним словником існують принципові розбіжності. 

За способом відображення реальних явищ, які відбува-

ються в об`єкті, моделювання поділяється на: 

 фізичне, що тільки зберігає фізичну природу явища; 

 математичне, основою якого є відповідність рівнянь, які 

описують процеси моделі, реаліям досліджуваного явища; 

 геометричне, за якого відображаються тільки зовнішні 

форми. 

При дослідженні економічних, соціальних, адміністра-

тивних систем найчастіше застосовують методи математич-

ного, структурного, ситуаційного, інформаційного та іміта-

ційного моделювання. 

Математичне моделювання дає змогу отримати хара-

ктеристики реального об’єкта чи системи. Математична мо-

дель системи містить, як правило, опис множини можливих 
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станів системи та закон переходу з одного стану в інший. Ма-

тематичне моделювання охоплює імітаційне, інформаційне, 

структурне, ситуаційне тощо. 

Імітаційне моделювання дає змогу відтворити процес 

функціонування системи у часі. При імітаційному моделю-

ванні намагаються відтворити процес функціонування сис-

теми у часі за допомогою певних алгоритмів. При цьому імі-

туються основні явища, що утворюють процес, який розгля-

дається, із збереженням їх логічної структури та послідовно-

сті перебігу в часі. Це уможливлює одержання інформації 

про стан процесу в певний момент та оцінку характеристик 

системи. 

Імітаційні моделі дають змогу враховувати такі ознаки, 

як дискретність та неперервність елементів системи, неліній-

ність їхніх характеристик, випадкові збурення тощо. 

Інформаційне (кібернетичне) моделювання викорис-

товують для побудови моделей, для яких відсутні безпосере-

дні аналоги фізичних процесів. У такому разі намагаються 

відобразити лише деяку функцію і розглядають об’єкт як 

«чорну скриньку», який має певну кількість входів та виходів. 

У такий спосіб моделюють тільки окремі зв’язки між вхо-

дами та виходами. 

В основі кібернетичних моделей лежить відображення 

окремих інформаційних процесів регулювання, що дають 

змогу оцінити поведінку реальної системи. Для побудови мо-

делі необхідно виділити досліджувану функцію реального 

об’єкта та спробувати формалізувати її через окремі опера-

тори зв’язку між входом і виходом. 

Структурне моделювання базується на специфічних 

особливостях структур певного вигляду які використовують 

як засіб дослідження систем або для розроблення на їх основі 

із застосуванням інших методів формалізованого опису сис-

тем (теоретико-множинних, лінгвістичних) специфічних під-

ходів до моделювання. 
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Структурне моделювання включає: методи сітьового 

моделювання; структурний підхід до формалізації структур 

різних типів (ієрархічних, матричних) на основі теоретико-

множинного їх подання та поняття номінальної шкали теорії 

вимірювання; поєднання методів структуризації з лінгвіс-

тичними. 

Ситуаційне моделювання базується на модельній тео-

рії мислення, в рамках якої можна описати основні механі-

зми регулювання процесів прийняття рішень. В основі моде-

льної теорії мислення є формування у свідомості та підсвідо-

мості людини інформаційної моделі об’єкта чи зовнішнього 

світу. 

Розглянута схема класифікації систем моделювання ва-

жлива сама по собі. На етапі розробки концептуальної моделі 

вона, по-перше, дозволяє уточнити мету і задачі моделю-

вання і, по-друге, полегшує перехід до етапу формалізації 

моделі. Крім того, значно пізніше, на етапі оцінювання якості 

розробленої моделі, знання класифікаційних ознак дає мож-

ливість оцінити ступінь її відповідності первинному задуму 

розробника. 

Необхідно відзначити, що розглянуті класифікаційні 

ознаки застосовні і для визначення типу моделі, що створю-

ється. При цьому досліджувана система і її модель можуть 

відноситися як до одного, так і до різних класів. Наприклад, 

реальна система може бути піддана впливу випадкових фак-

торів і, відповідно, буде відноситися до класу стохастичних 

систем. 

Якщо розробник моделі вважає, що впливом цих факто-

рів можна знехтувати, то створювана модель буде являти со-

бою детерміновану систему. Аналогічним чином можливе ві-

дображення системи з неперервним часом зміни станів у мо-

дель з дискретними переходами тощо. Зрозуміло, приналеж-

ність реальної системи і її моделі до одного класу говорить 
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про коректність моделі, однак, з погляду інтересів дослі-

дження, таке «дзеркальне відображення» далеко не завжди є 

корисним. 

 

Вимоги до моделей 

У загальному випадку під час побудови моделі потрібно 

враховувати такі вимоги: 

– незалежність результатів розв’язання задач від конк-

ретної фізичної інтерпретації елементів моделі; 

– змістовність, тобто здатність моделі відображати важ-

ливі риси і властивості реального процесу, який вивчається і 

моделюється; 

– дедуктивність, тобто можливість конструктивного ви-

користання моделі для отримання результату (управління, 

прогнозування); 

– індуктивність – вивчення причин і наслідків, від окре-

мого до загального, з метою накопичення необхідних знань. 

Оскільки модель створюється для вирішення конкрет-

них завдань, розробник моделі має бути впевнений, що не 

отримає абсурдних результатів, а всі отримані результати ві-

дображатимуть необхідні для дослідника характеристики і 

властивості модельованої системи. Модель повинна дати мо-

жливість знайти відповіді на певні питання, наприклад: «що 

буде, якщо ...», оскільки вони є найбільш доцільними під час 

глибокого вивчення проблеми. 

Не слід забувати, що системні аналітики використову-

ють модель для прийняття рішень і пошуку якнайкращих 

способів створення модельованої системи або її модернізації. 

Завжди потрібно пам’ятати, що користувачем інформації, 

отриманої за допомогою моделі, є замовник. Недоцільно ро-

зробляти модель, якщо її не можна буде використовувати. 

Більш того, робота з моделлю повинна бути автоматизована 

для замовника до такої міри, щоб він міг працювати з нею в 

межах своєї предметної області. Таким чином, між моделлю 

і користувачем має бути реалізований розвинений інтерфейс, 



395 
 

який зазвичай створюється за допомогою системи меню, на-

лаштованої на використання моделі в певній області. 

Ступінь деталізації моделі потрібно вибирати з ураху-

ванням цілей моделювання, можливості отримання необхід-

них вхідних даних для моделі і враховуючи наявні ресурси 

для її створення. Відсутність кваліфікованих фахівців може 

звести роботи зі створення моделі нанівець. 

З іншого боку, чим детальніше розроблена модель, тим 

вона стійкіша до вхідних впливів, які не були передбачені під 

час проєктування, і на більшу кількість питань може дати 

правильні відповіді. 

 

Співвідношення між моделлю та системою 

Модель і система перебувають у певних співвідношен-

нях, від яких залежить ступінь відповідності між ними. На 

міру відповідності між системою і моделлю вказують по-

няття ізоморфізму і гомоморфізму. 

Система і модель є ізоморфними, якщо існує взаємно 

однозначна відповідність між ними, завдяки якій можна 

перетворити одне подання на інше. 

Строго доведений ізоморфізм для систем різної природи 

дає можливість переносити знання з однієї області в іншу. За 

допомогою теорії ізоморфізму можна не тільки створювати 

моделі систем і процесів, але й організовувати процес моде-

лювання. 

Однак існують і менш тісні зв’язки між системою та мо-

деллю. Це так звані гомоморфні зв’язки, які визначають од-

нозначну відповідність лише в один бік – від моделі до сис-

теми. Система і модель є ізоморфними тільки у разі спро-

щення системи, тобто скорочення множини її властивостей 

(атрибутів) і характеристик поведінки, які впливають на про-

стір станів системи. 

Станом динамічної системи (моделі) в деякий момент 

часу t називається множина значень всіх її параметрів (змін-

них), виміряних одночасно у цей момент. При зміні значення 
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хоча б одного параметра системи в наступний момент часу 

говорять, що стан системи змінився. 

Стан системи зручно розглядати як точку в багатовимі-

рному просторі. 

Множина всіх можливих станів системи назива-

ється простором станів системи. 

Зазвичай модель є більш простою, ніж система. На рис. 

5.10 схематично зображена відмінність ізоморфної і гомомо-

рфної залежностей між системою і моделлю для просторових 

станів системи Zs і моделі Zm. 

Множину станів моделі Zm визначають, враховуючи 

мету моделювання і вибраний рівень абстрактного опису. 

Отже, аналогія, абстракція і спрощення – це основні поняття, 

які використовуються при моделюванні систем. Розглянемо 

відношення між системою і моделлю, враховуючи, що ці ві-

дношення відповідають цілям моделювання й обмеженням 

досліджуваної системи (рис. 5.10). 

 

 
 

Рис. 5.10. Схематичне зображення співвідношення між 

системою і моделлю 

 

При використанні поняття множини можливих станів 

системи Zs і моделі Zm розрізняють такі типи відношень. 

Детерміновані відношення, коли стан системи одно-

значно визначає стан моделі і навпаки: 
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𝑃(𝑍𝑚 = 𝑍𝑚𝑗|𝑍𝑠 = 𝑍𝑠𝑖) = 𝑃(𝑍𝑠 = 𝑍𝑠𝑖|𝑍𝑚  = 𝑍𝑚𝑗) = 0 v 1 

 

де P – ймовірність; Zsi ,Zmj – конкретні стани відповідно 

системи і моделі для скінченної множини значень i, j. 

У цьому випадку розглядається детермінована дискре-

тна модель зі скінченною множиною можливих станів. При-

кладом реалізації такої моделі може бути скінченний автомат 

або мережа Петрі. 

Імовірнісні відношення зі скінченною множиною 

станів. У цьому випадку стан системи однозначно визначає 

стан моделі, але стан моделі визначає стан системи лише з 

деякою ймовірністю. Вказані відношення для конкретних 

станів Zsi ,Zmj можна записати у такому вигляді: 

 

𝑃(𝑍𝑚 = 𝑍𝑚𝑗|𝑍𝑠 = 𝑍𝑠𝑖) = 0 v 1 

𝑃(𝑍𝑠 = 𝑍𝑠𝑖|𝑍𝑚  = 𝑍𝑚𝑗) ≤ 1 

 

тобто розглядається дискретна стохастична модель зі 

скінченною множиною можливих станів. Прикладом реалі-

зації подібної моделі може бути імовірнісний автомат. 

Імовірнісні відношення з нескінченною множиною 

станів, коли стани системи і моделі визначають стани один 

одного лише з деякою ймовірністю: 

 

𝑃(𝑍𝑚 = 𝑍𝑚𝑗|𝑍𝑠 = 𝑍𝑠𝑖) ≤ 1 

𝑃(𝑍𝑠 = 𝑍𝑠𝑖|𝑍𝑚  = 𝑍𝑚𝑗) ≤ 1 

 

Це так звані стохастичні моделі, до яких, наприклад, на-

лежать марківські моделі (ланцюги Маркова) і моделі систем 

масового обслуговування. 
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5.3 Методика експериментальних досліджень  
 

5.3.1  Сутність  експерименту, загальні вимоги до 

проведення 

Однією з важливих складових наукових досліджень є 

експеримент. Термін «експеримент» походить від. лат. 

experimentum – спроба, дослід і вживається для позначення 

низки споріднених понять: дослід, цілеспрямоване спостере-

ження, відтворення об`єкта дослідження, організація особ-

ливих умов його існування, перевірка передбачень. Отже, по-

няття «експеримент» означає проведення у визначених умо-

вах серії дослідів для спостереження за станом об`єкта дос-

лідження, які дозволяють стежити за його змінами і відтво-

рювати їх кожний раз під час повторення дослідів. 

Основною метою експериментів є визначення власти-

востей об`єктів дослідження та перевірка справедливості гі-

потез і на цій основі широке вивчення теми наукового дослі-

дження. 

Загальні вимоги до проведення експерименту 

При проведенні експерименту потрібно дотримуватися 

таких загальних вимог: 

– об’єкт дослідження повинен допускати можливість 

опису системи змінних, що визначають його функціо-

нування; 

– потрібно мати можливість проведення якісних та кіль-

кісних вимірів факторів, які впливають на об’єкт дос-

лідження, зміну його стану або поведінки під час екс-

перименту; 

– опис об’єкта експериментального дослідження потрі-

бно проводити в системі його складових; 

– потрібне обов’язкове визначення та опис умов існу-

вання об’єкта дослідження (галузь, тип виробництва, 

умови праці тощо); 
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– потрібно мати чітко сформульовану експеримента-

льну гіпотезу про наявність причинно-наслідкових 

зв’язків; 

– необхідне предметне визначення понять сформульова-

ної гіпотези експерименту; 

– потрібне обґрунтоване виділення незалежної та залеж-

ної змінних; 

– потрібний обов’язковий опис специфічних умов діяль-

ності об’єкта дослідження (місце, час, соціально-еко-

номічна ситуація тощо). 

Типові помилки в проведенні експерименту 

– Сформульовані гіпотези не відбивають проблемну си-

туацію, суттєві залежності у даного об’єкта. 

– Як незалежну змінну виділено фактор, який не може 

бути причиною, сталою детермінантою процесів, що 

відбуваються у даному об’єкті. 

– Зв’язки між залежною та незалежною змінною мають 

випадковий характер. 

– Допущено помилки в попередньому описі об’єкта, що 

призвело до неправильної емпіричної інтерпретації 

змінних і вибору неадекватних показників. 

– Допущено помилки при формулюванні дослідних і ко-

нтрольних вихідних результатів експерименту, виявля-

ється значна їх різниця, що викликає сумніви в можли-

вості порівняти ці групи за складом змінних. 

– Важко підібрати контрольний об’єкт за однорідними 

або схожими з експериментальними параметрами. 

– При аналізі результатів експерименту переоцінюється 

вплив незалежної змінної на залежну без урахування 

впливу випадкових факторів на зміни в експеримента-

льній ситуації. 
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5.3.2 Класифікація експериментів 

 За призначенням об’єкта експерименту: природничо-

наукові, виробничі, педагогічні, соціологічні, економічні 

тощо. 

 За характером зовнішніх впливів на об’єкт дослі-

дження: 

речовинні, енергетичні, інформаційні. 

– Речовинний експеримент передбачає вивчення 

впливу різних речовинних факторів на стан об’єкта 

дослідження, наприклад, вплив різних домішок на 

якість сталі. 

– Енергетичний експеримент використовується 

для вивчення впливу різних видів енергії (електро-

магнітної, механічної, теплової тощо) на об’єкт до-

слідження. 

– Інформаційний експеримент використовується 

для вивчення впливу інформації на об’єкт дослі-

дження. 

 За характером об’єктів та явищ, що вивчаються в 

експерименті: 

технологічні, соціометричні тощо. 

– Технологічний експеримент спрямований на ви-

вчення елементів технологічного процесу (продук-

ції, обладнання, діяльності робітників тощо) або 

процесу в цілому. 

– Соціометричний експеримент використовується 

для вимірювання існуючих міжособистісних соціа-

льно-психологічних відносин у малих групах з ме-

тою їх подальшої зміни. 

 За структурою об’єктів та явищ, що вивчаються в 

експерименті: 

прості та складні. 

– Простий експеримент використовується для ви-

вчення простих об’єктів, які мають у своєму складі 
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невелику кількість взаємозв’язаних та взаємодію-

чих елементів, що виконують прості функції. 

– У складному експерименті вивчаються явища або 

об’єкти з розгалуженою структурою та великою кі-

лькістю взаємозв’язаних та взаємодіючих елемен-

тів, що виконують складні функції. 

 За способом формування умов проведення експери-

менту: 

природні та штучні. 

 Природні експерименти характерні для біологіч-

них, соціальних, педагогічних, психологічних наук, 

наприклад, при вивченні соціальних явищ (соціаль-

ний експеримент) в обставинах, наприклад, вироб-

ництва, побуту тощо. 

 Штучні експерименти широко використовуються 

в багатьох природничо-наукових або технічних до-

слідженнях. У цьому випадку вивчаються явища, 

що ізольовані до потрібного стану, для того щоб 

оцінити їв в кількісному та якісному відношеннях. 

 За організацією проведення експерименту: лаборато-

рні, натурні, польові, виробничі, відкриті або закриті тощо. 

– Лабораторні досліди проводять з використанням 

типових приладів, спеціальних моделюючих уста-

новок, стендів, обладнання тощо. 

– Натурний експеримент проводиться в природних 

умовах та на реальних об’єктах. Залежно від місця 

проведення натурні експерименти поділяють на ви-

робничі, польові, полігонні тощо. 

Експерименти можуть бути відкритими та закри-

тими. Такі типи експериментів значно поширені в психоло-

гії, соціології, педагогіці. У відкритому експерименті його за-

вдання відкрито пояснюються тим, хто досліджується, у за-

критому – для одержання об’єктивних даних завдання експе-

рименту приховуються. 
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 За характером взаємодії засобу експериментального 

дослідження з об’єктом дослідження: звичайні та моде-

льні. 

– Звичайний (класичний) експеримент включає 

експериментатора, об’єкт або предмет експеримен-

тального дослідження та засоби, за допомогою яких 

проводиться експеримент. 

– Модельний експеримент базується на викорис-

танні як об’єкта, що досліджується, моделі, яка 

може не тільки заміщувати в дослідженні реальний 

об’єкт, але і умови, в яких він вивчається. 

 За типом моделей, що досліджуються в експериме-

нті: матеріальні та розумові. 

– Матеріальний експеримент є формою об’єктив-

ного матеріального зв’язку свідомості з зовнішнім 

світом. У матеріальному експерименті використо-

вуються матеріальні об’єкти дослідження. 

– Розумовий (ідеалізований, уявний) експеримент є 

однією з форм розумової діяльності суб’єкта, в про-

цесі якої в його уяві відтворюється структура реа-

льного експерименту, тобто засобами розумового 

експерименту є розумові моделі (чуттєві образи, об-

разознакові моделі, знакові моделі). 

 За величинами, що контролюються в експерименті: 

пасивні та активні. 

– Активним називають експеримент, під час вико-

нання якого дослідник може, за своїм бажанням, 

змінити рівень факторів і активно втручатись в про-

цес дослідження. У цих умовах дослідник може 

планувати як однофакторний, так і багатофактор-

ний експеримент. 

– Пасивним називають експеримент, яким немож-

ливо керувати. Умови проведення такого експери-

менту змінюються без участі дослідника. Постано-
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вка такого експерименту є простою, але точність ре-

зультатів набагато нижча порівняно з активним екс-

периментом. Рекомендації, розроблені на основі па-

сивного експерименту, мають значення тільки для 

умов його проведення. 

 За способом формування умов – лабораторні, вироб-

ничі. 

 За метою дослідження – перетворюючі, констату-

ючі, контролюючі, пошукові, вирішальні; 

– Перетворюючий (творчий) експеримент вклю-

чає активну зміну структури та функцій об’єкта до-

слідження у відповідності до висунутої гіпотези, 

формування нових зв’язків та відносин між компо-

нентами об’єкта або між досліджуваним об’єктом 

та іншими об’єктами. 

– Констатуючий експеримент використовується 

для перевірки відповідних передбачень. В процесі 

такого експерименту констатується наявність ви-

значеного зв’язку між впливом на об’єкт дослі-

дження та результатом. 

– Контролюючий експеримент зводиться до конт-

ролю за результатами зовнішніх впливів на об’єкт 

дослідження з урахуванням його стану, характеру 

впливу та ефекту, що очікується. 

 За характером взаємодії засобів дослідження з 

об`єктом дослідження – натуральні або змодельовані. 

 За типом моделей, які досліджуються в експерименті, 

– реальні або віртуальні (у думках та на ЕОМ). 

 За числом факторів, що варіюються в експерименті: 

однофакторні та багатофакторні. 

Величини, що діють на об`єкт дослідження і здатні змі-

нити його стан, називають факторами. Фактори бувають 

змінними, сталими і некерованими. Змінним фактором 

(хі,і=1,n) називають контрольовану (вимірювану) змінну ве-
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личину, що набуває на певний проміжок часу сталого зна-

чення. Сталим називають фактор, який не змінює свого зна-

чення протягом усього експерименту. Тобто, сталі фактори 

фіксуються на визначених рівнях, і вживаються заходи для 

того, щоб ці рівні практично залишались незмінними. 

На об`єкт дослідження впливає низка факторів, які 

важко або взагалі неможливо врахувати. Такі фактори нази-

вають некерованими, або збуреннями (wі, і=1, m). Дію цих фа-

кторів на об`єкт дослідження ще називають рівнем шуму. На-

явність шуму під час експерименту знижує його точність, на-

дійність та ускладнює аналіз отриманих результатів. 

Зміна стану об`єкта дослідження, яка спричинена впли-

вом змінних факторів, називається вихідним параметром 

(уі, і=1, k). Таким чином, експериментом можна назвати су-

купність дослідів, скерованих на вивчення залежності вихід-

ного параметра від факторів, що діють на об`єкт. Частину 

експерименту, виконану при певному значенні одного або 

декількох факторів, називають дослідом. 

Однофакторним називають експеримент, під час якого 

визначається вплив на об`єкт дослідження тільки одного 

змінного фактору. Саме класична методика експерименталь-

них досліджень базується на серії однофакторних експери-

ментів. 

Спочатку вивчається залежність у2 від х2 при сталих зна-

ченнях хі, і=1, n та ін. При цьому отримують ряд емпіричних 

залежностей: 

 

у1=f(х1) при х2, х3, …, хn=соnst; 

 

у2=f(х2) при х1, х3, …, хn=соnst; уk=f(хn) при х1, х2, …, хn–

1=соnst. 

 

Кожний фактор (хі, і=2, n) змінюють ступнево на декіль-

кох (бажано не менше п`яти) рівнях. 
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Багатофакторним називають експеримент, під час 

якого на об`єкт дослідження одночасно діють декілька змін-

них факторів. Метод багатофакторного експерименту дає 

змогу отримати математичну модель процесу у вигляді рів-

няння, за яким оцінюють вплив на об`єкт дослідження як ок-

ремих факторів, так і їх взаємодію. Планування та оброб-

лення отриманих результатів здійснюється за допомогою фо-

рмалізованих методів, які будуть розглянуті далі. 

Існують два види завдань, які вирішує основний експе-

римент: інтерполяційні та оптимізаційні. Розв`язання опти-

мізаційних задач полягає у пошуку оптимальних умов пере-

бігу процесу. Розв`язання інтерполяційних задач полягає у 

виявленні кількісних залежностей між різними факторами з 

метою математичного опису процесу. 

До об`єкта дослідження ставляться такі вимоги: 

 результати дослідів повинні відтворюватися; відхи-

лення значень результатів дослідів, які здійснюються в одна-

кових умовах через певний проміжок часу, не повинні пере-

вищувати величини, визначеної методами математичної ста-

тистики; 

 об`єкт дослідження має бути керованим, тобто повинна 

бути забезпечена можливість у кожному досліді обирати по-

трібні рівні факторів під час проведення активного експери-

менту. 

Параметр оцінки – це результат досліду у відповідних 

умовах, або реакція об`єкта дослідження на дію факторів. До 

вихідних факторів висуваються такі вимоги: 

 параметр оцінки повинен оцінюватись кількісно; мно-

жина значень, яких може набувати параметр оцінки, назива-

ється областю визначення; 

 параметр оцінки повинен виражатись одним числом, без 

додаткових дій, вказівок; 

 заданому набору факторів повинно відповідати тільки 

одне значення параметра; якщо під час повторення досліду в 

тих самих умовах величини параметра значно відрізняються 
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(досліди не відтворюються), це означає, що не врахований 

якийсь важливий фактор або задане значення фактору зміню-

ється в процесі дослідів; 

 якщо параметром обрано декілька функціонально 

зв`язаних величин, перевагу доцільно надати тій, яку можна 

визначити з найбільшою точністю; 

 параметр має бути універсальним для всебічної оцінки 

процесу; властивості універсальності мають комплексні па-

раметри; технічні параметри в багатьох випадках є недостат-

ньо універсальними; 

 параметр бажано мати простим, який легко обчислю-

ється і має фізичний зміст. 

Після того, як обрано об`єкт дослідження і визначено ви-

хідні параметри, необхідно розглянути всі існуючі фактори. 

Кожний фактор має свою сферу визначення. До факторів ви-

суваються такі вимоги: 

 для проведення активного експерименту фактори по-

винні бути керованими, тобто підпорядковуватись дослід-

нику; 

 у методиці необхідно визначити операційність факторів, 

тобто зазначити, як встановлюються рівні їх величини, чим 

регулюються, вимірюються і фіксуються; потрібно чітко 

знати розмірність усіх факторів і вихідного параметра; 

 при визначенні величини фактору повинна забезпечува-

тися висока точність і відрізнятись на декілька порядків від 

інтервалу зміни його рівня. 

До сукупності факторів, що діють на об`єкт дослі-

дження, ставляться додаткові вимоги, а саме: 

 фактори не повинні корелювати між собою, тобто при 

зміні одного фактору інший не повинен змінюватися; у випа-

дку наявності кореляції в якості фактору можна приймати ві-

дношення двох факторів, логарифм їх відношення тощо; 

 фактори повинні бути сумісними, тобто наявність од-

ного з них не повинна виключати іншого. 
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Після обрання об`єкта дослідження, параметра і факто-

рів, а також визначення виду експерименту переходять до 

складання плану його виконання. 

 

5.3.3 Етапи підготовки наукового експерименту 

Для проведення будь-якого виду експерименту необхі-

дно попередньо спланувати та виконати таке: 

 розробити гіпотезу, яка підлягає перевірці, та методику 

експериментальних робіт; 

 визначити способи і прийоми впливу на об`єкт дослі-

дження; 

 забезпечити умови для виконання експериментальних 

робіт; 

 розробити шляхи і прийоми фіксування ходу і результа-

тів експерименту; 

 підготувати засоби експерименту (прилади, установки, 

моделі тощо); 

 забезпечити експеримент необхідним обслуговуванням. 

Особливе значення має правильне розроблення мето-

дики експерименту. 

Методика – це сукупність обдуманих і фізичних опера-

цій, які розміщені у визначеній послідовності для досягнення 

поставленої мети дослідження. 

Під час розроблення методики проведення експериме-

нту необхідно передбачати: 

 попереднє цілеспрямоване спостереження за об`єктом 

або явищем, що вивчається, з метою визначення вихідних да-

них (гіпотез, обрання змінних факторів); 

 створення умов, у яких можливе проведення експериме-

нту (добір об`єктів для експериментальної дії, усунення 

впливу випадкових факторів); 

 визначення області інтересу для змінних факторів та 

меж вимірювання; 

 можливість систематичного спостереження за розвит-

ком явища і точного опису фактів; 
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 проведення систематичної реєстрації замірів і оцінок 

фактів різними засобами і способами; 

 створення складних ситуацій з метою підтвердження 

або спростування раніше отриманих даних; 

 перехід від емпіричного вивчення з логічним узагаль-

ненням до аналізу та теоретичного оброблення отриманих 

фактичних даних. 

Обравши методику експерименту, дослідник повинен 

переконатись у можливості її практичного застосування. Це 

необхідно зробити навіть у тому випадку, якщо методика ра-

ніше апробована в інших лабораторіях, оскільки вона може 

бути неприйнятною або складною в силу специфічних особ-

ливостей клімату, приміщення, лабораторного обладнання, 

персоналу тощо. 

Перед кожним експериментом складається його план 

(програма виконання), який включає такі етапи: 

 мету, завдання та обґрунтування об`єму експерименту; 

 вибір змінних факторів; 

 визначення кількості дослідів та послідовності зміни фа-

кторів; 

 вибір кроку зміни факторів, визначення інтервалів між 

майбутніми експериментальними точками; 

 обґрунтування вибору засобів для вимірювання; 

 опис проведення експерименту; 

 обґрунтування вибору способів оброблення та аналізу 

результатів експерименту. 

Необхідно також обґрунтувати вибір засобів вимірю-

вання приладів та іншого обладнання. У зв`язку з цим експе-

риментатор повинен бути добре обізнаний з існуючою вимі-

рювальною апаратурою в Україні і за кордоном. Відповіда-

льним моментом у підготовці засобів вимірювання є визна-

чення точності виміру і похибки. 

Методи вимірювань повинні базуватися на законах спе-

ціальної науки метрології, яка вивчає вимірювальні засоби і 
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методи. Методи вимірювань можна поділити на прямі і не-

прямі. Під час прямих вимірювань шукану величину знахо-

дять із досліду, а під час непрямих – за функціональними ви-

мірами. Вимірювання бувають абсолютні й відносні. Абсо-

лютні – це прямі заміри в одиницях вимірювальної величини; 

відносні заміри – це відношення вимірювальної величини до 

однойменної величини, яка приймається за вихідну оди-

ницю. Необхідно виділити декілька основних способів вимі-

рювань. 

Спосіб безпосередньої оцінки – відповідає визначенню 

величини безпосередньо за відліковим пристроєм вимірюва-

льного приладу прямої дії. 

Спосіб порівняння – передбачає необхідну вимірюва-

льну величину порівнювати з величиною, що є мірою. 

Спосіб протиставлення – здійснюється шляхом порів-

няння з мірою, тобто вимірювана величина і величина, що є 

мірою, одночасно діють на пристрій, за допомогою якого 

встановлюється співвідношення між цими величинами. 

Диференційний спосіб – полягає в тім, що на вимірний 

пристрій діє різниця виміряної та відомої величини, яка є мі-

рою. 

Нульовий спосіб – полягає у доведенні результату ефек-

тивної дії величини на пристрій до нуля. 

Спосіб заміщення – передбачає заміну вимірюваної ве-

личини відомою величиною з відновлюваною мірою. 

Спосіб збігу полягає в тім, що різниця між заданою ве-

личиною і величиною, яка є мірою, визначається шляхом 

збігу відміток шкал або періодичних сигналів. 

Вимірювальні прилади та пристрої. Вимірювальним 

приладом називають засіб вимірювання, призначений для 

отримання певної інформації про величину, що вивчається, у 

зручній для експериментатора формі. У таких приладів вимі-

рювальна величина перетворюється на покази або сигнали. 

Вони складаються з двох головних вузлів: приймаючого си-

гнал і перетворювального його у покази. За способом відліку 
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значення вимірювальної величини прилади поділяються на 

показникові та реєструвальні. 

Вимірювальний пристрій (стенд) є системою, що скла-

дається з основних і допоміжних засобів вимірювання, які 

призначені для вимірювання однієї або кількох величин. 

Пристрій має різні засоби вимірювання і перетворювачі, при-

значені для одно- або багатоступеневого перетворення сиг-

налу до того рівня, який дозволяє зафіксувати його вимірю-

вальним механізмом. 

 

5.3.4 Розробка методики експерименту 

Методика експерименту – це сукупність розумових і 

фізичних операцій, розташованих у певній послідовності, в 

відповідності з якою досягається мета дослідження. 

При розробці методики проведення експерименту необ-

хідно передбачити: 

 проведення попереднього цілеспрямованого спостере-

ження над досліджуваним об’єктом або явищем з метою ви-

значення вихідних даних (гіпотез, вибору факторів варію-

вання); 

 створення умов, у яких можливе проведення експериме-

нту (підбір об’єктів для експериментального впливу, усу-

нення впливу випадкових факторів); 

 визначення меж вимірювань; 

 систематичне спостереження за ходом розвитку дослі-

джуваного явища і точний опис фактів; 

 проведення систематичної реєстрації вимірів і оцінок 

фактів різними засобами і способами; 

 створення повторюваних ситуацій, перехресних впли-

вів, зміна їх характеру і умов; 

 створення ускладнених ситуацій з метою підтвердження 

або спростування попередньо одержаних даних; 

 перехід від емпіричного вивчення до логічних узагаль-

нень, до аналізу і теоретичної обробки одержаного фактич-

ного матеріалу. 
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Важливим етапом підготовки експерименту є визна-

чення його цілей і задач. Кількість задач не повинна бути за-

надто великою (найкращий варіант 3–4, максимально 8–10). 

Перед експериментом потрібно вибрати фактори варію-

вання, тобто встановити основні і другорядні характерис-

тики, що впливають на досліджуваний процес, проаналізу-

вати розрахункові схеми процесу. 

Правильний вибір основних і другорядних факторів ві-

діграє суттєву роль в ефективності експерименту, оскільки 

він зводиться до знаходження залежностей між цими факто-

рами. Необхідно також обґрунтувати набір засобів вимірів, 

обладнання, машин і апаратів. Тому важливо бути добре 

ознайомленим з вимірювальною апаратурою що використо-

вується в країні. Нерідко виникає потреба в створенні уніка-

льних приладів, установок, стендів для виконання експери-

менту. При цьому їх розробка і конструювання повинні бути 

ретельно обґрунтовані теоретичними розрахунками. 

Одним з найвідповідальніших моментів в експерименті 

є встановлення точності вимірів і похибки. Методи вимірів 

повинні ґрунтуватись на законах спеціальний науки – метро-

логії, що вивчає засоби і методи вимірів. 

При експериментальному дослідженні одного і того ж 

процесу повторні відліки з приладів зазвичай неоднакові. Ро-

зкид значень (відхилення) відбувається через недосконалість 

приладів, неоднорідність властивостей досліджуваного мате-

ріалу тощо. Тому експеримент ніколи не завершується одним 

виміром, а отже, потрібно знати їх мінімальну кількість, яка 

змогла б забезпечити стійке середнє значення вимірюваної 

величини і яка б задовольняла заданому ступеню точності. 

В методиці експерименту ретельно розробляється про-

цес його проведення; складається послідовність операцій ви-

мірів і спостережень; детально описується окремо кожна 

операція з урахуванням обраних засобів для проведення екс-

перименту; обґрунтовуються методи контролю якості опера-
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цій, що забезпечують при мінімальній кількості вимірів ви-

соку надійність і задану точність; розроблюються форми жу-

рналів для запису результатів спостережень і вимірів. 

Важливим розділом методики є вибір методів обробки і 

аналізу експериментальних даних. Зазвичай результати екс-

периментів зводяться в такі форми запису: таблиці, графіки, 

формули, що дозволяє швидко аналізувати одержану інфор-

мацію. 

Особлива увага в методиці повинна бути приділена ма-

тематичним методам обробки і аналізу дослідних даних, на-

приклад, встановленню емпіричних залежностей, апрокси-

мації зв’язків між характеристиками варіювання, встанов-

ленню критеріїв і довірчих інтервалів тощо. 

Перед кожним експериментом складається його план, 

що включає: 

 мету і задачі експерименту; 

 вибір факторів варіювання; 

 обґрунтування об’єму експерименту, кількості іспитів; 

порядок реалізації іспитів; 

 визначення послідовності зміни факторів; 

 вибір кроку зміни факторів, завдання інтервалів між 

майбутніми експериментальними точками; 

 обґрунтування засобів виміру; 

 опис проведення експерименту; 

 обґрунтування способів обробки і аналізу результатів 

експерименту. 

На об’єм і трудомісткість проведення експерименталь-

них робіт істотно впливає вид експерименту. Наприклад, на-

турні і польові експерименти, як правило, мають більшу тру-

домісткість, що треба враховувати при плануванні. Після 

встановлення обсягу експериментальних робіт складається 

перелік необхідних засобів вимірів, об’єм матеріалів, список 

виконавців, календарний план і кошторис витрат. 
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В умовах достатньо повної інформації метою експери-

ментального дослідження може бути підтвердження теорети-

чних розрахунків, знаходження експериментальних коефіці-

єнтів для рівнянь або пошук оптимального рішення. Число 

дослідів визначається характером залежностей, які описують 

певний процес. 

В умовах неповної або суперечливої інформації, коли ві-

дома тільки область експерименту, необхідно визначити ха-

рактер залежностей, які пов`язують фактори з вихідним па-

раметром. У цьому випадку значення факторів інтуїтивно ро-

збивають на інтервали з отриманням  певної кількості рівнів 

для кожного фактору, а потім, під час проведення експери-

менту, реалізують усі можливі сполучення рівнів факторів. 

В умовах відсутності апріорної інформації про об`єкт 

дослідження невідомими є як область експерименту, так і фа-

ктори. У цьому випадку дослід планують за ходом експери-

менту. Отримавши і проаналізувавши результат першого до-

сліду, дослідник планує наступний. Потім в експеримент за-

лучаються нові змінні фактори, і впродовж усього експери-

менту дослідник отримує нову інформацію про об`єкт дослі-

дження і процеси, які в ньому відбуваються. 

План експерименту може бути складений у формі пла-

ново контрольної карти і методичної сітки або матриці. 

Програму експерименту розглядає науковий керівник, 

обговорюють у науковому колективі (наприклад, на засі-

данні кафедри або науково-технічної ради) і затверджують у 

встановленому порядку. 

 

5.3.5 Обробка експериментальних даних 

Обробка експериментальних даних є одним з основних 

етапів будь-якого експерименту. Вона необхідна для отри-

мання відповіді на питання: «Чи достовірні одержані дослі-

дні дані в межах потрібної точності або допусків»? Це не-

обхідно для прогнозування стану в різних умовах функціо-

нування, оптимізації окремих параметрів, а також для 
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розв’язку будь-яких інших специфічних задач. Особливо ва-

жливою є ретельна математична обробка результатів експе-

риментів, яка підтверджує теоретичні висновки. 

Застосування різних методів обробки експерименталь-

них даних, критеріїв вірогідності і адекватності моделей до-

сліджуваним процесам або явищам, оцінка точності і надій-

ності результатів експерименту вимагає знання основних по-

ложень теорії імовірності і математичної статистики, умілого 

використання принципів і прийомів програмування. Крім 

того, в зв’язку з ускладненням алгоритмів обробки даних не-

обхідні глибокі знання основних обчислювальних методів. 

Кінцевою метою будь-якої обробки експериментальних да-

них є висування гіпотез про клас і структуру математичної 

моделі досліджуваного явища, визначення складу і об’єму 

додаткових вимірів, вибір можливих методів наступної ста-

тистичної обробки і аналіз виконання основних передумов, 

що лежать у їх основі. Математичне моделювання об’єкта 

досліджень полягає в математичній імітації поведінки 

об’єкта або системи з тим чи іншим ступенем точності для 

можливого його відтворення і дослідження як спрощеної і 

ідеалізованої копії (моделі). 

Треба мати на увазі, що слово «модель» використову-

ється в різних змістовних значеннях при заміні оригіналу 

(об’єкта досліджень) в рамках задачі, яка вирішується тим чи 

іншим її еквівалентом. 

В техніці під моделлю розуміють спеціально синтезова-

ний об’єкт, що має певну міру подібності вихідному, реаль-

ному об’єкту. Модель співвідноситься з реальністю так, як 

«природній ландшафт» з картиною, яка його зображає і є тво-

рінням художника. Їх відповідність один одному залежить 

від рівня майстерності художника і застосованих ним обра-

зотворчих засобів. Ця аналогія, на наш погляд, достатньо по-

вно ілюструє взаємозв’язок в методології науки між накопи-

ченими людством знаннями і дійсними властивостями реаль-

ності. 
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При ідеалізації прагнуть до скорочення числа незалеж-

них параметрів (змінних) і використання стандартних моде-

лей окремих елементів. 

Математичний опис об’єкту називається строгим, 

якщо він проведений на основі відомих постулатів суто ма-

тематичним шляхом без будь-яких необґрунтованих припу-

щень. 

При цьому математичну строгість досліджень не варто 

змішувати з точністю. Будь-яке строге рішення може бути 

точним або наближеним. Воно може містити похибку в 

оцінці отриманих числових значень параметрів об’єктів. Цій 

похибці зазвичай дається оцінка в межах прийнятих припу-

щень. Для прикладних досліджень питання математичної 

строгості часто не настільки важливе, на відміну від достові-

рності чи точності. З ними пов’язана ефективність застосу-

вання об’єкта досліджень у конкретних галузях і можливість 

отримання максимально корисного ефекту. 

Залежно від складності об’єкту і цілей досліджень, оде-

ржують моделі трьох типів: фізичні, розрахункові і матема-

тичні. 

Під фізичними моделями розуміють ті, які найбільш 

повно описують поведінку об’єкта за допомогою фізичних 

оцінок і термінів, загальноприйнятих у цій галузі науки. В 

такі моделі входять без спрощень усі відомі функціональні 

співвідношення і зв’язки між параметрами об’єкта, а також 

враховуються отримані експериментальні дані по даному 

об’єкту. Це найскладніший і найбільш трудомісткий тип мо-

делей. 

Недоліки цього методу полягають у тому, що моделі є 

складними за складом і структурою. Вони не дозволяють чі-

тко визначити ступінь впливу окремих параметрів на фоні ін-

ших. Усе це ускладнює аналіз і синтез об’єктів досліджень. 

Розрахункові моделі описують процес без урахування 

факторів, які не мають суттєвого впливу на кінцеві резуль-

тати досліджень. 
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При таких припущеннях складні математичні залежно-

сті, що описують процеси, заміняють наближеними (апрок-

симованими ) співвідношеннями, деякі змінні величини – їх 

середніми значеннями, нелінійні вирази – лінійними тощо. 

Таке спрощення дозволяє використовувати в подальших до-

слідженнях формальні методи сучасної математики і обчис-

лювальної техніки. 

Математична модель – це наближений опис певного 

класу явищ зовнішнього світу, виражений за допомогою ма-

тематичної символіки. 

Математичні моделі будуються аналітичним шляхом 

або отримуються на підставі обробки експериментальних да-

них. Вони в достатній мірі повно характеризують досліджу-

ваний об’єкт. До них відносяться також алгоритми розв’язку 

рівнянь, складені на їх основі програми для комп’ютерної об-

робки експериментальних даних тощо. 

Ці моделі найчастіше використовуються в прикладних 

галузях наук, частково в технічних науках по багатьох спеці-

альностях. По мірі насичення даних про об’єкт від таких мо-

делей переходять до більш складних, які строго описують 

явища і закономірності, що вивчаються, а потім до побудови 

фундаментальних теорій. 

У залежності від методу побудови, математичні моделі 

поділяють на два типи: гносеологічні (пізнавальні) і інформа-

ційні. 

Гносеологічні моделі призначені для опису різних фізи-

чних, технологічних і інших характеристик об’єктів дослі-

дження. 

Інформаційні моделі – це математичні моделі, які вико-

ристовуються для розв’язку задач аналізу та синтезу параме-

трів систем, що описують об’єкт досліджень. 

Інформація, яка міститься в них використовується для 

розробки способів і методів впливу на об’єкт для отримання 

оптимальних параметрів чи раціональних інтервалів їх варі-
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ацій з ціллю ефективного функціонування в реальних умо-

вах. Моделі такого типу є важливим елементом систем уп-

равління об’єктом. Вони дозволяють находить значення па-

раметрів об’єкту, забезпечуючи можливість оперативного 

управління його функціонуванням. 

Математична модель – потужний метод пізнання зовні-

шнього світу, а також прогнозування і управління. Аналіз ма-

тематичної моделі дозволяє проникнути в сутність досліджу-

ваних явищ. Процес математичного моделювання, тобто ви-

вчення явища за допомогою математичної моделі, можна по-

ділити на 4 етапи. 

Перший етап – формулювання законів, що зв’язують ос-

новні об’єкти моделі. Цей етап вимагає широкого знання фа-

ктів, що відносяться до досліджуваних явищ, і глибокого 

проникнення в їх взаємозв’язки. Ця стадія завершується за-

писом в математичних термінах сформульованих якостей, 

уявлень про зв’язки між об’єктами моделі. 

Другий етап – дослідження математичних задач, до яких 

приводять математичні моделі. Основним питанням тут є 

розв’язок прямої задачі, тобто одержання в результаті ана-

лізу моделі вихідних даних для подальшого їх співставлення 

з результатами спостережень досліджуваних явищ. На цьому 

етапі важливу роль набувають математичний апарат, необ-

хідний для аналізу математичної моделі і обчислювальна те-

хніка. 

Третій етап – з’ясування того, чи задовольняє прийнята 

гіпотетична модель критерію практики, тобто з’ясування пи-

тання про те, чи узгоджуються результати спостережень з те-

оретичними наслідками моделі в межах точності спостере-

жень. Якщо модель була цілком визначена – всі параметри її 

були задані, – то визначення ухилень теоретичних наслідків 

від спостережень дає розв’язок прямої задачі з наступною 

оцінкою ухилень. Якщо ухилення виходять за межі точності 

спостережень, то модель не може бути прийнята. 



418 
 

Четвертий етап – наступний аналіз моделі в зв’язку з 

накопиченням даних про досліджувані явища і модернізація 

моделі. В процесі розвитку науки і техніки, дані про дослі-

джувані явища, все більше і більше уточнюються, і наступає 

момент, коли висновки, отримані на підставі існуючої мате-

матичної моделі, не відповідають нашим знанням про явище. 

В такому випадку виникає необхідність побудови, більш до-

сконалої математичної моделі. 

Для створення сучасної математичної моделі на підс-

таві експериментальних даних необхідно розв’язати такі ча-

сткові задачі: 

 Аналіз, вибракування і відновлення аномальних (збитих) 

або пропущених вимірів. Ця задача пов’язана з тим, що вихі-

дна експериментальна інформація зазвичай неоднорідна за 

якістю. В основній масі результатів прямих вимірів дані 

отримуються з найменшими похибками, проте не можна ви-

ключати наявність грубих похибок, що викликані різними 

причинами (прорахунки експериментатора, збої обчислюва-

льної техніки, аномалії в роботі вимірювальних приладів 

тощо). 

Без глибокого аналізу якості даних, усунення або хоча б 

істотного зменшення впливу аномальних даних на резуль-

тати експерименту та наступної їх обробки, можна зробити 

хибні висновки про досліджуваний об’єкт або явище. 

 Експериментальна перевірка законів розподілу експери-

ментальних даних, оцінка параметрів і числових характерис-

тик спостережуваних випадкових величин або процесів. Ви-

бір методів наступної обробки, спрямованої на побудову і пе-

ревірку адекватності обраної моделі досліджуваному явищу, 

істотно залежить від закону розподілу спостережуваних ве-

личин. Отримувані при розв’язку задачі висновки про при-

роду експериментальних даних можуть бути як загальними 

(незалежність вимірів, їх рівноточність, характер похибок 

тощо), так і містити детальну інформацію про статистичні 

властивості даних (вид закону розподілу, його параметри). 
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Розв’язок центральної задачі попередньої обробки не є чисто 

математичним, а вимагає також і змістовного аналізу дослі-

джуваного процесу, схеми і методики проведення експери-

менту. 

 Групування вихідної інформації при великому об’ємі екс-

периментальних даних. При цьому повинні бути враховані 

особливості їх законів розподілу, які виявлені на поперед-

ньому етапі обробки. 

 Об’єднання декількох груп вимірів, одержаних, мож-

ливо, в різний час або в різних умовах, для спільного опра-

цювання. 

 Виявлення статистичних зв’язків в взаємного впливу рі-

зних вимірюваних факторів і результуючих змінних, послідо-

вних вимірів одних і тих же величин. Розв’язок цієї задачі до-

зволяє відібрати ті змінні, які здійснюють найбільш сильний 

вплив на результуючу ознаку. Виділені фактори використо-

вуються для подальшої обробки, зокрема, методами регре-

сійного аналізу. Аналіз кореляційних зв’язків робить можли-

вим висування гіпотез про структуру взаємних зв’язків змін-

них і, врешті-решт, про структуру моделі об’єкта дослі-

джень. 

У ході попередньої обробки, крім вищезазначених за-

дач, часто розв’язують й інші, що мають частковий характер: 

відображення, перетворення і уніфікацію типу спостере-

жень, візуалізацію багатомірних даних тощо. 

Треба відзначити, що в залежності від остаточних цілей 

дослідження, складності досліджуваного явища і рівня апрі-

орної інформації про нього, об’єм задач, що виконуються в 

ході попередньої обробки, може істотно змінитись. Те ж саме 

можна сказати і про співвідношення цілей і задач, які вирі-

шуються при попередній обробці і на наступних етапах ста-

тистичного аналізу, спрямованих на побудову моделі об’єкта 

(процесу, явища). Так, наприклад, якщо метою експерименту 

є вимір значень невідомої, проте завідомо постійної вели-

чини шляхом прямих багатократних вимірів за допомогою 
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засобу вимірів з відомими характеристиками похибок, то по-

вна обробка результатів виміру обмежується найпростішою 

попередньою обробкою даних (оцінкою математичного очі-

кування). В той же час, якщо вимірювана величина є змін-

ною, а закон розподілу похибок вимірювального приладу не-

відомий, то для розв’язку остаточної задачі потребується 

проведення, як попередньої обробки даних, так і застосу-

вання статистичних методів дослідження фізичних залежно-

стей. 

Для розв’язку задач попередньої обробки використову-

ються різноманітні статистичні методи: перевірка гіпотез, 

оцінювання параметрів і числових характеристик випадко-

вих величин і процесів, кореляційний і дисперсійний аналіз. 

Для попередньої обробки першорядний вплив на якість 

розв’язку кінцевих задач дослідження, характерним є ітера-

ційний розв’язок основних задач, коли повторно поверта-

ються до розв’язку тієї або іншої задачі після одержання ре-

зультатів на наступному етапі обробки. 

У прикладних наукових (дисертаційних) роботах, особ-

ливо технічного профілю, завершальним етапом є прове-

дення випробувань досліджуваного об’єкту умовах виробни-

цтва. 

Випробування – це різновид наукових експерименталь-

них досліджень, при яких досліджуваний об’єкт піддається 

оцінці у виробничих умовах, для роботи в яких, він власне і 

призначений. 

При випробуваннях не змінюють параметрів його екс-

плуатації, окрім тих, які передбачені відповідними вимогами 

інструкцій з експлуатації і технічного обслуговування у ви-

гляді окремих регулювань механізмів. Мета таких випробу-

вань полягає у визначенні відповідності даного об’єкту нау-

кового (дисертаційного) дослідження тим виробничим вимо-

гам, які були спочатку поставлені перед дослідниками (роз-

робниками). 



421 
 

Державними нормативними документами сьогодні пе-

редбачається проведення майже 40 різних видів випробу-

вань. Основними з яких є такі: 

 попередні заводські або польові випробування дослід-

ного зразка; 

 приймальні випробування допрацьованих зразків або за-

свідчених партій; 

 контрольні випробування при масовому виробництві 

машин; 

 випробування зразків після капітального ремонту. 

Перші два види випробувань застосовуються на стадії 

проєктування, наукових досліджень і доопрацювання нових 

конструкцій машин та устаткування до їх працездатного 

стану. З їх допомогою оцінюється ефективність ідей, техно-

логічних рішень, обґрунтованість вибору величини окремих 

параметрів, конструктивно-технологічних схем, закладених 

в такі машини і устаткування, ступінь обґрунтованості і оп-

тимальності базових (основних) величин параметрів. При 

цьому виявляються похибки, допущені при проєктуванні, 

уточнюються параметри основних елементів досліджува-

ного об’єкту, можливі відхилення, надійність роботи у виро-

бничих умовах і дається висновок про перспективність пода-

льшого використання його по основному призначенню. 

Наявність таких протоколів в додатку до дисертації є 

свідоцтвом високої практичної значущості проведених дисе-

ртаційних досліджень, що спрощує проведення експертизи 

дисертації. 

 

Вимоги щодо проведення статистичних спостере-

жень 

Вимоги щодо проведення спеціальних статистичних 

спостережень були сформульовані ще в ХIX ст. відомим 

бельгійським статистиком А. Кетле. 
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Перше правило: Програма статистичних спостережень 

повинна включати тільки ті питання, на які необхідно одер-

жати відповіді, виходячи з цілей статистичних спостережень. 

Виходячи з цього правила, із спостережень потрібно виклю-

чити всі показники, які передбачається одержати про всяк ви-

падок. 

Друге правило: в програму спостережень не варто 

включати питання, на які не вдасться одержати відповіді за-

довільної якості. 

Третє правило: в програму спостережень не повинні 

включатись питання, які можуть викликати недовіру обсте-

жуваних суб’єктів (одиниць сукупності) відносно цілей про-

ведення статистичного дослідження. При організації спосте-

реження завжди треба пам’ятати про вплив, який здійснює 

спостереження на досліджуваний об’єкт (одиниць сукупно-

сті). 

Виконання цих правил досягається шляхом розгляду 

(ще до спостереження) всіх стадій статистичного дослі-

дження – від цілей і методів збору, до способу зведення і гру-

пування, а також аналізу. Тільки в цьому випадку можна 

бути впевненим, що програма спостережень визначена пра-

вильно. Інакше неминучі надмірності в програмі спостере-

жень, або відсутності в ній деяких питань, без відповіді на 

які цілі дослідження не можуть бути виконані. 

 

5.3.6  Вибіркові  оцінки  коректності математичної 

обробки результатів експерименту 

При обробці числових масивів, які є результатом експе-

рименту, на практиці застосовують такі вибіркові оцінки: 

математичне очікування: 

 

𝑀𝑥 =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1 = ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥

−∞

+∞
                                            (5.1) 

 

дисперсія: 
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𝐷𝑥 =
1

𝑁−1
∑ (𝑥𝑖 − 𝑀𝑥)2𝑁

𝑖=1 = ∫ (𝑥𝑖 − 𝑀𝑥)2𝑓(𝑥)𝑑𝑥
−∞

+∞
   (5.2) 

 

коефіцієнт асиметрії:   

 

𝐴 =
1

𝑁
∑ (𝑥𝑖−𝑀𝑥)3𝑁

𝑖=1

𝜎𝑥
3                                  (5.3) 

 

коефіцієнт ексцесу: 

 

𝐸 =
1

𝑁
∑ (𝑥𝑖−𝑀𝑥)2𝑁

𝑖=1

𝜎𝑥
2 − 3                                 (5.4) 

 

де – хі значення результату в i-тому досліді; 

N – число результатів в масиві (число вимірювань); 

𝜎𝑥 = ±√𝐷𝑥 – середньоквадратичне відхилення 

Похідна оцінка від величини математичного очікування 

і дисперсії є коефіцієнт варіації, що визначається у відсотках 

по формулі: 

 

𝑉 =
𝜎𝑥

𝑀𝑥
∙ 100                                           (5.5) 

 

Дисперсія, середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт 

варіації є кількісними характеристиками оцінки розсіювання 

значень результатів експерименту як випадкової величини і 

застосовуються при вивченні різних дій з випадковим ре-

зультатом. 

Коефіцієнт асиметрії і коефіцієнт ексцесу є характерис-

тиками більш вищого порядку. Перший характеризує «скри-

вленість» розподілу вимірювальної величини, а другий – сту-

пінь його «гостровершинності». 

Обчислені, за експериментально спостережуваними ви-

падковими величинами і випадковими функціями, статисти-



424 
 

чні характеристики, несуть інформацію не про всю генера-

льну сукупність, яка в загальному випадку нескінченна, а 

лише про певну її частину – вибірку, елементи якої виміряні 

з певними похибками. У зв’язку з цим, в результаті експери-

менту отримують лише певні оцінки параметрів генеральної 

сукупності. Отже, і будь-яка вибіркова оцінка – це випадкова 

величина, точність визначення якої, і можливі при цьому по-

хибки, необхідно контролювати. Слід також мати на увазі, 

що представлені вище параметри розподілу є точковими оці-

нками випадкових величин. Вони дозволяють судити про 

значення обчисленої статистичної характеристики в даній 

точці і нічого не говорять про можливі межі варіювання са-

мої оцінки. 

До обчислюваних в результаті експерименту оцінок ви-

падкових величин висуваються три основні вимоги: спромо-

жності, незміщенності і ефективності. Вважають, що оці-

нка спроможна, якщо із зростанням об’єму вибірки вона на-

ближається до дійсного значення; незміщена, якщо її мате-

матичне очікування наближається до дійсного значення; і 

ефективна, коли оцінка володіє найменшим розсіянням у по-

рівнянні з будь-якими іншими оцінками. 

З двох оцінок ефективніша та, яка володіє меншою дис-

персією, тобто значення якої розсіваються в більш вузькому 

інтервалі. 

Точність вимірювань будь-якої фізичної величини хара-

ктеризується, абсолютною ∆𝑥 = 𝑥 − �̅� і відносною ∆𝑥 ∙
100% похибками (тут ∆𝑥 – дійсне значення), які, в свою 

чергу, складаються з суми систематичних δ і випадкових по-

хибок. Систематичні похибки δ постійні при кожному вимі-

рюванні і залежать від технічного рівня вимірювальної апа-

ратури і техніки експерименту. Ці помилки можна звести до 

мінімуму шляхом вибору найбільш оптимальних вимірю ва-

льних приладів і більш точних методів визначення досліджу-

ваних змінних. 
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Випадкові похибки обумовлені впливом великої кілько-

сті чинників. Їх поява є випадковою від вимірювання до ви-

мірювання, і не може бути заздалегідь врахована внаслідок 

їх залежності від зміни умов вимірювань і мінливості самих 

вимірюваних величин. Проте при чималій кількості експери-

ментів сумарне значення випадкових похибок, змінюються 

приблизно однаково в позитивну і негативну сторону і на-

ближається до нуля. Випадкові похибки в переважній біль-

шості підпорядковуються нормальному закону розподілу. 

При оцінці точності вимірювань рекомендується врахо-

вувати сумарну похибку за формулою: 

 

휀Ʃ = 𝛿 +
𝜎𝜉

√𝑁
                                     (5.6) 

 

де 𝜎𝜉 – середньоквадратичне відхилення випадкової ве-

личини 𝜉 при числі вимірювань N. 

Для величин, визначених шляхом непрямих вимірювань 

(розрахованих із інших величин, що вимірювалися безпосе-

редньо) оцінка похибок здійснюється обчисленням статисти-

чних оцінок за відповідними функціональними залежнос-

тями. 

Вибіркові характеристики Мх, σх та інші, що визнача-

ються на основі обмеженого числа спостережень, можуть на-

ближатися до дійсних значень характеристик генеральної су-

купності 𝑀𝑥
0 s 𝜎𝑥

0 лише з певною точністю ε: 

 

𝑀𝑥
0 = 𝑀𝑥 + 휀;  𝜎𝑥

0 = 𝜎𝑥 + 휀                              (5.7) 

 

Точність вибіркового спостереження (експерименту) 

може задаватися в одиницях вимірювання досліджуваної ве-

личини, в одиницях вибіркового значення 𝜎𝑥, у відсотках до-

сліджуваної величини або характеристики. Систематична 

похибка, будучи постійною, при цьому може не враховува-

тися. Ймовірність того, що дійсне значення характеристик 
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генеральної сукупності знаходиться у певних межах, дорів-

нює: 

 

𝑃(𝑀𝑥 − 휀) < 𝑀𝑥
0 < 𝑀𝑥 + 휀                                   (5.8) 

 

Оскільки математичне очікування будь-якої вибірки 

саме є випадковою величиною, то корисно встановити такий 

інтервал, у який із заданою ймовірністю буде потрапляти 

значення вимірювального параметра. Такий інтервал назива-

ється довірчим, а відповідна ймовірність – довірчою ймовір-

ністю або, як часто говорять, надійністю. 

Довірчу ймовірність для зручності позначають як: 

 

(1 − 𝛼) = 𝑃(𝛼 < 𝑀𝑥
0 < 𝑏)                                    (5.9) 

 

де α є ймовірність похибки. 

Ймовірність похибки α характеризує частку ризику в 

оцінці дійсного значення оцінюваної величини і часто нази-

вається рівнем значимості. Для зручності, величину довір-

чого інтервалу задають в долях середньоквадратичного від-

хилення. Довірчу ймовірність визначають, як площу, обме-

жену 

кривою нормального розподілу в інтервалі від −𝑧𝜎𝑥  до  

+𝑧𝜎𝑥 
Використовуючи формулу стандартного нормального 

розподілу для коефіцієнта 𝑧, можна отримати формулу: 

 

𝑧 =
�̅�−𝑀𝑥

𝜎𝑥
                                                 (5.10) 

 

довірчу ймовірність, згідно (5.8), записують у такому 

вигляді 

𝑃 (�̅� − 𝑧
𝜎𝑥

√𝑁
< 𝑀𝑥

0 < �̅� + 𝑧
𝜎𝑥

√𝑁
)                             (5.11) 
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x 

Визначають довірчий інтервал у такій послідовності: об-

числюють параметр вибірки, вибирають довірчу імовірність, 

визначають відповідне обраному значенню число з таблиці 

табульованих значень функції стандартного нормального ро-

зподілу; обчислюють довірчий інтервал. Із збільшенням кі-

лькості вимірів достовірність експерименту зростає, а довір-

чий інтервал зменшується. 

Окрім встановлення довірчих інтервалів, у завдання оці-

нки випадкових величин включають також і аналіз законів 

розподілу досліджуваних величин, перевірку належності 

двох вибірок до однієї генеральної сукупності, порівняння 

середніх дисперсій для різних вибірок тощо. 

Для кількісної оцінки правильності сформульованих до-

слідником гіпотез, використовують так звані статистичні 

критерії. 

Гіпотеза в статистиці трактується як припущення про 

розподіл випадкових величин. Розрізняють нульові і альтер-

нативні гіпотези. 

Гіпотеза, відхилення від якої приписуються даному 

випадку, називається нульовою. Нульова гіпотеза – це гіпо-

теза про відсутність будь-якої відмінності (це те, що ми хо-

чемо заперечити, якщо перед ними стоїть задача довести зна-

чимість відмінностей). 

Альтернативна гіпотеза – це гіпотеза про значи-

мість відмінностей (це те, що ми хочемо довести). 

Статистичний критерій – це правило, яке забезпечує 

істинність чи хибність деякої гіпотези з високою ймовір-

ністю. По відношенню між емпіричним та критичним зна-

ченням критерію можна судити про підтвердження чи хиб-

ність гіпотези. 

Для підтвердження гіпотези необхідно, щоб емпіричне 

значення перевищувало критичне. Критерії поділяються на 

параметричні і непараметричні. 



428 
 

Параметричні критерії включають в формулу розраху-

нку параметри розподілу випадкової величини (тобто сере-

дні величини та їх дисперсії). 

Непараметричні критерії не включають в формулу пара-

метри розподілу, а оперують із частотами та рангами. 

До параметричних критеріїв відносяться критерії 

Пірсона та Стьюдента. 

Критерій Пірсона (критерій χ2). Цей критерій застосо-

вується в випадках: 

– для співставлення емпіричного закону розподілу з тео-

ретичним; 

– для співставлення двох або більше емпіричних законів 

розподілу. Наприклад, для перевірки узгодження між експе-

риментальним розподілом деякої величини і певним теоре-

тичним законом розподілу необхідно: 

1) знайти квадрати різниць між відповідними експери-

ментальними і теоретичними значеннями величини; 

2) поділити квадрати різниць на теоретичні значення і 

просумувати отримані числа. 

Отриману суму позначають 𝜒𝑒𝑥𝑝
2  (експериментальне 

значення критерію). Далі число 𝜒𝑒𝑥𝑝
2  порівнюють із критич-

ним значенням для відповідного числа ступенів вільності 

(число наявних даних –1). Якщо 𝜒𝑒𝑥𝑝
2  менше за критичне зна-

чення, то розходження між експериментальним і теоретич-

ним розподілом є статистично недостовірним. 

t-критерій Стьюдента – метод статистичної перевірки 

гіпотез, заснований на порівнянні з розподілом Стьюдента 

(математична формула розподілу Стьюдента може буди 

знайдена в спеціальній літературі з статистики). Найчастіше 

цей критерій застосовують для порівняння середніх значень 

у двох вибірках даних. У випадку незалежних вибірок, t-кри-

терій розраховується за формулою: 
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𝑡 =
|𝑀1−𝑀2|

√
𝜎1

2

𝑁1
−

𝜎2
2

𝑁2

                                (5.12) 

 

де, М1 і М2 – математичні очікування, 

σ1 і σ2 – середньоквадратичні відхилення, 

N1 і N2 – розмір вибірок. 

Для обчислення, t-критерію у випадку двох залежних 

вибірок 

 

𝑡 =
|𝑀𝑠|

√𝜎𝑠
2

𝑁

                                               (5.12) 

 

де Мs – середня різниця значень, 

σs – середньоквадратичне відхилення різниць. 

До непараметричних критеріїв відносяться критерії Ро-

зенбаума і Фішера. 

Критерій Розенбаума (Q-критерій). Використовується 

для оцінки відмінностей між двома вибірками за рівнем пев-

ної ознаки. Для використання Q-критерію необхідно: 

1) впорядкувати значення в кожній вибірці по зрос-

танню (спаданню) ознаки; 

2) визначити максимальне значення в другій вибірці; 

3) підрахувати кількість значень першої вибірки (S1), 

які більше за максимальне значення другої вибірки; 

4) підрахувати кількість значень в другій вибірці (S2), 

які менші за мінімальне значення в першій вибірці. 

Емпіричне значення Q-критерію визначається як 

Q=S1+S2. Далі, порівнюючи це значення з критичним, можна 

зробити висновок про підтвердження гіпотези відмінностей. 

Якщо Q-критерій не виявляє достовірних відмінностей, то це 

ще не означає, що їх немає. В цьому випадку користуються 

критерієм Фішера. Критерій Фішера (F-критерій). Крите-
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рій оцінює достовірність відмінностей між процентними ча-

стками двох вибірок, в яких присутня ознака, що нас ціка-

вить. 

Для застосування F-критерія необхідно виконати так 

зване кутове перетворення Фішера. Воно полягає в перетво-

ренні процентних часток в величини центрального кута згі-

дно з формулою: 

 

𝜑 = 2 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛√𝜌                                  (5.14) 

 

де ρ – відсоткова частка. 

Емпіричне значення F-критерію розраховується за фор-

мулою 

 

𝜑 = (𝜑1 − 𝜑2)√
𝑛1𝑛2

𝑛1+𝑛2
                           (5.15) 

 

де φ1 – кут, що відповідає більшій частці, 

φ2 – кут, що відповідає меншій частці, 

n1 і n2– кількість елементів першої та другої вибірки. 

У розглянутих вище статистичних оцінках характерис-

тик генеральної сукупності за вибірковими спостережен-

нями, кожному елементу сукупності відповідав тільки один 

вимірюваний параметр або ознака, тобто розглядалася одно-

вимірна система. Якщо досліджувана система є багатовимір-

ною, застосовуються методи дисперсійного і регресійного 

аналізу. 

Найважливішим завданням такого аналізу є виявлення 

наявності і визначення сили взаємозв’язку між різними випа-

дковими величинами. Для цього застосовуються числові ха-

рактеристики: коваріацію і коефіцієнт кореляції. 

Коефіцієнт кореляції є безрозмірною величиною (що 

лежить в інтервалі від –1 до 1) і дозволяє оцінити, чи існує 

взаємозв’язок між випадковими величинами. 
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У спеціальній літературі приводиться методи його ви-

значення в конкретних ситуаціях і є стандартні програми ро-

зрахунку за допомогою обчислювальної техніки. 

Якщо коефіцієнт кореляції відмінний від нуля, то існує 

кореляція між випадковими величинами. Якщо цей коефіці-

єнт дорівнює нулю, то це означає незалежність випадкових 

величин. 

Особливості застосування цього коефіцієнта при 

розв’язку конкретних задач аналізу наводиться в спеціальній 

літературі. 

Одним з основних завдань, які можна вирішити за допо-

могою дисперсійного аналізу, є побудова математичних мо-

делей, найбільш адекватних процесам, що вивчаються, через 

аналіз отриманих результатів експерименту або обробки да-

них статистичних спостережень і матеріалів звітів. 

У рамках цього курсу неможливо розглянути всі варіа-

нти і особливості застосування математичної статистики при 

рішенні конкретних задач обробки дослідних даних. Але ав-

тори і не ставили собі за мету зробити такий повний огляд. 

Метою авторів є бажання звернути увагу майбутніх науков-

ців на необхідність коректного застосування математичного 

апарату при обробці експериментальних даних. 

 

5.3.7 Визначення основних статистичних характеристик 

вибіркової сукупності 

Результати експериментальних досліджень у багатьох 

випадках можна розглядати як статистичну сукупність випа-

дкових величин. 

Сукупність, яка містить у собі всі можливі значення ви-

падкової величини, називається генеральною. На практиці 

використовують сукупність, в якій міститься лише певна ча-

стина генеральної сукупності, що називається вибірковою су-

купністю, або вибіркою. 

Для первинної обробки експериментальних даних вибі-

рки потрібні такі основні статистичні параметри: середнє 
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арифметичне значення Yср; вибіркова дисперсія S2; середнє 

квадратичне відхилення S; коефіцієнт варіації Sу; середня по-

милка середнього значення Sу; показник точності досліду Р. 

Якщо кількість спостережень N у вибірці понад 20, то 

для систематизації та упорядкування вибірки весь діапазон 

значень розбивають на інтервали. 

Кількість інтервалів визначають за формулою: 

 

𝐾 = 1 + 3,2𝑙𝘨𝑁                                       (5.16) 

 

Усі інтервали вибірки приймаються однакової вели-

чини, яку знаходять за формулою 

 

∆𝑦 =
𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦𝑚𝑖𝑛

𝐾
,                                          (5.17)  

 

де ymax і уmin – найбільше і найменше значення у вибірці. 

Кількість значень nі, які потрапили в один із інтервалів, 

визначають частоту потрапляння в інтервал. 

Упорядкований ряд середніх значень інтервалів уі зі зро-

станням називається статистичним рядом. 

Графічне зображення статистичного ряду, координа-

тами якого є частота інтервалу (вісь у) і довжина інтервалу 

(вісь х), називається гістограмою. 

Середнє значення вибірки Yср визначається за форму-

лою: 

𝑌𝑐𝑝 =
1

𝑁
∑ 𝑛𝑖

𝑘
𝑖=1 𝑦𝑖                                   (5.18) 

 

Вибіркова дисперсія S2 характеризує змінність значень 

у вибірці, тобто варіацію спостережень, і визначається за 

формулою: 

 

𝑆2 =
1

𝑁−1
∑ 𝑛𝑖(𝑌𝑐𝑝 − 𝑦𝑖)

2𝑘
𝑖=1                         (5.19) 
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Вираз (N–1) у формулі (5.19) називається числом ступе-

нів свободи, яке дорівнює кількості незалежних значень, що 

беруть участь у визначенні будь-якого параметра статистич-

ної сукупності. У цьому випадку один ступінь свободи ви-

трачається на визначення середнього значення, без якого не 

можна визначити дисперсію. 

Середнє квадратичне відхилення від середнього зна-

чення дорівнює: 

 

𝑆 = √𝑆2                                           (5.20) 

 

Коефіцієнт варіації  𝜗 є оцінкою змінності значень ви-

бірки або відносною помилкою характеристики, і його вели-

чина визначається за формулою: 

 

𝜗 =
𝑆

𝑌𝑐𝑝
∙ 100%                                    (5.21) 

 

Середня помилка середнього значення Sу визначається 

за формулою 

 

𝑆𝑦 = ±
𝑆

√𝑁
                                             (5.22) 

 

Знаючи Sу, можна визначити показник точності дос-

ліду Р, який дорівнює: 

 

𝑃 =
𝑆𝑦

𝑌𝑐𝑝
∙ 100%                                      (5.23) 

Приклад. Визначити основні статистичні параметри та 

побудувати гістограму вибірки з 10 замірів твердості дерево-

різальних ножів в одиницях НRC: 61, 62, 65, 66, 65, 67, 65 63, 

63, 64. Аналіз отриманих замірів свідчить, що мінімальне 

значення твердості ymin=61, а максимальне значення ymах=67. 

Кількість інтервалів становить: 
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К = 1 + 3,2𝑙𝘨𝑁 =  1 + 3,2𝑙𝘨10 = 1 + 3,2 · 1,0 = 4,2 
Приймаємо кількість інтервалів К=4. 

Величина інтервалу дорівнює: 

 

𝑦∆ =
67 − 61

4
= 1,5 

Складаємо таблицю для визначення основних парамет-

рів (табл. 5.1). 

 

Таблиця 5.1. Визначення середнього значення та диспе-

рсії 
Номер інтер-

валу 
у–у 𝒏𝒊 𝒚𝒊𝒄𝒑 𝒏𝒊𝒚𝒊𝒄𝒑 �̅� 𝒏𝒊(𝒚𝒊𝒄𝒑 − �̅�) 

1 61,0–62,5 2 61,75 123,50 5,0625 10,125 

2 62,5–64,0 3 63,25 189,75 0,5625 1,6875 

3 64,0–65,5 3 64,75 194,25 0,5625 1,6875 

4 65,5–67,0 2 66,25 132,50 5,0625 10,125 

 

Середнє значення вибірки y =64 та вибіркову дисперсію 

S2=2,625 

Знайдемо за формулами (5.18) та (5.19). За даними табл. 

5.1 будуємо гістограму, яка зображена на рис. 5.11. 

 
Рис. 5.11. Гістограма розподілу кількості спостережень 
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Основними параметрами генеральної сукупності є такі 

статистичні характеристики: 

– математичне сподівання середнього значення су-

купності, my; 

– дисперсія сукупності, σ2. 

Якщо відомі ймовірності Рі значень випадкових вели-

чин уі, то параметри генеральної сукупності можна визна-

чити за формулами: 

 

𝑚𝑖 = ∑ 𝑃𝑖𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1                                      (5.24) 

 

𝜎2 = ∑ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1 (𝑦𝑖 − 𝑚𝑖)2                      (5.25) 

 

Тому можна вважати, що середнє значення вибірки Yср 

та дисперсія S2 є лише приблизними оцінками математич-

ного очікування my та дисперсії σ2, тобто: my ≈ Yср; σ2≈ S2. 

Зі збільшенням кількості дослідів N, коли відносна час-

тота γі прямує до ймовірності Рі, точність визначення пара-

метрів генеральної сукупності за їх вибірковими значен-

нями зростає, тобто 

 

𝑚𝑦 = lim
𝑛→∞

𝑌𝑐𝑝                                     (5.25) 

 

𝜎2 = lim
𝑁→∞

𝑆2                                       (5.26) 

 

Закон, що встановлює зв`язок між значеннями випадко-

вої величини і відповідними ймовірностями, називається за-

коном розподілу випадкової величини. 

Для вибірок об`ємом N>120 закон розподілу помилки, 

тобто різниці між генеральним та вибірковим середніми зна-

ченнями, відомий і називається розподілом Стьюдента. Ви-

користовуючи властивості цього розподілу, можна завжди 

визначити ймовірність відхилення Δ вибіркового середнього 
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від генерального на певну величину, так званий інтервал до-

віри для генеральної сукупності 

 

𝑌𝑐𝑝 − 𝐷 ≤ 𝑀𝑦 ≤ 𝑌𝑐𝑝 + 𝐷                  (5.27) 

 

Ймовірність відхилення визначається за формулою: 

∆= ±
𝑡𝑞𝑓∙𝑆

√𝑁
                                          (5.28) 

де 𝑡𝑞𝑓 – критерій Стьюдента, значення якого вибира-

ється за таблицями; q – рівень значущості; тобто ймовірність 

помилки, якою можна знехтувати в цьому досліді:   

q=1–p,                                               (5.29) 

  

де р – довірча ймовірність, значення якої в  технічних 

розрахунках приймається в межах 0,95...0,99; f – число сту-

пенів свободи, яке дорівнює: 

 

f=N–1                                                (5.30) 

 

Запровадження необхідної кількості спостережень вибі-

рки полягає у визначенні достатнього числа дослідів, яке за-

безпечить репрезентативність цієї вибірки. Необхідна кіль-

кість спостережень N , або об`єм вибірки, який забезпечить 

точність Δ визначення my за відомим Yср із допустимим від-

хиленням q у межах 0,05...0,01, визначається за формулою: 

 

𝑁 ≥
𝑡𝑞𝑓

2 ∙𝑆2

∆2                                           (5.31) 

 

Однією з потужних сучасних комп’ютерних програм для 

розв’язання статистичних задач є електронні таблиці 

EXCEL, які дозволяють виконувати програмовані обчис-

лення над даними, що представлені у вигляді таблиці, та 

отримувати результати обчислень як у числовому вигляді, 

так і вигляді графіків або діаграм. 
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5.3.8 Апроксимація результатів експериментальних 

досліджень 

Поняття апроксимації. Процес одержання на основі 

результатів експериментальних досліджень математичної за-

лежності y=φ(x), яка з достатньою точністю відтворює дослі-

джувану закономірність y = f(x), називається апроксимацією. 

Функціональні залежності, одержані способом апроксимації 

експериментальних даних, називаються емпіричними. 

Емпірична залежність y=φ(x) по суті є математичною 

моделлю процесу дослідження, результати якої дійсні тільки 

в межах зміни аргументу, тобто в інтервалі варіації фактору 

х1, х2, …, хк. 

Необхідність в емпіричних залежностях виникає тоді, 

коли аналітичні залежності вважаються складними і вимага-

ють громіздких обчислень для практичного використання 

або ж тоді, коли аналітичні залежності взагалі відсутні. Мо-

жна вважати, що емпіричні залежності – це наближене вияв-

лення аналітичних, а процес апроксимації – спосіб заміни 

складного або неможливого процесу одержання точних ана-

літичних виразів. 

Виконання апроксимації результатів експерименталь-

них досліджень складається з двох основних і послідовних 

етапів, а саме: 

 етап – вибір загального вигляду типової функціональ-

ної залежності (апроксиманти); 

 етап – розрахунок числових значень параметрів (коефі-

цієнтів) апроксиманти. 

Вибір загального вигляду рівняння апроксимації. Для 

того, щоб з`ясувати, до якого класу функцій належить шу-

кана апроксиманта y=f(x), необхідно звернутись до графіч-

ного зображення результатів експерименту. Графік буду-

ється в декартовій системі координат x і y. Значення фактору 

відкладаються на осі абсцис, значення параметра оцінки – на 

осі ординат, а власне результати позначаються точками (рис. 

5.12). 
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Рис. 5.12. Графічне зображення результатів  

експерименту:  

1 – експериментальна лінія; 2 – уявна апроксиманти 

 

З`єднавши точки прямою 1, одержують графік результа-

тів експерименту. Якщо відмітити серединні точки кожного 

з відрізків, то через них можна провести пряму 2 (або криву), 

яка буде приблизним уявленням графіка шуканої апроксима-

нти. 

Далі порівнюють отриманий графік з графіками типових 

функцій і обирають загальний вигляд рівняння апроксима-

нти, яке буде найбільш подібно описувати досліджувану за-

лежність. 

Методи визначення коефіцієнтів апроксиманти. Пі-

сля вибору загального вигляду апроксимуючої функції пере-

ходять до розрахунку числових значень її коефіцієнтів. Зале-

жно від типу обраної функції та вимог щодо точності резуль-

татів розрахунку застосовують такі методи: 

– графічний метод; 

– метод середніх; 

– метод найменших квадратів. 
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Графічний метод застосовується для лінійних функцій 

та функцій, що зводяться  до  лінійних методом  вирівню-

вання.  Для цього вводять нові змінні:  

 

x`=f1(x¸y);  y`=f2 (x¸y), 

 

за  допомогою  яких рівняння  набуває вигляду лінійної 

залежності: y`=b0  + b1  x`. 

Вирівнюванню підлягають такі залежності, як гіпербо-

лічна, показникова, степенева, логарифмічна та ін. 

Метод середніх завдяки своїй простоті дозволяє у біль-

шості випадків замінити громіздкий метод найменших квад-

ратів і одержати достатньо задовільні за точністю резуль-

тати. Цей метод полягає у тому, що після того як визначено 

тип функції й виконано, в разі необхідності, вирівнювання, 

одержують лінійну залежність типу: Y=b0 + b1X. На основі 

одержання залежності, підставляючи значення X та Y з кож-

ного досліду, складають умовні рівняння, число яких дорів-

нює кількості дослідів N. 

Усі рівняння з невідомими b0 та b1 розбивають на дві рі-

вні групи і кожну з них почленно сумують. В результаті оде-

ржують рівняння, з яких складають систему: 

 

{
∑ 𝑌𝑖 = ∑ 𝑏0 + ∑ 𝑏1𝑋𝑖

𝑁

2

𝑖

𝑁

2

𝑖

𝑁

2

𝑖

∑ 𝑌𝑖
𝑁
𝑁

2

= ∑ 𝑏0 + ∑ 𝑏1𝑋𝑖
𝑁
𝑁

2

𝑁
𝑁

2

                          (5.32) 

 

Із системи цих рівнянь знаходять значення невідомих 

коефіцієнтів b0 та b1 і записують остаточне рівняння апрок-

симанти. 

Сутність методу найменших квадратів полягає у тому, 

що для двох функціонально зв’язаних величин х та у відомо 

N пар відповідних значень (x1;y1), (x2;y2)… (xn;yn). Вимага-

ється в наперед заданій формулі у=f(x¸ b0, b1… bm) визначити 
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кількість (m+1) параметрів b0, b1… bm (m<n) так, щоб ця фо-

рмула дозволила з найбільш точною відповідністю поновлю-

вати значення вихідних параметрів у для заданих значень х. 

З курсу теорії ймовірностей відомо, що найкращими є ті 

значення параметрів функції, котрі перетворюють на міні-

мум суму: 

 

∑ [𝑓(𝑥𝑛, 𝑏0, 𝑏1, . . 𝑏𝑚) − 𝑦𝑘]2 = 𝑚𝑖𝑛𝑁
𝑘=1                          (5.33) 

 

тобто суму квадратів відхилень значень у, які визначені 

за формулою, від експериментальних. Саме тому цей метод 

отримав назву методу найменших квадратів. 

Використовуючи необхідні умови мінімуму функції ба-

гатьох змінних, вираховуємо часткові похідні функції та при-

рівняємо їх до нуля. Це дає систему (m+1) рівнянь з (m+1) 

невідомим, тобто 

 

∑ [𝑓(𝑥𝑛, 𝑏0, 𝑏1, . . 𝑏𝑚) − 𝑦𝑘]
𝑑𝑓(𝑥𝑛,𝑏0,𝑏1,..𝑏𝑚)

𝑑𝑏𝑖
= 0𝑁

𝑘=1   (5.34) 

 

 

5.3.9  Регресивний  аналіз результатів експеримента-

льних досліджень 

Під регресивним аналізом розуміють дослідження зако-

номірності зв`язку між двома змінними, коли одному зна-

ченню Х відповідає сукупність значень Y, тобто зв`язок між 

ними не повністю визначений. 

Функцію Y=f(X) називають регресивною, коли значення 

Y утворюють статистичний ряд розподілу з характеристи-

ками безперервної випадкової величини. Тому регресивний 

зв`язок між величинами Х та Y можна визначити лише тоді, 

коли забезпечується можливість виконання статистичних за-

мірів. 

Статистичні залежності описують математичними моде-

лями, тобто рівняннями регресії, які відтворюють зв`язок між 
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значеннями фактору Х і змінною характеристикою досліджу-

ваного процесу Y. 

Рівняння регресії, по можливості, повинні бути прос-

тими й адекватними. 

Існують однофакторні й багатофакторні регресивні 

залежності. 

Регресивний аналіз виконується у такій послідовно-

сті: 

– перевірка наявності кореляційного зв`язку; 

– апроксимація експериментальних даних; 

– статистичний аналіз рівнянь регресії. 

Перевірка наявності кореляційного зв`язку. У багатьох 

випадках метою експериментальних досліджень є, насампе-

ред, виявлення наявності залежності між двома змінними ве-

личинами. Якщо змінність однієї випадкової величини впли-

ває на розподіл іншої, то вважають, що між такими випадко-

вими величинами існує статистичний зв`язок. Для оцінки 

статистичного зв`язку між двома змінними величинами ви-

користовують коефіцієнт кореляції. Визначення коефіцієнта 

кореляції виконується на основі результатів експерименталь-

них спостережень. 

Нехай проведено N спостережень, і в кожному випадку 

відомо значення двох параметрів х та у, тобто одержано дві 

вибірки: 

 

х1, х2,…, хn      у1, у2,…уn. 
 

За кожною з них знаходять середнє значення та середнє 

квадратичне відхилення Sх та Sу. Тоді коефіцієнт кореляції 

визначається за формулою: 

 

𝑅 =
∑ (𝑥𝑖−�̃�)(𝑦𝑖−�̃�)𝑛

𝑖=1

(𝑛−1)𝑆𝑥𝑆𝑦
                                     (5.35) 

 



442 
 

Величина коефіцієнта кореляції завжди перебуває у ме-

жах –1≤R≤1. Коефіцієнт характеризує тільки лінійну залеж-

ність між випадковими величинами. При додатному значенні 

коефіцієнта можна вважати, що при зростанні однієї вели-

чини інша в середньому теж зростає. При від’ємному зна-

ченні R зростання одної величини зумовлює в середньому 

зменшення значення іншої. При R=+1 або R=–1 між величи-

нами х і у існує кореляційний  зв`язок. Значення R=0 свідчить 

про відсутність лінійної залежності між х і у. Щільність 

зв`язку вважають задовільною при R≥0,5, доброю – при 

R=0,8…0,85. 

Для перевірки відповідності вибіркового значення кое-

фіцієнта кореляції R значенню кореляції (ρ) між генераль-

ними сукупностями х і у використовують t – розподіл 

Стьюдента. Спочатку знаходять розрахункове значення tрозр 

за формулою: 

𝑡розр = |𝑁|√
𝑁−2

1−𝑅2                                          (5.36) 

 

і порівнюють його з табличним. 

Якщо tрозр > tтабл при кількості ступенів свободи f=N–2 і 

рівні значимості q=5%, то кореляційний зв`язок існує, а та-

кож підтверджується для генеральних сукупностей. 

Статистичний аналіз рівняння регресії. Статистич-

ний аналіз одержаного рівняння регресії полягає у 

розв’язанні двох основних завдань: оцінки значимості коефі-

цієнтів рівняння; перевірки адекватності рівняння регресії 

експериментальним даним. 

Необхідною передумовою статистичного аналізу є нор-

мальність розподілу вихідної величини і однорідність диспе-

рсій дослідів. 

Здійснивши перевірку забезпечення передумов, можна 

починати ви конання статистичного аналізу рівняння регре-

сії. Для розв’язання задач аналізу необхідно мати кількісну 
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оцінку похибки експерименту в цілому. Такою оцінкою є ди-

сперсія відновлення 𝑆𝑦
2 , яка визначається за формулою: 

 

𝑆𝑦
2 =

∑ 𝑆𝑗
2𝑁

𝑗−1

𝑁
                                             (5.37) 

 

де N – кількість дослідів;  𝑆𝑦
2 – дисперсія j-го досліду. 

Кількість ступенів свободи fу дисперсії експерименту 

дорівнює сумі ступенів свободи дисперсій всіх дослідів, 

тобто fу=N(n–1). 

Оцінка точності визначення коефіцієнтів рівняння 

регресії та їх значущості. Після того, як рівняння одержано 

і знайдено дисперсію відновленості, необхідно оцінити точ-

ність визначених коефіцієнтів регресії. Оскільки їх визна-

чено з результатів експерименту, а результати є випадковими 

величинами, то значення коефіцієнтів регресії bі теж будуть 

випадковими. Тому показником точності коефіцієнта буде 

його дисперсія  𝑆𝑏
2 , яка визначається за формулою: 

 

𝑆𝑏
2 =

𝑆𝑦
2

𝑛∙𝑁
                                                 (5.38) 

 

Після цього оцінюють значимість коефіцієнтів регресії 

за допомогою t–критерію Стьюдента. Для кожного коефі-

цієнта визначають розрахункове значення t–критерію за фо-

рмулою: 

 

𝑡розр =
|𝑏𝑖|

𝑆𝑏𝑖

                                               (5.39) 

 

 

де Sbi – середнє квадратичне відхилення значення коефі-

цієнтів: 
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𝑆𝑏𝑖
= √𝑆𝑏𝑖

22
                                             (5.40) 

   

За таблицями  знаходять значення t-критерію для  рівня 

значимості q=0,05 та числа ступенів свободи fу=N(n–1). 

Якщо виконується умова tрозр >tтабл, то коефіцієнти ре-

гресії значимі, а якщо ні, то такий коефіцієнт можна виклю-

чити з регресії, тобто прийняти за нуль. 

Перевірка адекватності одержаного рівняння регресії 

необхідна для того, щоб відповісти на запитання, чи буде рі-

вняння відтворювати значення критерію оцінки з тією ж то-

чністю, що і результати  експерименту. 

Для цього використовують значення F–критерію Фі-

шера. Спочатку визначають розрахункове значення F– кри-

терію за формулами: 

 𝐹розр =
𝑆ад

2

𝑆у
2  , якщо 𝑆ад

2 > 𝑆у
2                              (5.41) 

 

𝐹розр =
𝑆у

2

𝑆ад
2  , якщо 𝑆у

2 > 𝑆ад
2                                 (5.42) 

 

 де 𝑆ад
2  дисперсія адекватності, яка визначається за спів-

відношенням: 

 

𝑆ад
2 =

𝑛 ∑ (�̅�𝑗−�̅�𝑖)
2𝑛

𝑗−1

𝑓ад
                                           (5.43) 

 

де 𝑦�̅� – значення вихідної величини в j – досліді, визна-

чене за рівнянням регресії; fад – кількість ступенів свободи; 

f=N–P, 

де Р– число коефіцієнтів рівняння регресії. 

За таблицями визначають значення F – критерію для рі-

вня значущості q=0,05 та кількості ступенів свободи fу і fад. 

Рівняння вважається адекватним, якщо виконується 

умова: Fрозр<Fтабл. 



445 
 

5.4 Планування   експерименту  за  повними   

факторними планами 
 

Сутність математичного планування експерименту 

Планування експерименту – це вибір числа та умов 

проведення дослідів, необхідних і достатніх для розв`язання 

поставленого завдання з заданою точністю. Якщо на об`єкт 

дослідження одночасно діє декілька змінних факторів, це ві-

дповідає умовам багатофакторного експерименту. У разі на-

явності останнього можливі два методи планування експери-

менту: 

 класичний метод, за яким досліджується вплив на об`єкт 

кожного фактору окремо, змінюючи його значення та фіксу-

ючи решту факторів на сталому рівні; 

 математичний метод, що дозволяє досліджувати вплив 

на об`єкт одночасно всіх факторів, змінюючи їх рівні за від-

повідним, наперед розробленим, планом. 

У практиці планування експериментальних досліджень 

використовуються обидва методи, але другий має декілька 

переваг, а саме: 

 значно зменшується необхідна кількість дослідів за ная-

вності великої кількості змінних факторів; 

 математичний опис процесу здійснюється у вигляді єди-

ного рівняння, яке включає всі змінні фактори, тоді як при 

першому методі кількість рівнянь, що описують процес, до-

рівнює кількості змінних факторів. 

Основним завданням математичного планування експе-

рименту є розроблення багатофакторних планів, котрі забез-

печували б можливість отримати достатньо точну модель 

процесу у вигляді одного рівняння з мінімальної кількості 

дослідів. 

Під час планування експерименту можуть вирішува-

тися такі задачі: 
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 інтерполяційна, метою якої є побудова поверхні відгуку 

в факторному просторі для з`ясування характеру впливу ко-

жного фактору на функцію відгуку; 

 оптимізаційна, метою якої є визначення найкращого по-

єднання значень факторів, що забезпечує оптимальне зна-

чення функції відгуку. 

Рівняння, яке встановлює зв`язок між значенням функції 

відгуку (вихідної величини) та значеннями змінних факторів, 

називають математичною моделлю процесу дослідження. 

Якщо на об`єкт дослідження діють змінні фактори, що поз-

начаються Х1, Х2,.., Хі які визначають його стан у якості вихі-

дного параметра Y, то математичною моделлю процесу нази-

вають функцію у вигляді Y=f (Х1, Х2, ……Хі). 

Обрати модель – означає знайти вигляд функції, запи-

сати її рівняння, яке називають рівнянням регресії. Напри-

клад, рівняння регресії для двох змінних факторів може бути 

записано у вигляді:  

лінійного рівняння: 

 

𝑦 =  𝑏0  +  𝑏1 𝑋1 +  𝑏2 𝑋2 ;                                   (5.44) 

 

неповного квадратного рівняння  

𝑦 =  𝑏0 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2  + 𝑏12 𝑋1 𝑋2  ;                   (5.45) 

 

рівняння другого порядку: 

 

𝑦 =  𝑏0 + 𝑏1 𝑋 1 + 𝑏2 𝑋2 + 𝑏12 𝑋 1 𝑋 2 + 𝑏11𝑋1
2 + 𝑏22𝑋2

2
   (5.46) 

 

де b0, b1, b2, b12, b11, b22 – коефіцієнти рівнянь регресії. 

Для отримання лінійного або неповного квадратного рі-

вняння застосовують плани першого порядку, а для отри-

мання моделі у вигляді квадратного рівняння – план другого 

порядку. 
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Для вибору напряму та умов експерименту, перш за все, 

необхідно з`ясувати кількість змінних факторів та визна-

чити інтервали їх варіювання. Ця процедура є досить важли-

вим етапом наукового дослідження. Вона вирішується на ос-

нові всебічного вивчення явища, що досліджується, літера-

турних джерел, проведення теоретичного аналізу, практич-

ного досвіду й у кожному випадку носить творчий та індиві-

дуальний характер. 

Після прийняття рішення про вихідний параметр та 

змінні фактори, вплив яких передбачається досліджувати, а 

також про область зміни значень кожного виконують коду-

вання факторів. 

Заміна натуральних значень факторів у відповідних оди-

ницях виміру безрозмірними кодовими значеннями спрощує 

план експерименту та процес статистичного оброблення екс-

периментальних даних. Кожному фактору присвоюють, у тій 

самій послідовності, що й натуральним, кодове значення Х1, 

Х2 тощо. Найбільше кодове значення кожного фактору поз-

начають (+1) та називають його верхнім рівнем, а найменше 

значення позначають (–1) і називають нижнім рівнем. Сере-

днє значення позначають (0): це основний рівень. 

Для факторів із безперервною областю визначення 

зв`язок між кодовим і натуральним значенням визначають за 

формулою: 

 

𝑋𝑖 ≥
𝑥𝑖−𝑥0𝑖

∆𝑥𝑖
                                               (5.47) 

де Хі – кодове значення фактору; хі – натуральне зна-

чення фактору; х0і – натуральне значення середнього рівня; 

Δхі – інтервал зміни фактору, що визначається як половина 

різниці між натуральними значеннями верхнього та ниж-

нього рівнів фактору. 

Під час складання плану експерименту та оброблення 

експериментальних даних усі фактори, незалежно від їх фі-

зичної суті та числових значень, будуть мати однакові кодові 

значення (+1, 0, –1). 
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Розшифрування, тобто перехід до натуральних значень 

факторів, виконується після закінчення статистичного обро-

блення даних. 

У планах першого порядку використовують тільки вер-

хній та нижній рівні факторів. У планах другого порядку, 

крім зазначених, послуговуються й іншими рівнями, мето-

дика визначення та кодування яких частково розглянута ни-

жче. 

 

Повні факторні плани 

Повним факторним планом (ПФП) називають план, в 

якому реалізуються всі можливі сполучення двох рівнів фак-

торів (верхнього та нижнього). Кількість дослідів у цьому ви-

падку визначають за формулою N=2к, де к кількість змінних 

факторів. 

Якщо досліджується вплив двох змінних факторів, то 

N=22=4. Для побудови матриці ПФП потрібно перейти до 

безрозмірних нормалізованих (кодових) позначень змінних 

факторів (згідно з формулою 5.47). Запровадження нормалі-

зованих значень факторів створює ряд переваг.  

Незалежно від фізичної суті та діапазону зміни фактору 

його  нижній рівень у нормалізованих позначеннях дорівнює 

(–1), верхній рівень – (+1), а основний рівень – (0). Тому ма-

трицю ПФП у нормалізованих позначеннях можна побуду-

вати перебором рівнів (–1)  і (+1), нехтуючи конкретними ді-

апазонами зміни кожного з факторів. Приклад ПФП типу 22 

та 23 наведено в табл. 5.2. Таку таблицю називають планом-

матрицею в кодових значеннях. 

 

 

 

 

 

 

 



449 
 

Таблиця 5.2. Розгорнутий план-матриця ПФП 22 та 23 

 
Номер 

досліду 

Фактори Взаємодія факторів Функ-

ція 

Х1 Х2 Х3 Х1 Х2 Х1 Х3 Х2 Х3 Х2 Х2 Х3 у 

1 –1 –1 –1 +1 +1 +1 –1 у1 

2 +1 –1 –1 –1 –1 +1 +1 у2 

3 –1 +1 –1 –1 +1 –1 +1 у3 

4 +1 +1 –1 +1 –1 –1 –1 у4 

5 –1 –1 +1 +1 –1 –1 +1 у5 

6 +1 –1 +1 –1 +1 –1 –1 у6 

7 –1 +1 +1 –1 –1 +1 –1 у7 

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 у8 

 

Наведемо геометричне пояснення ПФП. Для прикладу, 

ПФП з двома факторами розглянемо як факторну площину, 

тобто координатну площину, на осі абсцис якої відклада-

ється значення фактору Х1, а на осі ординат – значення фак-

тору Х2 (рис. 5.13, а). 

 

 
 

Рис. 5.13. Факторна площина плану з двома  

факторами: а – у кодових значеннях; б – у натуральних 

значеннях 
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Побудуємо на цій площині точки, координати яких від-

повідають нормалізованим значенням факторів у дослідах 1–

4 матриці ПФП 22. Точки цього плану утворюють вершини 

квадрату, центр якого збігається з початком координат. 

Площа квадрата – це область зміни кодових факторів. На фа-

кторній площині (рис. 5.13, б) зображені точки цього ж плану 

в натуральних значеннях факторів. У цих координатах об-

ласть зміни факторів є площа прямокутника. 

Для геометричного зображення ПФП 23 потрібний вже 

факторний простір з трьома факторними осями координат – 

х1, х2, х3 (рис. 5.14). У нормалізованих координатах номерам 

дослідів ПФП 23 відповідають вершини куба, а в натуральних 

значеннях факторів – вершини паралелепіпеда. 

 

 
 

Рис. 5.14. Геометричне зображення ПФП 23 

 

Існує загальне правило побудови матриць ПФП, суть 

якого полягає в такому: 

– рівні першого фактору чергуються в кожному досліді; 

– частота зміни рівнів кожного наступного фактору (Хj) 

удвічі менша, ніж попереднього (Хі). 

Основними характерними властивостями план-матриць 

у кодових значеннях, які визначають точність результатів та 
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сфери застосування відповідних планів для побудови мате-

матичних моделей, є: симетричність, нормованість, ортого-

нальність, рототабельність, уніформність, композиційність. 

Симетричними відносно центра експерименту називають 

плани, для яких сума чисел будь-якого стовпця дорівнює 

нулю, тобто: 

 

∑ 𝑋𝑗𝑖
𝑁
𝑖=1 = 0             (для будь-якого j).       (5.48) 

 

Нормованими називають плани, для яких сума квадра-

тів елементів кожного стовпця дорівнює числу дослідів, 

тобто: 

 

∑ 𝑋𝑗𝑖
2𝑁

𝑖=1 = 𝑁                                                 (5.49) 

 

Ортогональними називають плани, для яких сума поч-

ленних добутків будь-яких двох стовпців матриці дорівнює 

нулю: 

 

∑ 𝑋𝑗𝑖
𝑁
𝑖=1 𝑋𝑢𝑗 = 0        (для j ≠ u= 1…k)    (5.50) 

 

Властивість ортогональності дозволяє значно спростити 

процес визначення коефіцієнтів рівняння регресії, яке має за-

гальний вигляд: 

 

𝑦 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑗
𝐾
𝑗=1 𝑋𝑗 + ∑ 𝑏𝑗𝑢

𝐾
𝑗=𝑢 𝑋𝑗𝑋𝑢 + ∑ 𝑏𝑗𝑗

𝐾
𝑗=𝑖 𝑋𝑗

2+. ..   (5.51) 

 

де Хj, Хи – лінійні значення факторів; b0,bj, bjи, bjj – кое-

фіцієнти членів рівняння; Хj Хи – взаємодія двох різних фак-

торів плану. 

Рототабельність плану забезпечує однакову точність 

поверхні відгуку, незалежно від напрямків руху від центра 

експерименту до будь-яких рівновіддалених точок. 
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Уніформість планів забезпечує сталість дисперсії в де-

якій області навколо центра експерименту. 

Композиційні плани дозволяють проводити експери-

мент частинами, тобто, в разі необхідності, переходити до 

планування більш високого порядку, зберігаючи одночасно 

результати попередніх дослідів. 

 

Методика обробки результатів експерименту за пов-

ними факторними планами 

Методика обробки результатів експерименту включає в 

себе такі основні етапи: 

 визначення відновлюваності результатів рівняння регре-

сії; 

 розрахунок і оцінка значущості коефіцієнтів рівняння 

регресії; 

 визначення рівня відповідності одержаної математичної 

моделі експериментальним даним, тобто перевірка адекват-

ності рівняння регресії. 

Визначення відновлюваності результатів дослідів. З 

метою забезпечення достовірності одержаних результатів, 

під час реалізації плану експерименту в кожному досліді (за 

однакових умов) необхідно провести декілька спостережень. 

Кількість спостережень визначається залежно від надійності 

дослідів. Під дією некерованих і невідомих факторів числове 

значення вихідного параметра при повторенні досліду відрі-

зняється одне від одного. Тому для кожного досліду визна-

чають середнє значення і дисперсію Sі 

Відновлюваність досліду перевіряється за критерієм 

Кохрена (Gр): 

 

𝐺𝑝 =
𝑆𝑖𝑚𝑎𝑥

2

∑ 𝑆𝑖
2𝑛

𝑖=1
≤ 𝐺(𝑞, 𝑓𝑦 , 𝑓𝑛)                 (5.52) 
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де 𝑆𝑖𝑚𝑎𝑥
2 – найбільша за числовим значенням дисперсія 

одного з дослідів, яка визначається (як і всі інші дисперсії 

дослідів) за формулою: 

 

𝑆𝑖
2 =

∑ (𝑦𝑖𝑗−𝑦�̅�)𝑛
𝑗=1

𝑛−1
                                          (5.53) 

 

де n – кількість повторень (дублювань) кожного досліду; 

𝑦𝑖𝑗 – значення вихідної величини в j–му дублюванні і-го дос-

ліду (j=1...n, і=1...N);  

yi – середнє значення вихідної величини в і-му досліді;  

G(q, fу, fn) – табличне значення критерію Кохрена, яке 

обирається за статистичними залежно від: q – рівня достові-

рності (у більшості випадків q=0,05);  

fу – кількості незалежних значень дисперсії (fу=N);  

fn = n–1 – числа свободи кожного значення,  

де n – кількість дублювань корисного досліду. 

Умова Gр ≤ Gтабл означає, що коли розрахункове зна-

чення критерію Кохрена буде менше або дорівнюватиме таб-

личному, то різниця між значеннями спостережень перебу-

ватиме в межах необхідної точності досліду. 

Невиконання цієї умови означає, що на об`єкт дослі-

дження впливають невраховані фактори, або значення фак-

тору, що прийнято за стале, в дійсності змінюється. У цьому 

випадку необхідно ще раз детально проаналізувати умови 

проведення експерименту. 

Після такої оцінки визначається дисперсія відновлюва-

ності досліду (помилка досліду) за формулою: 

 

𝑆𝑦
2 =

1

𝑁
∑ 𝑆𝑖

2𝑁
𝑖=1                                    (5.54) 

 

Розрахунок і оцінка коефіцієнтів рівняння регресії. 

Спочатку визначається вільний член рівняння за формулою: 
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𝑏0 =
1

𝑁
∑ 𝑦�̅�

𝑁
𝑖=1                                    (5.55) 

 

де 𝑦�̅� – середнє арифметичне значення параметрe оцінки 

кожного досліду. 

Коефіцієнти інших членів рівняння регресії (5.50) визна-

чають за такими формулами: 

коефіцієнти біля кожного фактору: 

 

𝑏𝑗 =
1

𝑁
∑ 𝑋𝑗𝑖𝑦�̅�

𝑁
𝑖=1      для (j=1,2…N)        (5.56) 

 

де Хji – кодове значення j-фактора в і-му досліді ПФП; 

коефіцієнти біля взаємодій факторів: 

 

𝑏𝑗 =
1

𝑁
∑ 𝑋𝑗𝑖𝑋𝑢𝑖 𝑦�̅�   для (j≠u, j, u=1.2…n)     (5.57) 

 

Числові значення розрахованих коефіцієнтів рівняння 

регресії показують величину впливу того чи іншого фактору 

або взаємодії факторів на вихідний параметр. 

Серед визначених коефіцієнтів можуть бути такі, що за 

своєю величиною на мають значного впливу на вихідний па-

раметр. Тому для спрощення рівняння регресії ними можна 

знехтувати, попередньо з`ясувавши величину їх значущості. 

Оцінка значущості коефіцієнтів виконується за допо-

могою критерію Стьюдента. Коефіцієнт вважають значу-

щим, якщо виконується нерівність: 

|𝑏| ≥ 𝑡𝑛,𝑓 ∙ ∆𝑏                                          (5.58) 

 

де ∆𝑏 – похибка коефіцієнта, яка визначається за форму-

лою 

∆𝑏 = √
𝑆𝑦

2

𝑛∙𝑁
                                            (5.59) 
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𝑡𝑛,𝑓 – табличне значення критерію Стьюдента, яке оби-

рається за таблицями для відомих: q – рівень достовірності 

(q=0,05); 

f – кількість ступенів свободи дисперсії відновлення, яке 

дорівнює f=N(n-1). 

Якщо за абсолютною величиною значення коефіцієнта 

менше за його похибку, то коефіцієнт вважають незначним, 

і відповідний член виключається з рівняння регресії. 

Перевірка рівняння регресії на адекватність означає 

оцінку достатньої точності результатів, одержаних значен-

нями дослідів. Така перевірка здійснюється за допомогою 

критерію Фішера. Якщо рівняння адекватне, то виконується 

нерівність: 

 

Fрозр <Fтабл (0,05, f1, f2)   ,                                    (5.60)  

 

де Fрозр – розрахункове значення критерію Фішера, яке 

визначається за формулами: 

𝐹розр =
𝑆ад

2

𝑆𝑦
2 ,  якщо  𝑆ад

2 > 𝑆𝑦
2 

𝐹розр =
𝑆𝑦

2

𝑆ад
2 ,  якщо  𝑆ад

2 < 𝑆𝑦
2                                 (5.61) 

 

де 𝑆ад
2  – дисперсія адекватності, яка в свою чергу визна-

чається за формулою: 

 

𝑆ад
2 =

1

𝑁
∑ 𝑛(𝑦�̅� − 𝑦�̅�)

2𝑁
𝑖=1                                 (5.62) 

 

де fад – число ступенів свободи дисперсії адекватності 

fад=N-P, 

де P – число значущих коефіцієнтів рівняння регресії;  

yі – значення параметра оцінки для кожного досліду, ро-

зраховане за одержаним рівнянням регресії в кодових зна-

ченнях;  
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Fтабл – табличне значення критерію Фішера, що обира-

ється залежно від  f1 = fад = N–P – числа ступенів свободи 

дисперсії адекватності та f2 =fу=N(n-1) – числа ступенів сво-

боди дисперсії відновлення. 

Якщо умова адекватності виконується, то можна вва-

жати, що результати рівняння регресії з достатньою точністю 

узгоджені з результатами дослідів, а якщо умова адекватно-

сті не виконується, то це лінійне рівняння недостатньо точно 

описує процес, що досліджується, і тоді приймають одне з 

таких рішень: 

– включають у модель нові взаємодії факторів; 

– зменшують діапазон зміни факторів; 

– переходять до планів другого порядку. 

Включення в модель усіх взаємодій факторів дає мож-

ливість одержувати більш точну характеристику їх впливу на 

об`єкт дослідження. Однак для оцінки адекватності такої мо-

делі не вистачає ступенів свободи у рівнянні (5.62). Так, дво-

факторна модель із взаємодією має чотири коефіцієнти для 

чотирьох дослідів, трифакторна модель – вісім коефіцієнтів 

для восьми дослідів. Тому доводиться нехтувати деякими 

взаємодіями, особливо більш високих порядків, або прово-

дити додаткові досліди. 

Спосіб зменшення діапазону зміни факторів можна за-

стосовувати лише в технічно обґрунтованих випадках. Тому 

частіше обирають рішення, яке передбачає перехід до плану 

другого порядку. 

 

Аналіз одержаних результатів 

Маючи адекватне рівняння, можна прогнозувати всі мо-

жливі значення параметра оцінки процесу для будь-яких зна-

чень факторів, що знаходяться між верхнім і нижнім рівнями. 

Аналіз одержаного рівняння регресії полягає у визначенні 

відносної значущості кожного змінного фактору та їх взає-

модій і поясненні фізичної суті цих явищ. 
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Краще за все виконувати аналіз, користуючись рівнян-

ням регресії в кодових значеннях факторів, яке має такі за-

гальні особливості: 

 абсолютна величина лінійного коефіцієнта рівняння ре-

гресії свідчить про ступінь (величину) впливу відповідного 

фактору на вихідний параметр оцінки досліджуваного про-

цесу; більший вплив має той фактор, числове значення кое-

фіцієнта якого більше; 

 знаки лінійних коефіцієнтів рівняння регресії несуть 

дуже важливу інформацію, а саме: якщо коефіцієнт додат-

ний, то вихідна величина зростає зі збільшенням відповід-

ного фактору та зменшується за його зменшення; для коефі-

цієнтів з від`ємним значенням ця залежність має зворотний 

характер; 

 рівняння регресії дозволяє розрахувати значення вихід-

ного параметра для будь-якої точки в області зміни факторів, 

тому на його основі можна будувати графічні залежності від 

одного з факторів при фіксованих значеннях інших або від 

двох, трьох факторів одразу, графіки яких відображаються в 

об`ємних координатах. 

Результат багатофакторного експерименту графічно мо-

жна уявити у вигляді поверхні відгуку (рис. 5.15). Якщо всі 

фактори виявляють лінійний вплив на вихідну величину і 

процес описується рівнянням першого порядку, то поверхня 

відгуку буде мати плоску форму (рис. 5.15, а). 

Якщо процес описується рівнянням другого порядку, то 

поверхня набуває криволінійної форми (рис. 5.15, б) і тим 

більш складної, чим більше факторів виявляють нелінійний 

характер впливу на величину параметра оцінки досліду. 

Одержана математична модель може бути основною для 

оптимізації процесу, що досліджується, або раціонального 

керування ним. 
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а б 

 

Рис. 5.15. Приклад графічного відображення  

багатофакторного експерименту: 
 а – лінійна залежність; б – нелінійна залежність 

 

Для одержання математичної моделі у натуральних зна-

ченнях факторів необхідно замінити кодові значення факто-

рів на натуральні, використавши залежність (5.47). Але рів-

няння в натуральних значеннях втрачає важливу інформати-

вність щодо аналізу результатів досліджень, яка характерна 

для нормалізованих моделей. Тому аналіз результатів дослі-

джень виконують тільки за рівнянням регресії у кодових зна-

ченнях. 

Для попереднього аналізу рівнянь, тобто визначення 

впливу кожного з факторів, застосовують метод канонічного 

перетворення їх на більш прості, або метод розрахунку по-

хідних. 

Модель другого порядку в нормалізованих позначеннях 

факторів містить у собі, як і модель першого порядку, інфо-

рмацію про міру впливу змінних факторів на вихідний пара-

метр. Але присутність у рівнянні  регресії взаємодій та квад-

ратичних членів не дозволяє визначати зв`язок змінних фак-

торів з вихідним параметром шляхом простого порівняння за 

величиною лінійних коефіцієнтів регресії. 
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Для квадратичної моделі вплив фактору на вихідний па-

раметр непостійний. Він змінюється в різних точках неліній-

ного факторного простору. Міра такого впливу може бути 

визначена за значенням числової похідної в деякій точці 

Xі=Xі
’. 

Для моделі другого порядку з двома змінними факто-

рами вона дорівнює: 

 
𝑑𝑦

𝑑𝑋𝑎(𝑥𝑖−�̅�𝑖)

− 𝑏1 + 2𝑏11�̅�1 + 𝑏12𝑋2                 (5.63) 

 

Значення цього виразу залежить як від рівня фактору X1, 

так і від рівня фактору X2. Це характерно не тільки для рів-

няння другого порядку, але і для неповного квадратичного 

рівняння. У загальному випадку міру впливу і-го фактору на 

вихідний параметр Y визначають як максимальне за модулем 

значення величини: 

 

𝜕𝑖 =
𝑑𝑦

𝑑𝑋𝑖
= 𝑏𝑖 + 2𝑏𝑢𝑋𝑖 + ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑋𝑗

𝑁
𝑗=1                  (5.64) 

 

яке дорівнює 

|𝜕𝑖𝑚𝑎𝑥| = |𝑏𝑖| − 2|𝑏𝑢| + ∑ |𝑏𝑖𝑗|𝑁
𝑗−1                   (5.65) 

 

Наочно характер впливу одного з факторів на вихідний 

параметр оцінюється за допомогою графічної залежності, по-

будованої за рівнянням регресії, при фіксованих значеннях 

усіх інших факторів. 

 

Оптимізація результатів багатофакторного експери-

менту 

Пошук оптимуму може відбуватись двома способами. 

Перший полягає в тім, що спочатку отримують рівняння ре-

гресії, а потім досліджують його на екстремум. Другим спо-
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собом пошук екстремуму здійснюють під час виконання екс-

перименту, не шукаючи загального зв`язку кожного з факто-

рів із вихідним параметром. В останньому випадку застосо-

вують експериментальні методи оптимізації . 

Сучасна теорія і практика виконання оптимізації досить 

розвинута, особливо в зв`язку з можливостями застосування 

ЕОМ. Для вирішення різних технічних завдань застосову-

ються як класичні, так і новітні методи, а саме: дихотомій, 

золотого перерізу, градієнтів, прямого пошуку та ін. 

Пошук оптимального рішення, тобто знаходження таких 

значень факторів у межах діапазону їх зміни, при яких вихі-

дний параметр має мінімум або максимум, виконується на 

основі рівняння регресії. Такі завдання часто виникають. Як 

правило, шукають максимум міцності, надійності, продукти-

вності й мінімум затрат сировини, матеріалів та енергетич-

них ресурсів, собівартості тощо за умов забезпечення необ-

хідної якості виробів. Розглянемо методику виконання опти-

мізації на основі одержаного рівняння регресії другого по-

рядку. 

Оптимізація рівняння регресії дисоціативно-кроко-

вим методом. Дисоціативно-кроковий метод є простим спо-

собом пошуку оптимальних рішень, що не вимагає застосу-

вання ЕОМ і побудований на властивостях рівнянь регресії. 

Він може бути придатний для випадків, коли діапазон зміни 

факторів знаходиться в межах (+1…–1). 

Розглянемо основні властивості полінома другого по-

рядку.  

Графіком функції 

 

𝑦 = 𝑏0 + 𝑏𝑖𝑋𝑖 + 𝑏𝑖𝑗𝑋𝑖
2                               (5.66) 

є парабола. 

Для bіі > 0 рівняння (5.66) описує вгнуту криву (гілки па-

раболи спрямовані догори); для bіі < 0 – опуклу (гілки пара-

боли спрямовані донизу). 
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Абсциса вершини параболи (5.66) дорівнює: 

 

𝑋𝑖𝑏 = −
𝑏𝑖

2𝑏𝑖𝑗
                                                (5.67) 

За умови    

|𝑏𝑖| > 2|𝑏𝑖𝑗|                                             (5.68) 

 

вершина параболи знаходиться поза діапазоном зміни 

фактору Xі і, таким чином, рівняння (5.66) описує монотонну 

функцію. Якщо при цьому bі>0, то ця функція монотонно 

зростаюча, якщо bі<0 – монотонно спадна. 

За умови 

 |𝑏𝑖| > 2|𝑏𝑖𝑗|                                             (5.69) 

 

функція (5.66) має екстремум  середині діапазону зміни 

фактору  Xі (максимум, коли bіj < 0, або мінімум, якщо bіj > 0). 

Згідно з дисоціативно-кроковим методом, отримане на 

основі багатофакторного експерименту рівняння регресії в 

нормалізованому вигляді поділяється на квазіоднофакторні 

рівняння, кожне з яких включає лінійні й квадратичні члени 

тільки одного фактору та його взаємодії з іншими: 

 

𝑦𝑖 = 𝑏𝑖𝑋𝑖 + 𝑏𝑖𝑗𝑋𝑖
2 + 𝑋𝑖 ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑋𝑗

𝐾
𝑗=1                 (5.70) 

 

 

5.5   Комп’ютерні   технології   в     наукових    

дослідженнях 
 

Застосування ЕОМ у теоретичних дослідженнях 

Розв`язання науково технічних та математичних задач є 

однією з головних сфер застосування комп`ютера і здійсню-

ється у таких напрямах: 



462 
 

 використання математичних пакетів (електронні таб-

лиці  Excel, пакети MathCad, Mathematica, Stat та ін.) для ви-

конання  математичних обчислень та графічних залежнос-

тей; 

 створення спеціальних програм із застосуванням попу-

лярних мов програмування (C++, Visual Basic, Delphi). 

Перший напрям не вимагає від науковця глибокого 

знання програмування і дозволяє сконцентруватися саме на 

розв`язанні відповідної математичної задачі, а не на програ-

муванні математичних функцій, які вже запрограмовані в па-

кеті. Великою перевагою математичних пакетів є можливість 

подати результати обчислень не тільки у числових значен-

нях, а й у вигляді графіків та діаграм. 

Другий напрям вимагає досконалого знання мов програ-

мування і використовується, здебільшого, для створення 

оригінальних програм для задач, які не розв`язуються за до-

помогою математичних пакетів. У першу чергу це стосується 

створення динамічних моделей реальних виробничих проце-

сів з використанням елементів графіки та мультімедіа, які ор-

ганічно вбудовуються у програму. 

Серед існуючих математичних програм найпотужнішим 

математичним пакетом є MathCad, який відповідає запитам 

як інженера, так і науковця. Однією з найважливіших переваг 

пакета є реалізація принципу WYSIWYG, який означає, що 

все відображене на екрані буде надрукованим на папері. Згі-

дно з цим принципом формули у програмі виглядають так 

само, як у математичних виразах. 

Такій підхід до подання формул дозволяє уникнути по-

милок під час створення програми розрахунку. Система має 

зручну і досконалу графічну оболонку, яка надає користува-

чеві значну кількість інструментів для роботи з формулами, 

числами, графіками та текстом. У MathCad доступні декілька 

сотень операторів і логічних функцій, які призначені для чи-

слового і символьного розв`язання математичних задач різ-

ної складності. До цих функцій належать функції обчислення 
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статистичних показників, показників регресивного аналізу, 

матричні обчислення та багато інших, які в першу чергу ці-

кавлять науковців. 

Однією з багатьох унікальних розробок MathCad є дос-

конала довідкова та навчальна  система з прикладами, які мо-

жна не тільки вивчати та переглядати, а й безпосередньо ви-

користовувати для прискорення виконання складних обчис-

лень. Усі приклади оформлені у вигляді електронних книг, а 

головною книгою можна вважати «Центр ресурсів», у якій 

наведено численні приклади розв`язання типових задач. Іс-

нує можливість створення, а також пошуку персональних 

електронних книг через Internet. 

Деякі завдання наукових досліджень вимагають ство-

рення програм із застосування спеціальних сучасних середо-

вищ програмування. Одним із таких середовищ є пакет 

об`єктно-орієнтовного програмування Delphi, який має дос-

коналий і сучасний графічний інтерфейс, можливості приєд-

нання та використання стандартних функцій Windows, підт-

римує роботу в локальних мережах, обмінюється даними з 

іншими програмами в процесі виконання. 

Пакет Delphi побудований на нових засадах, пов`язаних 

з операційною системою Windows, об`єктно–орієнтовним 

програмуванням, технологією візуального проєктування, ви-

користанням як готових стандартних компонент, так і розро-

блених користувачем і поміщених у бібліотеку. Завдяки цим 

якостям науковець може швидко і якісно розробляти про-

грами для тих конкретних завдань, які виникають під час до-

слідження. Найефективнішим є розроблення складних тех-

нологічних процесів, які відрізняються ймовірнісним харак-

тером та недостатньо теоретично вивчені. Для дослідження 

таких процесів необхідно створювати комп`ютерні моделі, 

які б поєднували графічне зображення процесу, його матема-

тичний опис та динамічну зміну впродовж певного часу. 

Використання можливостей Delphi й середовища 

Windows дозволяє: 
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 під час розроблення на екрані мати всі елементи керу-

вання майбутньою програмою; швидко створювати меню ко-

ристувача; 

 одержувати на екрані комп`ютера зображення, які ілюс-

трують програму, вхідні й вихідні дані у вигляді дво- та три-

вимірних графіків; 

 здійснювати імпорт графічних зображень із графічних 

редакторів замість програмування графіки; 

 контролювати зміну вихідних параметрів впродовж ро-

боти. 

Програма COSMOS – це модуль аналізу методом скін-

ченних елементів, який інтегрований у систему просторо-

вого моделювання Solid Works. Продукт розроблений амери-

канською фірмою Structural Research and Analysis 

Corporation (SPAC). COSMOS Works призначений для 

розв`язання задач механіки твердого тіла, яке знаходиться 

під дією деформацій, а також виявлення температурних де-

формацій. Програма використовує геометричну модель де-

талі або складальну одиницю, яка попередньо створюється в 

програмі Solid Works для формування розрахункової моделі. 

Аналіз методом скінченних елементів починається з ап-

роксимації досліджуваної області та поділу її на комірки сі-

тки. Такі комірки називають скінченними елементами. В 

процесі розрахунку можна задати кількість і форму елемен-

тів. Під час апроксимації програма розв`язує систему рів-

нянь, яка описує напруження, що відповідає кожному вузлу 

сітки скінченних елементів. Результат виводиться на дисп-

лей комп`ютера в графічному вигляді. Величина напруження 

в точці відповідає відтінкам кольорів на поверхні досліджу-

ваної моделі деталі. COSMOS Works може бути використа-

ний для визначення розподілу напружень або температур у 

перерізах відповідних і навантажених деталей з інструмента-

льних та конструкційних матеріалів. 
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Застосування ЕОМ в експериментальних досліджен-

нях 

В основних своїх рисах сучасний експеримент суттєво 

відрізняється від того, яким він був у недалекому минулому, 

набуває нових форм, засобів реалізації, більш чіткої та уніфі-

кованої структури. Особливу роль відіграють в цьому кон-

тексті новітні інформаційні технології. 

Сучасні методи, методики та технології реалізації експе-

рименту великою мірою орієнтовані на застосування 

комп’ютера, або передбачають можливість його застосу-

вання (рис. 5.16, 5.17). Дослідження, що проводяться з вико-

ристанням Інтернету, розглядаються як різновид комп’юте-

ризованих досліджень. Доцільний підбір необхідного 

комп’ютерного інструментарію є важливим фактором забез-

печення належного рівня організації дослідження. 

 
Рис. 5.16. Комп’ютерні технології в  

експериментальному дослідженні 
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Рис. 5.17. Використання Інтернет-технологій на  

різних етапах експерименту 

 

Використання комп’ютера стає системним, і тому мо-

жна говорити про появу комп’ютерної технології психолого-
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педагогічного експерименту. Існують інформаційні техноло-

гії, придатні для здійснення експерименту практично на всіх 

його етапах. 

Основні методи залучення учасників до Інтернет-до-

слідження: 

1) загальна реклама на популярних сайтах; 

2) реклама на спеціалізованих сайтах та сторінках для за-

лучення цільового контингенту відвідувачів; 

3) публікація інформації про дослідження у ЗМІ; 

4) публікація інформації про дослідження на психологіч-

них сайтах. 

З метою збору даних можуть бути застосовані 

комп’ютерні тестові технології. Електронні технології тес-

тування дають  можливість спростити процедури збору, ана-

лізу даних, зберігання даних, запровадити нові методики те-

стування, охоплюючи інтерактивні, а також здійснювати об-

стеження в більших масштабах, здійснювати моніторингові 

дослідження. 

Переваги у проведенні Інтернет-досліджень: 

 можливість швидкого залучення великої кількості учас-

ників (висока надійність); 

 економія ресурсів: часу, коштів, обладнання, примі-

щення та ін.; 

 підвищення екологічної валідності; 

 можливість залучати учасників із різними соціально-де-

мографічними характеристиками (висока зовнішня валід-

ність); 

 можливість залучати учасників певних цільових груп; 

 відсутність впливу дослідника; 

 добровільність участі в експерименті, яка може бути зу-

пинена у будь-яку мить; 

 підвищення правдивості учасників; 

 швидкий зворотній зв’язок; 

 можливість автоматичної реєстрації додаткових параме-

трів. 
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Недоліки у проведенні Інтернет-досліджень: 

 недостатній контроль ситуації експерименту, який 

призводить до збільшення варіативності випадкової 

складової та знижує надійність; 

 недостатній контроль та невизначеність складу учас-

ників; 

 поява нових побічних змінних; 

 залежність від надійності роботи технічних та програ-

мних засобів здійснення дослідження. 

Розрізняють три основних варіанта проведення Інтер-

нет-досліджень: 

 за допомогою електронної пошти; 

 веб-опитування (онлайн-опитування); 

 оффлайнові опитування. 

Опитування можуть проводитись серед дописувачів пе-

вної дискусійної групи, що близька за тематикою до проблеми 

дослідження, або серед користувачів спеціальних мереж, що 

об’єднують спільноту, яка цікавиться даною проблемати-

кою. Існують сервіси відповідних груп або мереж, що нада-

ють засоби для заповнення анкет та надсилання їх адмініст-

ратору в електронному вигляді. 

Інтернет-експерименти набули поширення в останній 

час. Існують сайти лабораторій та організацій, що займа-

ються постановкою експериментів на цих сайтах. Існують та-

кож сайти, що надають засоби для проведення Інтернет-екс-

периментів для дослідників (н-д, сайт PsychExps, Web 

Experimental Psychology Lab та ін.). 

Серйозною проблемою Інтернет-досліджень є проблема 

експериментального контролю, а саме неможливість здійс-

нювати контроль над дотриманням експериментальних 

умов. 

В Інтернет-дослідженнях зустрічаються наступні побі-

чні змінні: 

 повторна участь в дослідженні під своїм та чужим іме-

нем; 
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 обговорення тестових завдань з іншими людьми; 

 використання рекомендацій оточуючих при генеруванні 

відповідей; 

 гіпотези стосовно «справжніх» цілей дослідження. 

Методи зміцнення контролю: 

 збільшення кількості учасників експерименту; 

 підбір постійних учасників в онлайн-лабораторіях; 

 збільшення вимог до процедури реєстрації учасників до-

слідження. 

На етапі обробки даних відповідне програмне забезпе-

чення дає можливість візуалізувати закономірності в даних, 

застосовувати засоби програмування (рис. 5.18). 

 

 
 

Рис. 5.18. Програмне забезпечення, що  

використовується для обробки даних 

 

На основі результатів обробки даних можуть бути вияв-

лені деякі закономірності, що можна подати за допомогою 

графіків, таблиць, діаграм. Це – так званий первинний аналіз 

даних. Для подання закономірностей можуть бути викорис-

тані засоби офісного програмного забезпечення (WORD, 
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EXCEL), комп’ютерних презентацій (POWER POINT), а та-

кож спеціалізоване програмне забезпечення для візуалізації 

даних, наприклад, на сайті Visualizing Statistical Concepts. 

На етапі статистичного аналізу та інтерпретації 

результатів даних за допомогою пакетів прикладних програм 

здійснюється статистична обробка результатів дослідження, 

аналіз та інтерпретація, встановлення валідності та надійно-

сті висновків . 

З метою статистичної обробки може бути розроблена 

спеціальна комп’ютерна програма, призначена для цілей 

конкретного експерименту; використане готове програмне 

забезпечення або дистанційне програмне забезпечення, що 

поширюється на сайтах, присвячених статистичному аналізу 

даних (наприклад, Research Methods and Statistics Links by 

Subtopic). Після отримання результатів тестування, можливо, 

виникне необхідність обґрунтування валідності використа-

ного інструментарію та надійності отриманих висновків. 

Особливо це може бути необхідно у тому випадку, якщо для 

цілей експерименту було розроблено новий тест або мето-

дику, або використано тест, стосовно валідності якого нічого 

не відомо. Під час проведення Інтернет-експериментів мо-

жуть виникати певні складнощі у визначенні валідності (рис. 

5.19). 

 
Рис. 5.19. Складнощі у визначенні валідності  

Інтернет–експериментів 
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Існують два основні шляхи визначення зовнішньої ва-

лідності Інтернет-досліджень: 

Перший порівняння результатів лабораторних дослі-

джень, які були проведені у традиційних умовах, із результа-

тами, які були отримані в Інтернет-дослідженні; 

Другий порівняння результатів Інтернет-дослідження з 

теоретично передбаченими тенденціями.  

Функції встановлення надійності та валідності входять 

до складу деяких пакетів прикладних програм (наприклад, 

SPSS), а також теж можуть бути здійснені через спеціалізо-

вані Інтернет-сайти. Окремої уваги заслуговують питання 

встановлення валідності та надійності Інтернет-експеримен-

тів. 

З’являється дедалі більше досліджень з впровадження 

новітніх засобів та технологій у навчання. Нові комп’ютерні 

технології експерименту видаються у цьому контексті особ-

ливо доречними. На етапі впровадження також можуть бути 

ефективно застосовані комп’ютерні технології. В результаті 

дослідження може бути розроблено дистанційний навчаль-

ний курс, електронний підручник або комп’ютерний засіб на-

вчання. Створення сайтів експерименту, проведення форумів 

з питань експерименту дає можливість стеження за процесом 

впровадження, керування функціонуванням об’єкту впрова-

дження, встановлення зворотного зв’язку, поширення інфор-

мації щодо результатів впровадження та подальших дослі-

джень. 
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РОЗДІЛ 6. МЕТОДИ ПОШУКУ НАУКОВО-

ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ПРИ ПРОЄКТУ-

ВАННІ ВИРОБІВ 

 
6.1 Основні етапи процесу рішення проєктних 

задач і їхнє методологічне забезпечення 
 

Для забезпечення аналізу задач, що виконуються при 

проєктуванні виробу (технічної системи), розглянемо їхню 

класифікацію. Для цього технічну задачу представимо у ви-

гляді системи, що складається із трьох елементів: А – вплив; 

В – об’єкт, що піддають перетворенню; С – результат, що хо-

чуть одержати завдяки перетворенню об’єкта. 

Творчий процес вирішення задачі передбачає пошук рі-

шення в умовах невизначеності, нестачі інформації, однак 

ступінь невизначеності може бути різним і відноситися вона 

може до різних її елементів. Наприклад, відомі перетворення 

й впливи А і матеріальний об’єкт В, але невідомий результат 

С. Якщо мова йде про фізичний результат, значення будь-

якого фізичного параметра об’єкта, то зазначений стан еле-

ментів А, В, С, характеризує умови стандартної науково-дос-

лідної задачі: визначені фактори і величини їхньої зміни, ві-

домий сам об’єкт (технічна система, матеріал), параметри 

якого досліджують, розроблена програма дослідження – не-

відоме значення параметрів, їхній взаємозв’язок з факторами 

(визначення їх – ціль дослідження). Якщо ж мова йде про те-

хнічний результат, зміну технічних і техніко-економічних 

показників (продуктивності, терміну служби виробу, енерго-

ємності і т.д.), то такий стан елементів А, В, С, відповідає ви-

нахідницькій задачі. 

Розглянемо декілька прикладів. 

1. Відомо, що при нагріванні А всі тіла В розширюються, 

невідомий технічний результат С, що може бути отриманий 
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при використанні ефекту теплового розширення. У цій ситу-

ації його виявлення, наприклад передача точних мікропере-

міщень об’єкту під об’єктивом мікроскопа, може дати техні-

чне рішення: пристрій для мікропереміщення об’єктів, що 

містить стрижень із нагрівачем, один кінець якого зв’язаний 

з об’єктом, а інший жорстко закріплений. 

2. Визначені впливи А, відомий технічний результат С, не-

відомий об’єкт В. У цьому випадку технічна задача може 

бути вирішена вибором (застосуванням, розробкою) нового 

матеріалу або конкретної технічної системи (вузла, агре-

гату), при відомому впливі А на нього, що визначає досяг-

нення результату С. Наприклад, необхідний результат С – 

зниження коефіцієнта тертя й коефіцієнта теплопередачі між 

гарячим деформовуваним металом і холодним інструментом 

(оправкою) при прокатці труб (цим забезпечується змен-

шення енергосилових параметрів процесу, зменшення розіг-

ріву і зношування інструмента). Для досягнення такого ре-

зультату необхідно змащення В нанести на поверхню опра-

вки (нанесення змащення – це тип впливу А, він відомий). 

Приміром, задача вирішується розробкою або вибором кон-

кретної мастильної речовини, яким став, наприклад, поро-

шок триполіфосфата натрію. 

3. Відомі матеріальний об’єкт В і необхідний результат С, 

невідомо, як перетворити об’єкт В (вплинути на нього), щоб 

досягти С, тобто невідомо А. Це типова винахідницька задача 

– перетворення технічного об’єкта проводиться з певною ме-

тою. Наприклад, С – зручність транспортування стружки від 

металорізальних верстатів, В – стружка. Приміром, задача 

вирішується впливом А на стружку В біжним магнітним по-

лем. 

Три наведених випадки ілюструють один із крайніх ста-

нів, коли не визначений лише один із трьох компонентів за-

дачі. На практиці ж частіше зустрічаються випадки, при яких 

невизначених компонентів більше одного. Для усунення цієї 
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невизначеності вводиться таке поняття, як коефіцієнт визна-

ченості K, що характеризує кількісно наявну інформацію, не-

обхідну для правильного вибору елемента технічної задачі 

(якщо K=1 – елемент цілком визначений, якщо K=0 – цілко-

вита невизначеність у виборі потрібного елемента). При за-

стосуванні його до кожного з елементів А, В, С, то утворю-

ється набір показників: Ка, Кв, Кс – коефіцієнти визначеності 

впливів, об’єктів і результатів. Дана сукупність показників 

може характеризувати клас, рівень і стан технічної задачі, а 

їхній добуток дає коефіцієнт визначеності всієї задачі Kавс 

(Ка·Кв·Кс=Kавс). Чим вище К, тим тривіальніше технічна за-

дача, тим менш винахідницькою вона є. Коли Kавс→1, ми ма-

ємо справу із самою звичайною інженерною задачею, усі 

компоненти якої, практично повністю визначені. 

Творчий рівень технічного рішення можна оцінювати по 

кількості проб і помилок, необхідних для знаходження пот-

рібного варіанта. Тоді коефіцієнт визначеності К можна 

представити як величину, зворотну кількості проб N: 

Ka=1/Na; Kв=1/Nв; Kс=1/Nc(Na – кількість варіантів перетво-

рень; Nв   кількість варіантів об’єктів, матеріалів; Nc – кіль-

кість варіантів результатів, технічних параметрів). 

У міру відбраковування випробуваних варіантів, «поро-

жніх проб», коефіцієнт визначеності задачі росте за рахунок 

зменшення числа варіантів, що залишилися. 

Практика рішення проєктних задач показує, що людина, 

яка засвоїла основні існуючі прийоми і методи пошуку нових 

технічних рішень і має певний винахідницький досвід, кори-

стується не всіма прийомами і процедурами, що пропонують 

відомі методики, а лише їх окремими найбільш сильними 

розділами (блоками), розставленими в певній послідовності 

(вона може змінюватися залежно від типу проблемної ситуа-

ції). Виробляється як би свій власний скорочений варіант 

«алгоритму». 
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У той же час дослідження, проведені інженерами (вина-

хідниками), мають ряд загальних етапів, рис і використову-

ваних прийомів, що дозволяє представити процес рішення 

технічної задачі у вигляді схеми, що складає з декількох най-

більш характерних частин (рис. 6.1). 

 

 
Рис. 6.1. Схема циклу рішення технічної задачі. 

 

Короткий зміст етапів рішення проєктної задачі, і їхнє 

методологічне забезпечення представлено в табл. 6.1. 
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Таблиця 6.1. Основні етапи проєктування виробу і їхнє 

методологічне забезпечення 

 
Етап Найменування і зміст етапу Методологічні засоби 

0 Виявлення недоліку 

Аналіз технічних потреб спо-

живачів і технічних можли-

востей системи, їхнє порів-

няння, формулювання проти-

річчя між ними. 

Узагальнений евристич-

ний алгоритм. 

Обернений мозковий 

штурм. 

1 Визначення доцільності рі-

шення Аналіз технічних, тех-

ніко-економічних, економіч-

них, соціальних і інших пока-

зників виконуваної роботи; 

корисності і ефективності від 

усунення вад, можливих ви-

трат на проведення роботи. 

Узагальнений евристич-

ний алгоритм. 

2 Аналіз надсистеми 

Виявлення зв’язків технічної 

системи з іншими системами, 

аналіз сукупності цих систем 

на початковому і більш висо-

ких ієрархічних рівнях. 

Морфологічний аналіз. 

Способи і методи систе-

много аналізу. 

3 Аналіз системи і підсистем, 

вибір задачі 

Визначення структури техні-

чної системи і її елементів на 

різних ієрархічних рівнях. 

Аналіз сукупності виникаю-

чих технічних задач, оцінка 

доцільності рішення кожної з 

них, вибір конкретного тех-

нічної задачі. 

Морфологічний аналіз. 

Способи і методи систе-

много аналізу. Побудова 

логічних ланцюгів при-

чинно-наслідкових зв’яз-

ків вад із їхніми причи-

нами. 

Узагальнений евристич-

ний алгоритм. 
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4 Аналіз технічної задачі 

Аналіз структури об’єкту, 

побудова його моделі, визна-

чення можливостей його пе-

ретворення. 

Узагальнений евристич-

ний алгоритм. 

Морфологічний аналіз. 

Способи і методи теорії 

подоби і моделювання, 

експериментальних і те-

оретичних досліджень. 

5 Формулювання умов винахід-

ницької задачі 

Характеристика технічної 

системи і формулювання іде-

ального результату, вияв-

лення і уточнення технічного 

протиріччя. 

Узагальнений евристич-

ний алгоритм 

6 Пошук ідеї рішення 

Зіставлення винахідницької 

задачі з вирішеними техніч-

ними задачами, пошук анало-

гів. Вибір шляхів досягнення 

ідеального результату і но-

вих принципів дії. 

Фонд фізичних ефектів. 

Фонд технічних рішень. 

Фонд евристичних спо-

собів і таблиці усунення 

технічного протиріччя. 

Узагальнений евристич-

ний алгоритм. 

Мозковий штурм. 

Синектика. 

Метод контрольних пи-

тань. 

Асоціативні методи по-

шуку технічних рішень. 

Морфологічний аналіз. 

7 Синтез нового технічного рі-

шення. Закріплення функцій, 

необхідних для ідеї рішення 

(принципу дії), за елемен-

тами технічної системи і їхнє 

перетворення 

Морфологічний аналіз. 

Синтез технічної сис-

теми із залученням мат-

риці потенційних змін 

властивостей елементів 

системи. 

Узагальнений евристич-

ний алгоритм. 
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6.2 Постановка задачі, формулювання умов та 

пошук ідеї рішення 

 

Коли можливості будь-якої технічної системи не відпо-

відають (або не стануть у майбутньому відповідати) спожи-

вним потребам, то вона стає потенційним об’єктом рішення 

науково-технічної задачі, ціль якої – усунення виявленої 

вади. 

При виявленні технічних вад зростаючу роль відігра-

ють методи науково-технічного прогнозування, що дозво-

ляють передбачити попит споживачів, технічні можливості 

системи і невідповідність між ними в більш-менш віддале-

ному майбутньому, з «поправкою на час». Прогнозування – 

форма творчої діяльності, що дозволяє вчасно (з випере-

дженням) поставити нові задачі і вирішити їх до моменту 

прояву вади. 

Слід відзначити, що успішний прогноз задач, які ще не 

мають практичної важливості сьогодні, забезпечує, як пра-

вило, і новизну рішень і полегшує їхній правовий захист. 

У зв’язку з існуванням певної структури технічної сис-

теми, їхньої сукупності і ієрархії, а також параметрів, що ха-

рактеризують технічну і суспільну (потреби споживачів) 

системи, виникає ряд пов’язаних з ними і похідних від них 

систем: технічних вад і причин їх виникнення, задач і цілей. 

Вони також володіють відповідною технічним системам 

структурою (елементами і зв’язками між ними) і ієрархією: 

якісь технічні вади і задачі є частками стосовно одного або 

декількох більш загальних, але є і ще більш загальні, і ще 

більш спеціальні. 

Вибір технічної задачі припускає попередній аналіз си-

стеми задач і у такій формі стає творчим етапом, від успіхів 

якого істотно залежить і кінцевий результат. 

Іноді задачі пропонуються у варіанті вже обраному ки-

мось. Наприклад, одна із задач: «Дахи від снігу очищають 

вручну лопатами, що трудомістко і небезпечно. Необхідно 
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запропонувати механізм для очищення дахів від снігу». При 

уважному аналізі виявляється, що ця задача походить не від 

вади, пов’язаної з ручною працею по очищенню, а від вихі-

дної вади, властивої системі: по краях даху при таненні 

снігу утворюється намерзлий лід (бурульки), що становить 

небезпеку для людей, що знаходяться унизу, а потала вода 

псує стіни під карнизом. 

При цьому технічна задача щодо запобігання намерз-

лого льоду по краях даху є більш загальною стосовно спо-

чатку сформульованого і породжує обхідні варіанти. 

Перевірка обхідних варіантів узагальненням, розгля-

дом сукупності задач у надсистемі дозволяє усунути поми-

лки, зроблені при формулюванні спеціальних задач, і знахо-

дити ефективні шляхи рішення більш загальних проблем. 

У згаданому випадку, одним із правильних і вдалих рі-

шень став спосіб видалення снігу з даху, по якому пропону-

ється використовувати тепломережу в будинках з верхнім 

розведенням для обігріву даху (при цьому дах повинен бути 

похилим і з лійкою для відводу води). 

Тут ми зіштовхуємося з поняттям «обхідна задача» – 

тобто така, що випливає не з вихідної, спочатку сформульо-

ваної, а з більш загальної задачі, стосовно якої обидві вони 

є спеціальними (паралельними). 

Наочно обхідний шлях можна продемонструвати в та-

кий спосіб. Допустимо, виявлена вада, її усунення це задача 

з211  (рис. 6.2). Необхідно з’ясувати причину її появи, розг-

лянути більш загальні задачі: з21, з2. Аналіз однієї з більш 

загальних задач, наприклад з2, розкриває інші спеціальні за-

дачі і шляхи рішення проблеми, наприклад, такий «обхід-

ний» шлях: з2→з22→з222→з2221. Причому цей шлях є «обхід-

ним» стосовно вихідної (паралельної) задачі з221, але «пря-

мим» стосовно більш загальної з2. 
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Рис. 6.2. Система науково-технічних задач 

 

Для того щоб представити систему технічних задач, не-

обхідно, по-перше, «угледіти» структуру самої технічної 

системи і надсистеми, а також їхній технічний стан (можли-

вості); по-друге, система своїх (споживачів) потреб і ба-

жань; по-третє, зіставити ці дві системи і сформулювати те-

хнічну ваду і задачу. 

При рішенні «прямих» і більш спеціальних задач зру-

чно користуватися методом виявлення причин технічних 

вад і побудови логічних ланцюгів причинно-наслідкових 

зв’язків вад з їхніми причинами. Метод, по суті справи, зви-

чайний інженерний аналіз, при якому, поряд з логічними 

умоглядними дослідженнями системи, можуть проводитися 

більш глибокі, спеціальні експерименти і теоретичні дослі-

дження. Для цього причина вади сама представляється ва-

дою, у якої є одна або кілька причин, і т.д. Якщо в процесі 

такого аналізу ми потрапляємо в ситуацію, коли не можемо 

назвати причину вади, механізм її появи, то ця технічна за-

дача перетворюється в наукову, ціль якої – одержання нових 
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знань про об’єкт дослідження. 

У принципі кожна з ланок системи (рис. 6.2) може бути 

узята як відправний пункт при рішенні технічної задачі, але 

важко назвати будь-який однозначний критерій вибору. 

Ним може бути швидкість і легкість впровадження, ресурси 

часу і сил, можлива економія, поліпшення безпеки праці чи 

ін. 

Можна вибрати у якості задачі усунення першопри-

чини виявленої вади або елемент системи, з яким пов’язано 

найбільша кількісна зміна вади, але в кожному разі такому 

вибору передує докладний аналіз. 

 

6.3 Аналіз технічної задачі 

 

За умовами технічної задачі розглядають систему, що 

володіє вадами і складається з елементів Э1, Э2, …, Эi, …, Эп 

і якій притаманні вади. Елементи пов’язані між собою, і ко-

жен елемент виконує ту або іншу функцію, що у якійсь мірі 

визначають основну функцію, для виконання якої система 

призначена. На даному етапі проєктування необхідно про-

вести дослідження технічної системи, установити струк-

туру, а також параметри, що характеризують її роботу. 

Для цього варто скласти список основних елементів те-

хнічної системи, без яких принципово неможливо її функ-

ціонування. Перелічити інші її елементи, розташувавши їх 

у порядку функціональної значимості для існування і функ-

ціонування системи, скласти матрицю зв’язків всіх елемен-

тів. 

Важливо визначити головну функцію (призначення) 

системи, з’ясувати, які основні і допоміжні параметри мо-

жуть якісно і кількісно характеризувати її роботу, які фак-

тори впливають на параметри системи і у чому полягає ме-

ханізм їхнього впливу. Таким чином, на цьому етапі необхі-

дно з’ясувати основний принцип і механізм дії досліджува-
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ної системи. Крім того, вивчається науково-технічна літера-

тура, присвячена дослідженню технічної системи, а також 

можливе додаткове проведення відповідних наукових дос-

ліджень. 

Основна мета – одержати (математичну і/або фізичну) 

адекватну модель об’єкта. Всі наступні дослідження і пере-

творення в процесі рішення задачі належать до модельних 

експериментів. 

Похідною від отриманої моделі системи є модель тех-

нічної вади. Необхідно з’ясувати, який параметр технічної 

системи може якісно і кількісно характеризувати її, які при-

чини цієї вади, які елементи системи пов’язані з його поя-

вою і зміною, варто також установити, які фактори, що ді-

ють на систему, і параметри, що визначають її роботу, впли-

вають на величину параметра, що характеризує технічну 

ваду. Рекомендується скласти таблицю зв’язків елементів, 

факторів і параметрів технічної системи з вадою. Після по-

будови моделі технічної системи (і моделі, що випливає з 

технічної вади) треба спробувати вирішити задачу шляхом 

стандартних перетворень (доцільно використовувати фонд 

«стандартів» на рішення технічних задач, представлений в 

розділі 6.4). 

Якщо інженерним або конструкторським шляхом тех-

нічну задачу в результаті таких спроб не вирішено, необхід-

ний її подальший більш глибокий аналіз із переведенням у 

клас науково-технічних задач. 

На цьому етапі важливо також з’ясувати можливості 

зміни технічної системи і межі таких змін. Для цього вико-

ристовується метод аналізу властивостей. 

Розглянемо два предмети: скляну склянку і лінзу. Якщо 

проаналізувати сукупність властивостей, що характеризу-

ють обидва ці об’єкти, то зрештою виявиться, що різниця 

між ними може бути лише у формі, масі і складі скла. 

Або візьмемо два однакових залізних стрижні і один з 
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них намагнітимо, перетворивши в постійний магніт. Різ-

ниця між цими об’єктами буде в значеннях тільки однієї 

властивості. 

Інженер може описати будь-який матеріальний об’єкт 

або явище декількома сотнями властивостей. Але для бага-

тьох об’єктів у певній області техніки список властивостей, 

що змінюються, значення яких характеризують ці об’єкти, 

може бути (у спрощеному варіанті) представлений лише де-

кількома десятками. 

У принципі будь-який об’єкт можна розглядати як пе-

вну безліч властивостей, кожна з яких приймає в конкрет-

ному випадку визначене значення. Геометричні, кінемати-

чні, динамічні, фізико-хімічні, тепло- і електротехнічні, оп-

тичні і інші властивості характеризують будь-який об’єкт. 

Наприклад, така властивість, як швидкість переміщення, 

може описувати стан будь-якого об’єкту, у тому числі авто-

мобіля, що рухається, і нерухомої будівлі. Але значення 

його будуть різні для цих об’єктів в одному випадку швид-

кість дорівнює 60 км/год., а в іншому – нулю. 

Якщо ми візьмемо будь-який елемент системи і визна-

чимо значення кожної властивості із загального списку вла-

стивостей матеріальних об’єктів, то в такий спосіб ми опи-

шемо цей елемент. 

Розглянемо опис технічної системи в матричній формі. 

Матриця властивостей будується в такий спосіб: по верти-

калі розташовується їхній список, по горизонталі – список 

елементів технічної системи, а на перетинанні рядків і сто-

впців (в осередках матриці)  – значення властивостей (пара-

метрів) елементів. 

Наступний крок – визначення потенційних змін влас-

тивостей елементів системи. Підхід, покладений в основу 

методу аналізу властивостей, припускає широкі можливості 

зміни значень багатьох властивостей у кожному об’єкті. 

Але завжди є властивості, у яких значення змінюються в до-
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сить вузьких межах або практично не змінюються. Це в пе-

ршу чергу ті, що визначають поняття про об’єкт. Напри-

клад, склянку визначає в основному форма, співвідношення 

розмірів, тобто конкретний інтервал значень деяких геоме-

тричних властивостей (параметрів), завдяки яким він стає 

склянкою. Лінзу ж визначають не тільки значення геомет-

ричних параметрів, але і оптичні властивості матеріалу. 

Для того щоб з’ясувати, у чому й наскільки варто змі-

нювати нашу систему, потрібно проаналізувати й оцінити 

можливий інтервал зміни значення кожної властивості. 

Така оцінка може відбуватися за допомогою балів по певній 

шкалі. Наприклад, в одному з найпростіших випадків це 

трибальна шкала: якщо значення властивості змінюються в 

широких межах, ставиться «+», у вузьких межах «0», а якщо 

їх змінити не можна « –». 

Характеристика потенційних змін властивостей елеме-

нтів системи може бути представлена в матричній формі. Ця 

матриця так само, як і описана раніше, містить по вертикалі 

список властивостей, а по горизонталі – список елементів 

технічної системи. В матриці містяться оцінки можливості 

зміни значень тієї або іншої властивості (у ній передбачено 

і допоміжний стовпчик для елемента «х», у якій надалі при 

пошуку ідеї рішення будуть закодовані нові властивості й 

функції системи). 

Згадані дві матриці можна сполучити в одну, заклавши 

одночасно й існуюче значення властивості елемента, і оці-

нку можливостей його зміни. 

Крім того, аналіз властивостей елементів сприяє трену-

ванню й розвитку уяви, зниженню дії психологічної інерції. 

Установлюючи межі зміни значень властивостей, ми поду-

мки уявляємо елемент при найбільшому й найменшому зна-

ченнях властивості. 

Такий підхід зручний тим, що він дозволяє відійти від 

уявлень про конкретний об’єкт на загальний для всіх, що 

належать даному класу об’єктів. При цьому будь-який 
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об’єкт описується тим самим набором параметрів, а кожен 

окремо взятий параметр уже не характеризує сам об’єкт, 

тому що описує тільки одну властивість із безлічі інших і 

при цьому значення даної властивості може бути однаковим 

для зовсім різних об’єктів. Таким чином, у зовсім різних 

предметах й явищах можна побачити щось загальне, прове-

сти між ними аналогію, підставою для якої є збіг або близь-

кість значень окремих властивостей цих, у цілому різних, 

об’єктів. 

 

Формулювання умов задач, пошук ідеї рішення 
Технічна задача, не вирішена за допомогою традицій-

них, стандартних інженерно-конструкторських прийомів, 

підлягає переводу в клас науково-технічних (винахідниць-

ких) задач і наступній обробці: формулюванню умов задачі 

й пошуку ідеї її вирішення. 

Умови задачі повинні складатися із трьох елементів: 

моделей технічної системи і її вади, ідеального кінцевого 

результату й технічного протиріччя, виявленого в резуль-

таті порівняння цих двох елементів. 

Значення формулювання ідеального кінцевого резуль-

тату полягає в тім, щоб одержати орієнтир для руху до тех-

нічних рішень високого рівня. Ідеальне вирішення – най-

більш сильне із всіх мислимих і немислимих рішень даної 

задачі. 

Існують наступні принципи досягнення ідеальності те-

хнічного виробу (системи): 

 необхідно одержувати корисний результат від дії або 

засобу без самої дії або засобу («одержати даром, безкош-

товно»); 

 у кожний момент часу й у кожній точці простору у ви-

робі повинні бути тільки ті властивості й взаємодії, які не-

обхідні для одержання корисного результату («нічого зай-

вого»); 
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 необхідно максимально використовувати наявні влас-

тивості й взаємодії елементів системи і її оточення, усувати 

втрати й відходи («із зайвого – максимальну користь»); 

 необхідно доводити до мінімуму витрати часу на одер-

жання корисного результату («одержати одразу, миттєво»). 

Перші три принципи ідеальності являють собою поета-

пний відступ від абсолютно ідеальної системи до реально-

сті. Реалізація першого принципу можлива за рахунок вико-

ристання виходів сусідніх систем й оточення (найчастіше 

некорисних). 

При вирішенні науково-технічної задачі необхідно ма-

ксимально наблизитися до ідеального кінцевого результату, 

різко поліпшити якісь показники, не погіршивши інші. Іде-

альність вирішення досягається тим, що потрібний ефект 

досягається «даром», без використання яких би те не було 

засобів. Наприклад, ідеальний корабель: корабля немає, а 

вантаж самостійно транспортується. Такі рішення існують 

– це плоти, цілком складені з вантажу. Таким рішенням є 

змієподібний корабель: невелика моторна секція (голова) 

тягне довгий гнучкий состав з контейнерів (тулуб). 

Від формулювання ідеального кінцевого результату за-

лежить вибір подальшого напрямку пошуків, і отже, це 

один із творчих етапів, що визначають успіх усього рі-

шення. 

Формулювання ідеального результату містить бажані 

властивості, функції, дії (результату) за будь-яким елемен-

том. Можна шляхом визначення елемента, що найбільшою 

мірою піддається змінам, і приписуючи йому бажаний ре-

зультат, – таке формулювання ідеального результату значно 

звужує напрямок подальшого пошуку й обмежує його ря-

дом конструктивних змін. 

Якщо у ролі такого елементу завжди брати «зовнішнє 

середовище», то поле пошуку розширюється, і серед варіа-

нтів рішення задачі залишаються не тільки конструктивні, 

але й технологічні рішення, пов’язані зі зміною значення 
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однієї із властивостей (параметрів) елементів системи. Не-

обхідно мати на увазі, що можливості зміни значень власти-

востей «зовнішнього середовища» безмежні, і у зв’язку із 

цим вона може здобувати форму будь-якого елемента, пре-

дмета або явища. 

Технічні протиріччя умовно поділяють за ступенем 

конкретизації на технічні й фізичні. 

Технічні протиріччя можна представити у вигляді: 

«якщо поліпшувати параметр А відомим шляхом, тоді не-

припустимо погіршується параметр В» або «елемент А по-

винен виконувати дію В (мати будь-які необхідні властиво-

сті), але він не може його виконати (не має необхідних вла-

стивостей)». Наприклад, «якщо збільшити міцність конс-

трукції, то неприпустимо зросте її вага» або «трубопровід 

повинен сам регулювати свій переріз, але його внутрішня 

частина не може звужуватися й розширюватися». 

Фізичні протиріччя можна представити у вигляді: «еле-

мент А повинен виконувати дію В1 (мати якусь властивість) 

для того, щоб здійснювалося С1, але елемент А також пови-

нен виконувати дію В2 (мати протилежну властивість) для 

того, щоб здійснювалося С2» або «елемент А (властивість 

елемента) повинен (повинне) бути й не повинен (не по-

винне) бути». Наприклад, «елемент повинен бути провідни-

ком для того, щоб пропускати електричний струм у напря-

мку 1, і повинен бути діелектриком для того, щоб не пропу-

скати електричний струм у напрямку 2» або «електропро-

відність повинна бути і її не повинне бути». 

Після цього здійснюємо пошук ідеї рішення (прин-

ципу) дії, що дозволяє дозволити (перебороти) виявлене 

протиріччя. 

На рівні технічного протиріччя пошук ідеї рішення 

може, зокрема, проводитися із застосуванням типових при-

йомів подолання протиріччя і фонду евристичних прийомів: 

 Принцип дроблення. Розділити об’єкт на частини, вико-

нати розбірним, збільшити ступінь дроблення. 
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 Принцип винесення. Відокремити від об’єкта частину, 

що заважає (властивість) або виділити єдино потрібну. 

 Принцип місцевої якості. Перейти від однорідної стру-

ктури об’єкту (процесу) до неоднорідного. Різні частини 

об’єкта повинні мати різні функції й характеристики, що 

найбільш відповідають їхній роботі. 

 Принцип асиметрії. Перейти від симетричної форми до 

асиметричної. 

 Принцип об’єднання. З’єднати (об’єднати) у просторі 

або часі однорідні або суміжні операції (об’єкти). 

 Принцип універсальності. Об’єкт виконує функції ін-

ших об’єктів (тих, у яких тепер немає потреби). 

 Принцип «матрьошки». Один об’єкт розміщений усе-

редині іншого, проходить крізь порожнину в іншому 

об’єкті, інший – усередині третього й т.д. 

 Принцип антиваги. Компенсувати вагу об’єкту сполу-

ченням з іншими об’єктами, що володіють підйомною си-

лою, або взаємодією із середовищем (за рахунок аеро-, гід-

родинамічних й інших сил). 

 Принцип попередньої напруги. Заздалегідь додати 

об’єкту деформації (напруги), протилежні небажаним. 

 Принцип попереднього виконання. Заздалегідь вико-

нати необхідну зміну об’єкту (повністю або частково), роз-

ставити об’єкти так, щоб вони могли вступити в дію з міні-

мальними витратами часу на їхню доставку. 

 Принцип «заздалегідь підкладеної подушки». Компен-

сувати невисоку надійність об’єкту підготовленими аварій-

ними засобами. 

 Принцип рівнопотенційності. Змінити умови роботи 

так, щоб не доводилося піднімати або опускати об’єкт. 

 Принцип «навпаки». Замість дії, що обумовлена, здійс-

нити зворотну дію; зробити частину, що рухається, нерухо-

мою, а нерухому – такою, що рухається; перевернути 

об’єкт. 



489 
 

 Принцип сфероїдальності. Перейти від прямолінійних 

частин об’єкту до криволінійних, від плоских поверхонь до 

сферичних; використати ролики, кульки, спіралі. 

 Принцип динамічності. Характеристики об’єкту по-

винні змінюватися так, щоб бути оптимальними на кож-

ному етапі роботи; розділити об’єкт на відносно рухомі ча-

стини; нерухомий об’єкт зробити рухомим. 

 Принцип часткового або надлишкового рішення. Якщо 

важко одержати 100% необхідної дії, треба одержати ледве 

менше або ледве більше. 

 Принцип переходу в інший вимір. Збільшити число сту-

пенів свободи об’єкту перейти від руху по лінії, в одному 

вимірі, до руху в декількох вимірах, по площині, у просторі; 

застосувати багатоповерхове компонування замість одно-

поверхового використати зворотний бік поверхні. 

 Принцип використання механічних коливань. Привести 

об’єкт у коливальний рух; змінити частоту; використати ре-

зонансні й ультразвукові частоти. 

 Принцип періодичної дії. Перейти від безперервної дії 

до періодичної, змінити періодичність. 

 Принцип безперервності корисної дії. Вести роботу бе-

зупинно, усунути неробочі й проміжні ходи; перейти від 

зворотно-поступального до обертового руху. 

 Принцип «проскакування». Перебороти окремі, у тому 

числі шкідливі й небезпечні стадії процесу на підвищеній 

швидкості. 

 Принцип «звернути шкоду на користь». Використати 

шкідливі фактори для одержання позитивного ефекту; під-

силити шкідливий фактор настільки, щоб він перестав бути 

таким; компенсувати один шкідливий фактор іншим. 

 Принцип зворотного зв’язку. Ввести зворотний зв’язок, 

якщо він вже є – змінити його. 

 Принцип «посередника». Використати проміжний 

об’єкт-переносник. 
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 Принцип самообслуговування. Об’єкт повинен сам себе 

обслуговувати, виконувати допоміжні й ремонтні роботи, 

використати відходи речовини, енергії. 

 Принцип копіювання. Замість недоступного, складного, 

дорогого, незручного або тендітного об’єкту використати 

його спрощені й дешеві копії, у тому числі оптичні видимі 

інфрачервоні й ультрафіолетові, у зміненому масштабі й 

т.д. 

 Принцип заміни дорогої довговічності на дешеву недо-

вговічність. Замінити дорогий об’єкт набором дешевих, по-

ступившись при цьому деякими якостями (наприклад, дов-

говічністю). 

 Принцип заміни механічної схеми. Замінити механічну 

схему електричною, оптичною, тепловою, акустичною або 

«запаховою»; використати електричні, магнітні й електро-

магнітні поля для взаємодії з об’єктом; перейти від стаціо-

нарних полів до тих, що змінюються. 

 Принцип використання пневмо- і гідроконструкцій. 

 Замість твердих частин об’єкту використати газоподі-

бні й рідкі: надувні й гідронаповнювані, повітряну поду-

шку, гідростатичні й гідрореактивні. 

 Принцип використання гнучких оболонок і тонких плі-

вок. Замість об’ємних конструкцій використати гнучкі обо-

лонки й тонкі плівки, ізолювати з їхньою допомогою об’єкт 

від зовнішнього середовища. 

 Принцип використання пористих матеріалів. Зробити 

об’єкт або його частини пористими, заповнити пори будь-

якою речовиною. 

 Принцип зміни кольору. Змінити колір або ступінь про-

зорості об’єкта або зовнішнього середовища, використати 

барвні добавки, мічені атоми. 

 Принцип однорідності. Об’єкти, що взаємодіють з да-

ним об’єктом, повинні бути зроблені з того ж матеріалу (або 

близьким до нього по властивостях). 
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 Принцип відходів або регенерації частин. Частина 

об’єкту, що виконала своє призначення або, що стала непо-

трібною повинна бути відкинута (розчинена, випарувана й 

т.д.) або видозмінена; частини, що йдуть до витрат, повинні 

відновлюватися в ході роботи. 

 Принцип зміни фізико-хімічних параметрів об’єкту. 

Змінити агрегатний стан об’єкту, хімічний склад; концент-

рацію або консистенцію, ступінь рідини, температуру, 

об’єм. 

 Принцип використання фазових переходів. Викорис-

тати зміну параметрів, що відбувається при фазових пере-

ходах: зміна обсягу, виділення або поглинання тепла й т.д. 

 Принцип використання термічного розширення. Вико-

ристати термічне розширення й стискання матеріалів, засто-

сувати матеріали з різними коефіцієнтами термічного роз-

ширення. 

 Принцип використання сильних окислювачів. Уводити 

збагачене повітря або кисень, вплинути на них іонізуючими 

випромінюваннями, застосовувати озонований кисень. 

 Принцип зміни ступеня інертності. Замінити звичайне 

середовище нейтральним, увести в об’єкт нейтральні час-

тини й добавки, проводити процес у вакуумі. 

 Принцип використання композиційних матеріалів. Пе-

рейти від однорідних матеріалів до композиційних. 

На рівні фізичного протиріччя, пошук ідеї рішення 

може, зокрема, проводитися із застосуванням фондів і пока-

жчиків фізичних, фізико-хімічних й інших ефектів й явищ. 

Наведемо, можливі варіанти застосування фізичних і 

фізико-хімічних ефектів й явищ при рішенні завдань проєк-

тування технічних виробів (систем): 

 зміну температури (зниження, підвищення або стабілі-

зація); 

 індикація положення й переміщення об’єкту; 

 керування рухом рідини й газу, потоками аерозолів; 
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 перемішування сумішей, утворення розчинів; 

 поділ сумішей; стабілізація положення об’єкту; 

 силовий вплив, регулювання сил; 

 створення більших тисків; 

 зміна тертя, руйнування об’єкту, 

 акумулювання механічної й теплової енергії; 

 передача енергії (механічної, теплової, променистої і 

електричної); 

 установлення взаємодії між рухливим (мінливим) і не-

рухомим (немінливим) об’єктами; 

 вимір розмірів (властивостей) об’єкту; зміна розмірів 

 (властивостей) об’єктів; 

 контроль стану або зміна властивостей поверхні (або 

об’ємних властивостей) об’єкту; 

 створення заданої структури; стабілізація структури 

об’єкту; 

 індикація електричних, магнітних полів і випроміню-

вання (світла) і керування їхніми параметрами; 

 ініціювання й інтенсифікація хімічних перетворень. 

На обох рівнях протиріччя формулювання умов нау-

ково-технічного завдання можуть застосовуватися: параме-

тричний метод, аналоги з різних областей техніки й фонд 

матеріально-польових перетворень. 

При конкретизації ідеї рішення (переході від концепції 

до принципу) обов’язково враховується взаємозв’язок бага-

тьох властивостей елементів системи й взаємозумовленість 

їхніх значень. Наприклад, вага залежить від маси, маса – від 

розмірів, тиск – від температури й т.д. Ці взаємозв’язки мо-

жуть бути виявлені при аналізі властивостей, а також шля-

хом складання матриці взаємозв’язку властивостей елемен-

тів, аналогічній матриці зв’язків елементів системи. Якщо ж 

ідея рішення не знайдена, то необхідно повернутися до од-

ного з попередніх етапів. Вибрати іншу технічну задачу й 



493 
 

всі процедури повторити з нею: ще раз проаналізувати, гли-

бше вивчити технічну й фізичну сутність системи; змінити 

умови науково-технічної задачі. 

Синтез нового технічного рішення 
Система, обтяжена недоліком, який необхідно усунути 

її перетвореннями, є прототипом нового технічного рі-

шення. Ідея, одержана в результаті попереднього аналізу те-

хнічного завдання, – початок нової технічної системи. Вона 

з’являється в надрах старої й породжена її недоліками. Од-

нак технічної системи ще немає – її потрібно синтезувати, 

виконати перетворення прототипу, відповідно до ідеї рі-

шення. 

Як правило, ідея рішення – це формулювання будь-

якого фізичного принципу, використовуваного в передбачу-

ваному новому об’єкті, сукупність будь-яких дій, функцій. 

Її можна представити як систему функцій елементів майбу-

тнього технічного об’єкту (носіїв цих функцій треба визна-

чити й скласти з них нову технічну систему). 

Ідею рішення, як і елементи технічної системи, опису-

ють і сукупністю властивостей, для цього досить указати 

тільки ті властивості середовища або будь-яких елементів, 

які ми використовуємо, змінюючи їхнє значення, управля-

ючи ними. При синтезі технічного рішення визначаються 

матеріальні носії тих значень властивостей і функції, які ві-

дповідають ідеї. Природно, витрати на реалізацію ідеї по-

винні бути мінімальні й рішення повинне бути витонченим, 

тому необхідно в першу чергу спробувати закріпити нові 

функції за вже наявними елементами системи, змінивши 

значення деяких їхніх властивостей. 

Не виключено, що існуючі елементи не можна присто-

сувати до виконання нових функцій. Тоді потрібно вводити 

додатковий елемент (або елементи). Після введення варто 

з’ясувати його можливості й здатність виконувати деякі фу-

нкції інших елементів технічної системи – перестановка фу-

нкцій іноді дозволяє істотно спростити технічне виконання 



494 
 

елементів або навіть відмовитися від окремих з них. 

Ідею рішення можна відобразити і у матрицях аналізу 

властивостей і потенційних змін властивостей елементів те-

хнічної системи: у них передбачається додатковий стовпчик 

для допоміжного елемента – середовища. У ній відзначають 

властивості середовища, необхідні для здійснення ідеї рі-

шення, і їхнього значення. Потім варто переглянути можли-

вості зміни цих властивостей інших елементів технічної си-

стеми. При збігу значень властивостей будь-якого елемента 

й середовища їх закріплюють за цим елементом технічної 

системи. Якщо ж у системі немає елементів, які могли б 

взяти на себе властивості середовища, то вводять додатко-

вий елемент. Таким чином, застосовують метод аналізу вла-

стивостей (матриць властивостей) на етапі синтезу нової те-

хнічної системи, що дозволяє формалізувати процедури да-

ного етапу. 

При цьому бажано елементи технічної системи попере-

дньо класифікувати на дві групи: вироби й інструменти. Ви-

роби, як правило, елементи, значення властивостей яких 

змінювати не можна (виходить, вони в меншому ступені 

здатні виконувати функції середовища). Інструменти біль-

шою мірою піддаються змінам або пристосуванню. Коли ж 

носієм властивостей середовища є виріб, іноді ці властиво-

сті повинні бути індукованими, створеними відповідним 

впливом на виріб інших елементів системи інструментів. 

Після визначення структури нової технічної системи 

починають її конструктивно-технічне доведення до конкре-

тного рішення, здійсненного на практиці. Цей етап містить 

всі процедури, характерні для процесу проєктування будь-

якого технічного об’єкту. При недостатній інформації для 

проєктування можуть бути проведені додаткові експериме-

нтальні й теоретичні дослідження, створені діючі фізичні 

моделі й т. д. 

Коли рішення доопрацьовано до форми конкретного 
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об’єкту, необхідно з’ясувати його технічні, техніко-еконо-

мічні та інші показники, співставити їх з аналогічними по-

казниками прототипу й визначити ефективність рішення. 

Заключний етап процесу рішення технічної задачі, що 

представляє собою одночасно вихідний етап нового про-

цесу рішення, – це виявлення недоліків створеної технічної 

системи. Він замикає один цикл і починає новий, пов’яза-

ний з удосконаленням отриманого технічного рішення. 

 

6.4 Методи пошуку нових технічних рішень 

 

При створенні нових технічних виробів (систем) завжди 

виникають проблеми пошуку (винаходу) нових, більш ефек-

тивних конструкторсько-технологічних рішень, і насамперед 

таких, які перевершують рівень існуючих. Ця обставина ви-

магає від наукових співробітників та інженерів обов’язко-

вого оволодіння інтенсивною технологією інженерного тво-

рення, розкриття їх творчих нахилів і здібностей. 

На сьогодні розроблено більше 100 методів активізації 

наукової та інженерної творчості, які можна умовно розді-

лити на: 

 Евристичні методи технічної творчості, за допомогою 

яких здійснюють пошук нових технічних рішень без викори-

стання комп’ютерних технологій. 

 Комп’ютерні методи пошукового конструювання, які 

базуються на використанні сучасних комп’ютерно-інформа-

ційних технологій. 

При більш детальній класифікації методів інженерного 

творення їх поділяють на 4 групи: 

1. Системні (комбіновані або гібридні), які направ-

лені на послідовний перебір усіх можливих варіантів рішень. 

В основу цих методів покладені принципи аналізу, будови і 

властивостей технічних виробів (систем). 
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2. Асоціативні (психологічна активізація творчості), 

які передбачають активізацію генерування ідей шляхом пси-

хологічного подолання інерції мислення і представляють 

безсистемний пошук рішення задач. 

3. Програмні (алгоритмічні), які забезпечують більш 

або менш цілеспрямований рух до вирішення задачі шляхом 

виявлення технічних і фізичних протиріч у відомих техніч-

них виробах і їх наступне подолання. 

4. Комбіновані, які створено сполученням трьох пер-

ших груп методів. 

У табл. 6.2 наведені деякі відомі методи (і методики) по-

шуку нових технічних рішень. 

 

Таблиця 6.2.Методи пошуку нових технічних рішень 
№ Назва методу Автор 

 Великобританія 

1 Метод фундаментального проєктування Є. Матчетт 

2 Метод контрольних питань Т. Ейлоарт 

3 Метод функціонального винахідництва К. Джонс 

4 Метод розчленованого проєктування 

5 Метод ліквідації безвихідних ситуацій 

6 Метод трансформації системи 

 Німеччина 

7 Метод каталогу Ф. Кунце 

8 Метод організуючих понять Ф. Ханзєн 

9 Метод конференції ідей В. Гильде й ін. 

10 Систематична евристика И. Мюлєр й ін. 

11 Аналіз витрат на основі споживчої вар-

тості 

X. Ебєрт, К. Томас 

СРСР 

12 Метод економічного аналізу й елемент-

ного відпрацьовування конструкторсь-

ких рішень 

Ю. Соболєв 

13 Алгоритм рішення винахідницьких за-

вдань 

Г. Альтшулєр 

14 Метод спрямованого мислення Н. Середа 

15 Методика семиразового пошуку Г. Буш 
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16 Метод психоевристичного програму-

вання 

В. Чавчанидзе й ін. 

17 Метод використання бібліотеки еврис-

тичних прийомів 

А. Половінкін 

18 Метод системно-логічного підходу до 

рішення винахідницьких завдань 

В. Шубін 

19 Метод гірлянд випадків й асоціацій Г. Буш 

20 Узагальнений евристичний алгоритм А. Половінкін й ін. 

21 Метод десяткових матриць пошуку Р. Повілєйко 

22 Метод виявлення узагальнених прийо-

мів на основі аналізу описів винаходів 

М. Заріпов й ін. 

23 Вепольний аналіз Г. Альтшулєр 

24 Методика аналізу властивостей і син-

тезу технічних рішень 

А. Чус 

25 Аксіоматичний метод понять В. Скоморохов 

 США 

26 Морфологічний аналіз Ф. Цвіккі 

27 Синектика В. Гордон 

28 Метод контрольних питань Д. Пойа 

29 Інженерно-вартісний аналіз Л. Майлз й ін. 

30 Метод контрольних питань Р. Кроуфорд 

31 Метод відомостей характерних ознак Р. Кроуфорд 

32 Метод мозкового штурму А. Осборн 

33 Метод контрольних питань С. Пірсон 

34 Метод фокальних об’єктів Ч. Вайтінг 

35 Метод аналізу витрат і результатів Ю. Фанге 

36 Метод творчого інженерного конструю-

вання 

Г. Буль 

37 Метод контрольних питань А. Осборн 

38 Метод раціонального конструювання Р. Мак-Крори 

39 Метод східчастого підходу до рішення 

задач 

А. Фрейзер 

40 Метод музейного експерименту Колектив авторів 

 Франція 

41 Метод «матриць відкриття» А. Моль 

42 Метод «Креатіке» Коллект. авт. 

43 Інтегральний метод «Метра» І. Бувен й ін. 

 Чехія 

44 Метод комплексного рішення проблем С. Віт 
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Далі розглянемо деякі з найпоширеніших методів акти-

візації пошуку рішень при проєктуванні нових технічних ви-

робів (систем). 

Асоціативні методи пошуку 
Асоціативні методи активізації творчого мислення ґру-

нтуються на застосуванні у творчому процесі семантичних 

властивостей понять шляхом використання аналогії їх вто-

ринних змістових відтінків. Основними джерелами для гене-

рування нових ідей служать асоціації, метафори й випадково 

обрані поняття.  

До асоціативних методів відносяться (багато в чому ана-

логічні): метод каталогу, метод фокальних об’єктів, метод гі-

рлянд випадків і асоціацій. 

Між двома зовсім різними, незв’язаними поняттями 

(словами) можна здійснити логічний зв’язок, установити асо-

ціативний перехід у чотири-п’ять етапів. Візьмемо два різних 

поняття – «деревина» й «м’яч». Здійснимо асоціативний пе-

рехід: «деревина» – «ліс», «ліс» – «поле», «поле» – «футбо-

льне», «футбольний» – «м’яч». Або такі два поняття, як 

«небо» і «чай»: «небо» – «земля», «земля» – «вода», «вода» – 

«пити», «пити» – «чай». 

Встановлено, що число прямих асоціативних зв’язків 

будь-якого поняття (слова) у середньому біля десяти. Один 

асоціативний крок дає можливість вибору з 10 слів, другий – 

з 102, третій – з 103, четвертий – з 104. Таким чином, кожен 

крок на порядок збільшує число зв’язків даного поняття з ін-

шими поняттями по тим або іншим ознакам, що істотно роз-

ширює можливості вибору ідей рішення. 

Винахідництво пов’язане з пошуком віддалених анало-

гів, переносом знань із однієї області в іншу, інтерпретацією 

нового за допомогою відомих понять, тому в ньому важко 

обійтися без обхідних слів, переносного значення, метафори-

чних виразів, які викликають нові асоціації. Останні розділя-

ють за подобою, контрастом, суміжністю й змістом. Асоціа-
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ції за подобою – це матеріал для евристичної аналогії; за ко-

нтрастом – для евристичної інверсії; за суміжністю – для пе-

ретворення в просторі й часі; за змістом – для семантичної 

інтерпретації проблемної ситуації, встановлення причинно-

наслідкових зв’язків між технічним об’єктом, його елемен-

тами, людиною, середовищем і т.д. 

Метафори можуть служити підказкою для знаходження 

нової ідеї. Але їхнє безпосереднє використання вимагає яск-

раво виражених здібностей до нешаблонного мислення. Для 

полегшення цього процесу беруть на озброєння прийом інте-

рпретації значення метафор у технічних термінах. Одноча-

сно з метою розширення простору пошуку ідей і підвищення 

ступеня їхньої оригінальності використовують гірлянди ме-

тафор (асоціацій), тобто семантично взаємозалежні ланцю-

жки. Найчастіше застосовують два їхні різновиди: а) конце-

нтровані гірлянди (грона), що по-різному виражають те саме 

ключове поняття; б) гірлянди послідовних метафор (асоціа-

цій), при генеруванні яких попередня метафора є ключовим 

поняттям для утворення наступної. 

Якщо взяти одне ключове слово «повітря», то гірлянда 

концентрованих метафор може бути такою: «повітря» – «не-

видиме середовище» (метафора-аналог) – «матеріальний 

дух» (метафора-катахреза) – «що сокирою не перерубаєш?» 

(метафора-загадка). Інтерпретацією гірлянди служать по-

няття: вакуум, спирт, пневмотранспорт, промінь, тінь, вітер, 

електрика й т. д. Наведені поняття є окремими аналогами 

ключового слова й використовуються для його аналізу в кон-

тексті задачі з метою знаходження ідеї рішення. 

Застосування послідовних гірлянд метафор дає ще 

більш віддалені аналогічні (або протилежні) поняття. Пере-

вагою метафоричного мислення є його високий рівень оригі-

нальності. Генерування метафор вимагає набуття навичок, 

але легко піддається формалізації. 
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Якщо на об’єкт, що удосконалюється, перенести ознаки 

інших, випадково обраних об’єктів, то різко зросте число не-

сподіваних варіантів рішення. Ця ідея послужила основою 

методу активізації творчості, запропонованого в 1926 р. про-

фесором Берлінського університету Ф. Кунце (метод ката-

логу) і вдосконаленого в 50-х роках американським винахід-

ником Ч. Вайтингом (метод фокальних об’єктів). 

Метод фокальних об’єктів дає гарні результати при по-

шуку нових модифікацій відомих способів і пристроїв. Сут-

ність методу у перенесенні ознак випадково обраних об’єктів 

на об’єкт, що удосконалюється. 

Застосовують метод фокальних об’єктів у наступному 

порядку: 

 вибір фокального об’єкту (наприклад, годинник); 

 вибір трьох-чотирьох випадкових об’єктів (їх беруть на-

вмання зі словника, каталогу, технічного журналу й т. д. На-

приклад, кіно, змія, каса, полюс); 

 складання списків ознак випадкових об’єктів (напри-

клад, кіно: широкоекранне, звукове, кольорове, об’ємне й т. 

д.); 

 генерування ідей шляхом приєднання до фокального 

об’єкта ознак випадкових об’єктів (наприклад, широкоекран-

ний годинник, звуковий годинник, об’ємний годинник і т. д.); 

 розвиток отриманих сполучень шляхом вільних асоціа-

цій (наприклад, широкоекранний годинник: замість вузького 

циферблата взятий широкий; може бути вузький циферблат, 

що іноді розтягується в широкий, проєктується кудись... і т. 

д.); 

 оцінка отриманих ідей і відбір корисних рішень. 

Подальшим розвитком методу фокальних об’єктів є ме-

тод гірлянд випадків і асоціацій, розроблений Г.Я. Бушем. 

Він допомагає знайти велику кількість підказок для нових 

ідей шляхом утворення асоціацій. 
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Методи контрольних питань 
Метод контрольних питань застосовується для психоло-

гічної активізації творчого процесу. Ціль його – за допомо-

гою непрямих запитань підвести до рішення задачі. Списки 

таких питань пропонувалися різними  авторами, починаючи 

з 20-х років XX сторіччя. 

Метод може застосовуватися або у формі монологу спів-

робітника (інженера, аспіранта), зверненого до самого себе, 

або діалогу, наприклад, у вигляді питань, що задаються кері-

вником мозкового штурму членам групи генераторів ідей. 

Суть методу полягає в тім, що співробітник відповідає на пи-

тання за визначеним списком, і у зв’язку з ними розглядає 

свою задачу. Широко поширені універсальні списки запи-

тань, складені А. Осборном, Е. Раудзенпом, Т. Ейлоартом, Д. 

Пірсоном й ін. Вони складаються з різної кількості питань. 

За кордоном частіше користуються списком запитань, розро-

бленим А. Осборном, що містить 9 груп питань. 

Список контрольних питань по А. Осборну. 

1. Яке нове застосування технічного об’єкту можна запро-

понувати? Чи можливі нові способи застосування? Як моди-

фікувати відомі способи застосування? 

2. Чи можливо вирішення задачі шляхом пристосування, 

спрощення, скорочення? Що нагадує даний технічний 

об’єкт? Чи викликає аналогія нову ідею? Чи є в минулому 

аналогічні проблемні ситуації, які можна використати? Що 

можна скопіювати? Який технічний об’єкт потрібно випере-

джати? 

3. Які модифікації технічного об’єкту можливі? Чи мож-

лива модифікація шляхом обертання, вигину, скручування, 

повороту? Які зміни призначення (функції), кольору, руху, 

аромату, форми, обрисів можливі? Інші можливі зміни? 

4. Що можна збільшити в технічному об’єкті? Що можна 

приєднати? Чи можливо збільшення часу служби, впливу? 

Збільшити частоту, розміри, міцність? Підвищити якість? 
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Приєднати новий інгредієнт? Дублювати? Чи можлива муль-

типлікація робочих елементів або всього об’єкту? Чи мож-

ливо перебільшення, гіперболізація елементів або всього 

об’єкту? 

5. Що можна в технічному об’єкті зменшити? Що можна 

замінити? Чи можна що-небудь ущільнити, стиснути, згус-

тити, конденсувати, застосувати спосіб мініатюризації, уко-

ротити, звузити, відокремити, роздрібнити? 

6. Що можна в технічному об’єкті замінити? Що, скільки 

замішати та з чим? Інший інгредієнт? Інший матеріал? Інший 

процес? Інше джерело енергії? Інше розташування? Інший 

колір, звук, освітлення? 

7. Що можна перетворити в технічному об’єкті? Які ком-

поненти можна взаємно замінити? Змінити модель? Змінити 

розбивку, розмітку, планування? Змінити послідовність опе-

рацій? Транспонувати причину й ефект? Змінити швидкість 

або темп? Змінити режим? 

8. Що можна в технічному об’єкті перевернути навпаки? 

Транспонувати позитивне й негативне. Чи не можна помі-

няти місцями протилежно розміщені елементи? Повернути їх 

задом наперед? Перевернути низом вгору? Поміняти ро-

лями? Перевернути затиски? 

9. Які нові комбінації елементів технічного об’єкту мож-

ливі? Чи можна створити суміш, сплав, нові асортименти, га-

рнітур? Комбінувати секції, вузли, блоки, агрегати? Комбі-

нувати цілі? Комбінувати привабливі ознаки? Комбінувати 

ідеї? 

Одним із кращих можна вважати список контрольних 

питань, складений англійським винахідником Т. Эйлоартом. 

 Перелічить всі якості й визначення передбачуваного ви-

находу. Змінити їх. 

 Точно сформулювати задачу. Спробувати нові форму-

лювання. Визначити другорядні й аналогічні задачі. Виді-

лити головні. 
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 Перелічить недоліки наявних рішень, їхні основні прин-

ципи, нові припущення. 

 Створити фантастичні, біологічні, економічні, молеку-

лярні й інші аналогії. 

 Побудувати математичну, гідравлічну, електронну, ме-

ханічну й іншу моделі (вони точніше виражають ідею, ніж 

аналогії). 

 Спробувати різні види матеріалів й енергії: газ, рідину, 

тверде тіло, гель, піну, пасту й ін.; тепло, магнітну енергію, 

світло, силу удару й т. д.; різні довжини хвиль, поверхневі 

властивості й т. п., перехідні стани – замерзання, конденса-

ція, перехід через точку Кюрі й т. д.; ефекти Джоуля-Томп-

сона, Фарадея й ін. 

 Установити варіанти, залежності, можливі зв’язки, логі-

чні збіги. 

 Довідатися думку деяких зовсім необізнаних у даній 

справі людей. 

 Влаштувати сумбурне групове обговорення, вислухову-

ючи всі ідеї без критики (наприклад, використовуючи такі 

популярні методи психологічної активізації колективної тво-

рчої діяльності – «мозковий штурм» і «синектика»). 

 Спробувати «національні» рішення: хитре шотландське, 

всеосяжне німецьке, марнотратне американське, складне ки-

тайське й т. д. 

 Дома й на роботі, весь час, думати над рішенням про-

блеми. 

 Прогулюватись серед стимулюючого оточення (смітник 

металобрухту, технічні музеї, магазини дешевих речей), роз-

дивлятися журнали, комікси. 

 Створити таблицю цін, величин, переміщень, типів ма-

теріалів і т. д. різних рішень проблеми або її частин, шукати 

проблеми в рішеннях або нові комбінації. 

 Визначити ідеальне рішення, розробляти можливі. 
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 Видозмінити рішення проблеми з погляду часу (скоріше 

або повільніше), розмірів, в’язкості й т. п. 

 В уяві залізти усередину механізму. 

 Визначити альтернативні проблеми й системи, які вилу-

чають певну ланку з ланцюга й, таким чином, створюють 

щось зовсім інше, ведучи убік від потрібного рішення. 

 Чия це проблема? Чому його? 

 Хто придумав це першим? Історія питання. Які хибні 

тлумачення цієї проблеми мали місце? 

 Хто ще вирішив цю проблему? Чого він домігся? 

 Визначити загальноприйнятні граничні умови й при-

чини, їхнього встановлення. 

Існує також список питань Д. Пойа, що відрізняється 

тим, що питання тут становлять певну систему (в інших спи-

сках їх можна поміняти місцями). Список Д. Пойа створюва-

вся переважно для рішення математичних задач, але може 

бути використаний і при рішенні технічних. 

Найбільш універсальний запитальник Г. Я. Буша, який 

називають запитальником уявного експерименту винахід-

ника. Він містить, наприклад, такі питання. 

Як вирішити задачу, якщо не зважати на витрати, якщо 

від її рішення залежить життя людини, якщо технічний 

об’єкт буде використаний як іграшка, або якщо об’єкт є нав-

чальним посібником, експонатом? 

Чи не можна відкинуті в минулому принципи рішення 

використати зараз при сучасних технічних можливостях? 

Чи можна пророчити результат рішення задачі через 10–

15 років з урахуванням росту суспільних потреб? 

Як виглядає перелік усіх основних недоліків відомих рі-

шень задачі? Яким повинне бути рішення, якщо усунути їх? 

Мозковий штурм. Синектика 
Метод мозкового штурму (атаки) – один з найбільш по-

пулярних методів психологічної активізації колективної тво-

рчої діяльності, розроблений американським підприємцем А. 

Осборном в 1953 р. Він застосовується для одержання нових 
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ідей у науці, техніці, адміністративній й торговельній діяль-

ності. 

Особливістю даного методу є те, що для усунення пси-

хологічних перешкод, спричинених острахом критики, А. 

Осборн запропонував розділити в часі процеси генерування 

ідей й їхньої критичної оцінки. Найкращі результати метод 

дає при розгляді задач організаційного характеру (напри-

клад, знайти нове застосування виробленій продукції, знайти 

нову форму реклами й т. д.) і при рішенні щодо нескладних 

технічних задач. 

Розрізняють методи прямого й зворотного мозкового 

штурму. 

При прямому мозковому штурмі, умови задачі форму-

люються тільки в загальних поняттях, у якій повинні бути 

визначені два моменти: що необхідно одержати або мати, і 

що заважає одержанню бажаного. 

При зворотному мозковому штурмі основне значення 

надають критиці. Задачу підбирають не загального харак-

теру, а більш конкретну. Особливість методу полягає в розк-

ритті протиріч, дефектів, недоліків й обмежень проєктова-

ного виробу. 

Тому при проєктуванні виробу вирішуються дві задачі: 

 виявлення в існуючих виробах максимального чи-

сла недоліків; 

 максимальне усунення цих недоліків у знову розро-

блювальному виробі. 

Основні правила мозкового штурму. 

 Задачу послідовно вирішують дві групи людей по 3–15 

чоловік у кожній. 

Перша група тільки висуває різні ідеї – це група «гене-

раторів ідей». У ній бажано мати людей, схильних до абстра-

гування, з бурхливою фантазією. Завдання «штурмується» 

протягом 20 – 40 хвилин. Друга група – «експерти» – по за-
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кінченні штурму виносить судження щодо цінності висуну-

тих ідей. У її складі краще працюють люди з аналітичним, 

критичним складом розуму. 

Як правило, група «генераторів ідей» складається із 

двох підгруп: постійне ядро групи й тимчасових членів. Ядро 

групи поступово відбирається при рішенні різних задач ме-

тодом мозкового штурму. У ядро групи входять її керівник і 

співробітники, що легко й плідно генерують ідеї, а також до-

бре знають правила і дотримують їх. 

Тимчасові члени запрошуються залежно від характеру й 

змісту майбутньої задачі. У творчу групу ніколи не включа-

ють природжених скептиків й критиканів, а також тих чия 

присутність може в якійсь мірі заважати іншим, наприклад 

керівників і підлеглих. Тимчасові члени служать необхідним 

і гармонічним доповненням до ядра групи, що забезпечує ви-

конання наступних рекомендацій: число фахівців з розв’язу-

ваної задачі повинне бути не більше половини; до складу 

групи доцільно включати фахівців-суміжників (конструк-

тори, технологи, економісти, постачальники й т.д.), які забез-

печать комплексний і всебічний розгляд задачі; до складу 

групи бажано включати жінок, які досить практично й оригі-

нально мислять, стимулюють і підвищують дух змагання се-

ред чоловіків; рекомендується включати «людей зі сторони», 

що не мають ніякого відношення до задачі. 

 Основне завдання групи «генераторів ідей» – видати за 

відведений час якнайбільше ідей (у тому числі фантастич-

них, явно помилкових і жартівливих). Чим нереальніші ідеї, 

тим сильніше позначається їхня дія на наступному процесі 

їхньої генерації. Погані ідеї – це каталізатори, без них не буде 

гарних. При підведенні підсумків, що відбудеться пізніше, 

багато пропозицій виявляться марними. Однак сам процес 

повинен викликати бурхливий потік ідей, які випливають бе-

зупинно, доповнюючи й взаємно збагачуючи один одного. 

Колективний розум допомагає генерувати послідовність 
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пропозицій. Регламент на кожну ідею – не більше двох хви-

лин. Всі вони висловлюються без доказів і записуються до 

протоколу. 

 При генерації ідей заборонено усяка критика, не тільки 

явна словесна, але й прихована – у вигляді скептичних пос-

мішок, міміки, жестів і т.д. У ході штурму між учасниками 

повинні бути встановлені вільні й доброзичливі відносини. 

Треба, щоб ідея, висунута одним учасником штурму, підхо-

плювалася й розвивалася іншими. 

 Експертизу й відбір ідей після закінчення процесу гене-

рування варто проводити дуже уважно. При їхній оцінці 

треба ретельно продумувати всі ідеї, навіть ті, які вважа-

ються несерйозними, нереальними або абсурдними. 

 Процесом рішення задачі управляє керівник «штурму», 

що забезпечує дотримання всіх умов і правил. 

Керівник повинен виконувати свої обов’язки без наказів 

і критики, направляти роботу в потрібне русло. Він задає рі-

зні питання, іноді щось підказує або уточнює, не допускаючи 

при цьому переривання бесіди. Крім того, йому потрібно сте-

жити за тим, щоб висловлення ідей не відбувалося тільки в 

раціональному напрямку. У противному випадку керівник 

повинен сам висловити свідомо фантастичну ідею або оголо-

сити «п’ятихвилинку» для висловлення тільки непрактичних 

ідей. 

 Якщо задачу не вирішено в ході штурму, можна повто-

рити процес рішення (краще це зробити з іншим колекти-

вом). Коли ж повторна сесія проводиться з тим же колекти-

вом, проблему потрібно обговорити в іншому аспекті або в 

більш широкому формулюванні, що робить стару задачу не-

впізнанною. Учасники штурму сприймають її як нову, і це 

сприяє руху думок по іншому руслу. 

Для активізації процесу генерації ідей у ході штурму ре-

комендується використовувати деякі прийоми, які застосову-
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ються при проєктуванні виробів. Такими прийомами є, на-

приклад, «інверсія», «аналогія» й «фантазія». Керівник може 

використовувати також списки контрольних питань. 

Синектика – найбільш сильна зі створених за кордоном 

методик активізації творчості – є подальшим розвитком моз-

кового штурму. Вона запропонована американським винахі-

дником і дослідником В. Дж. Гордоном. Роботи в цьому на-

прямку він почав в 1944 р., аналізуючи діяльність однієї ви-

нахідницької групи, що відрізнялася високою продуктивні-

стю, а потім (в 1952–1959 р.) запропонував свою методику. 

Слово «синектика» у перекладі із грецької означає «спо-

лучення різнорідних елементів». У повному словнику анг-

лійської мови дано таке визначення: «Синектичні групи – 

групи людей різних спеціальностей, які зустрічаються з ме-

тою спроби творчих рішень проблем шляхом необмеженого 

тренування уяви й об’єднання несумісних елементів». При 

використанні синектики формують постійні групи (оптима-

льний склад 5–7 чоловік) людей різних спеціальностей, яких 

навчають винахідницьким прийомам. Бажано навіть, щоб ко-

жний з них мав декілька різних професій. 

Теоретичною основою синектики стали ствердження, 

що творчий процес пізнаваний і може бути раціонально ор-

ганізований, творчі процеси окремої особи й колективу ана-

логічні, ірраціональний момент у творчості важливіше раці-

онального; у латентному (схованому) стані перебуває дуже 

багато творчих здібностей, які можна виявляти й стимулю-

вати. Організація проведення сесії синекторів (синектичне 

засідання) запозичена з мозкового штурму, однак відрізня-

ється від нього використанням деяких прийомів психологіч-

ного настрою, у тому числі дуже активним застосуванням 

аналогій. 
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Морфологічний аналіз 
Морфологічний аналіз розроблено у 1942 р. швейцарсь-

ким астрономом Ф. Цвіккі. За допомогою методу морфологі-

чного ящику, найбільш проробленим із усіх методів морфо-

логічного аналізу, створених Ф. Цвіккі, ученому вдалося за 

короткий час одержати значну кількість оригінальних техні-

чних рішень у ракетобудуванні. 

Морфологічний аналіз випередив еру системних дослі-

джень і став першим яскравим прикладом системного під-

ходу в області винахідництва. На думку Ф. Цвіккі, предме-

том методу морфологічного ящика є проблема взагалі (техні-

чна, наукова, соціальна й т. д.). Він допускає, що точне фор-

мулювання проблеми автоматично розкриває найбільш важ-

ливі параметри, від яких залежить її вирішення, і кожен та-

кий параметр може описуватися низкою значень. Причому 

будь-яке сполучення значень параметра вважається принци-

пово можливим. Основний принцип такого аналізу, зокрема 

методу морфологічного ящика, складається в систематич-

ному дослідженні всіх мислимих варіантів, що випливають 

із закономірностей будови (тобто морфології) системи, що 

удосконалюється. 

Морфологічний метод дослідження був застосований до 

цілого ряду систем: за твердженням Ф. Цвіккі, більше 70 ве-

ликих промислових фірм використовували його при вирі-

шенні різноманітних науково-технічних задач. В результаті 

застосування свого методу сам Ф. Цвіккі створив серію ори-

гінальних винаходів, у тому числі балістичні пристрої, ори-

гінальні силові установки, вибухові речовини, спосіб комбі-

нованої фотографії й т. д. 

Сутність аналізу полягає в наступному. У технічній си-

стемі, що удосконалюється, виділяють декілька характерних 

для неї структурних або функціональних морфологічних оз-

нак. Кожна ознака може характеризувати, наприклад, якийсь 

конструктивний вузол системи, якусь її функцію, якийсь ре-

жим роботи системи, тобто параметри або характеристики 
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системи, від яких залежить рішення проблеми й досягнення 

основної мети. 

За кожною виділеною морфологічною ознакою створю-

ють список її різних конкретних варіантів і альтернатив. 

Ознаки з їхніми альтернативами можна розташовувати у фо-

рмі таблиці (морфологічний ящик), що дозволяє краще уя-

вити собі пошукове поле. Перебираючи всі можливі сполу-

чення альтернативних варіантів виділених ознак, можна ви-

явити нові варіанти рішення задачі, на які при простому пе-

реборі могли не звернути уваги. 

Метод передбачає виконання робіт у п’ять етапів. 

Точне формулювання задачі, що підлягає рішенню. Якщо 

спочатку ставиться питання про одну конкретну систему, ме-

тод безпосередньо узагальнює пошук на всі можливі системи 

з аналогічною структурою й у підсумку дає відповідь на 

більш загальне питання. Наприклад, необхідно вивчити мор-

фологічний характер усіх видів транспортних засобів і запро-

понувати нову ефективну конструкцію пристрою для транс-

портування по снігу – снігоходу. 

Складання списку усіх морфологічних ознак, тобто усіх 

важливих характеристик об’єкту, його параметрів, від яких 

залежить рішення проблеми й досягнення основної мети. 

Точне формулювання задачі й визначення класу досліджува-

них систем дозволяють розкрити основні ознаки або параме-

три, що полегшують пошук нових рішень. Стосовно до тра-

нспортного засобу (снігоходу) морфологічними ознаками 

можуть бути: А – двигун, Б – рушій, В – опора кабіни, Г – 

керування, Д – забезпечення заднього ходу й т. д. 

Розкриття можливих варіантів за кожною морфологі-

чною ознакою (характеристикою) шляхом складання мат-

риці. Кожна з п характеристик (параметрів, морфологічних 

ознак) має певне число kі різних варіантів, незалежних влас-

тивостей, конкретних форм. Наприклад, для снігоходу варіа-

нти: А1 – двигун внутрішнього згоряння, А2 – газова турбіна, 
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А3 – електродвигун і т. д.; Б1 – повітряний гвинт, Б2 – гусе-

ниці, Б3 – лижі, Б4 – снігомет і т. д.; B1 – опора кабіни на сніг, 

B3 – на двигун, B4 – на рушій і т. д. Сполучення одного з мо-

жливих варіантів морфологічної ознаки з іншими від кожної 

ознаки дає одне з можливих технічних рішень. 

Якщо побудувати n-мірний простір (де n – кількість мор-

фологічних ознак) і на кожній з осей, що належить одному з 

ознак, відкласти всі можливі його варіанти, то одержимо 

«морфологічний ящик» (назва вдала для тривимірного прос-

тору, тобто для трьох ознак). Кожна точка його, що визнача-

ється п конкретними координатами, містить одне можливе 

технічне рішення. 

Визначення функціональної цінності всіх одержаних ва-

ріантів рішень. Це найбільш відповідальний етап методу. 

Щоб не заплутатися у величезному числі рішень і деталей, 

оцінка їхніх характеристик повинна проводитися на універ-

сальній й, по можливості, простій основі, хоча це не завжди 

легка задача. 

Повинні бути розглянуті всі N варіантів рішень, що ви-

ходять зі структури морфологічної таблиці, і проведено їхнє 

порівняння за одним або декількох найбільш важливим для 

даної технічної системи показникам. 

Вибір найбільш раціональних конкретних рішень. Знахо-

дження оптимального варіанту може здійснюватися за кра-

щим значенням найбільш важливого показника технічної си-

стеми. 

Морфологічний аналіз створює основу для системного 

мислення в категоріях основних структурних ознак, принци-

пів і параметрів, що й забезпечує високу ефективність його 

застосування. Це впорядкований спосіб дослідження, що до-

зволяє домогтися систематичного огляду всіх можливих рі-

шень даної великомасштабної проблеми. Метод будує мис-

лення таким чином, що генерується нова інформація, що сто-

сується тих комбінацій, які при безсистемній діяльності не 

беруться до уваги. 
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Хоча морфологічному способу мислення внутрішньо 

властиве переконання, що всі рішення можуть бути реалізо-

вані, при цьому, природно, багато які з них виявляються по-

рівняно тривіальними. Труднощі застосування морфологіч-

ного аналізу полягає в тім, що не існує будь-якого дійсно 

практичного й універсального методу оцінки ефективності 

того або іншого варіанту рішення. Якби він був знайдений, 

то можна було, виходячи тільки з теоретичних міркувань, ви-

бирати оптимальну комбінацію елементів для кожного проє-

ктованого пристрою. Таким чином, процес винаходу був би 

замінений безпосереднім аналізом альтернативних варіантів 

з використанням ЕОМ. Як правило, робочі характеристики 

пристрою, в основу побудови якого покладено раніше неві-

дому комбінацію елементів, є більш-менш невизначеними. 

 

Узагальнений евристичний метод 
Узагальнений евристичний метод (або алгоритм) був ро-

зроблений колективом лабораторії математичних методів 

оптимального проєктування Марійського політехнічного ін-

ституту на базі проведеного наукового аналізу більше 30 ві-

домих методів пошуку технічних рішень, активізації й раці-

ональної організації творчої діяльності. 

Ця методика містить ряд розробок авторів, а також раці-

ональні прийоми й процедури з деяких інших методів, у тому 

числі: морфологічного ящика, функціонального винахідниц-

тва, організовуючих понять й ін. Таке сполучення, робить ме-

тодику досить повною й універсальною, яку можна застосо-

вувати для рішення різних задач у багатьох галузях техніки. 

У табл. 6.3 наведені основні етапи узагальненого методу 

й виконувані процедури стосовно до задач проєктування те-

хнічних виробів. 
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Таблиця 6.3. Етапи й процедури узагальненого евристи-

чного методу 

 
Найменування 

й призначення 

етапу 

Процедури 

1 2 

Етап 1. Попере-

дня постановка 

задачі. Формулю-

вання функції роз-

роблювальної те-

хнічної системи. 

1. Формулювання функції технічного виробу 

(системи) на якісному рівні. 

2. Формулювання функції виробу на кількіс-

ному рівні. 

3. Вибір існуючих виробів, що у найбільшій 

мері задовольняють сформульовані функції. 

4. Складання списку недоліків існуючих ви-

робів. 

5. Складання попереднього формулювання 

задачі. 

6. Формулювання задачі без спеціальних тер-

мінів. 

Етап 2. Ви-

вчення й аналіз 

задачі. 

Вивчення ево-

люції і тенден-

цій розвитку ро-

зглянутої й фун-

кціонально бли-

зьких класів тех-

нічної системи 

для виявлення 

можливості по-

силення окре-

мих показників 

функції. 

1. Складання дерева конструктивної еволюції 

розглянутого класу технічних виробів (систем). 

2. Виявлення тенденцій розвитку розгляну-

того класу виробів. 

3. Збір і вивчення інформації щодо прогнозу 

розвитку розглянутого класу виробів. 

4. Визначення основних факторів, що мають 

вирішальний вплив на розвиток розглянутого і 

провідного класів виробу. 

5. Визначення можливості посилення окре-

мих характеристик функції. 

6. Проведення ранжирування недоліків з то-

чок зору ступеня важливості й труднощів їх-

нього усунення. 

7. Виявлення причин виникнення недоліків в 

існуючому технічному виробі. 

8. Вивчення можливості комбінування цілей 

рішення задачі (для виділення взаємопідсилюю-

чих, взаємосуперечливих і взаємонезалежних ці-

лей). 
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Продовження таблиці 6.3. 

1 2 

 9. Перевірка реальності постановки задачі на 

сучасному рівні розвитку науки, техніки й виро-

бництва. 

10. Вивчення умов досягнення цілей і виді-

лення сприятливих і несприятливих факторів, 

що сприяють або заважають досягненню цілей. 

11. Побудова ієрархічної структури технічного 

виробу (системи) і встановлення зв’язків між 

елементами розглянутого виробу й інших суміж-

них об’єктів. 

12. Перевірка можливості задоволення пот-

реби шляхом внесення змін у суміжні об’єкти. 

13. Оцінка ступеня актуальності поставленої 

задачі у цей час й у доступному для огляду май-

бутньому. 

14. Створення уявлення щодо гранично мож-

ливого технічного рішення розглянутого класу 

виробів. 

Етап 3. Уточ-

нення й деталіза-

ція постановки 

задачі. Вклю-

чення в список 

вимог експлуата-

ційних, констру-

ктивних, техно-

логічних, ремон-

тних, економіч-

них й ін. вимог з 

їхньою якісною 

оцінкою. 

1. Складання списку вимог до існуючих тех-

нічних виробів, що найбільш задовольняють 

сформульованій функції. 

2. Складання списку вимог до розроблюва-

льного технічного виробу. 

3. Порівняння списку вимог з показниками 

провідного класу технічного виробу. 

4. Виділення вимог, які свідомо не можна мі-

няти при вирішенні задачі. 

5. Виявлення шляхом аналізу й експертних 

оцінок помилкових вимог і виключення їх зі 

списку. 

6. Виділення головних вимог до розроблюва-

льного виробу. 

7. Виділення нових вимог, які не мали місця 

в існуючих близьких технічних виробах. 

8. Визначення вхідних і вихідних параметрів 

розроблювального технічного виробу. 
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Продовження таблиці 6.3. 

1 2 

 9. Виявлення функціональних зв’язків між 

вхідними й вихідними параметрами. 

10. Виявлення протиріччя поліпшення ви-

робу. Графічне зображення протиріччя поліп-

шення. 

Етап 4. Пошук 

технічних ідей, 

рішень і фізич-

них принципів 

дії. 

Синтез розши-

реної множини 

нових технічних 

і фізичних прин-

ципів дії, з яких 

небхідно виб-

рати найкраще 

рішення. Всі 

процедури да-

ного етапу, крім 

4.9 – 4.11, реалі-

зуються при ак-

тивному вико-

ристанні еврис-

тичних прийо-

мів. 

1. Перетворення у бажане технічне рішення 

найбільш близьких рішень існуючих технічних 

виробів. 

2. Перетворення в бажане технічне рішення 

кращих світових зразків. 

3. Перетворення в бажане рішення гранично 

досконалого технічного виробу. 

4. Перетворення в бажане технічне рішення 

прогнозованих конструктивних рішень. 

5. Перетворення в бажане рішення аналогіч-

них рішень із провідного класу технічного ви-

робу. 

6. Перетворення в бажане рішення старих 

практично використовуваних виробів або у свій 

час відкинутих. 

7. Змінення системи, що стоїть вище за ієра-

рхією. 

8. Рішення задачі шляхом усунення причин 

виникнення недоліків прототипів. 

9. Використання методів морфологічних 

таблиць. 

10. Формулювання нових фізичних принципів 

дії технічного виробу (системи) і її основних еле-

ментів. 

11. Використання методу гірлянд асоціацій і 

метафор. 
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Продовження таблиці 6.3. 

1 2 

Етап 5. Вибір 

найкращих 

технічних рі-

шень. 

Різнобічний 

аналіз й оцінка 

всіх знайдених 

технічних рі-

шень. 

1. Перевірка отриманих рішень на фізичну й 

технологічну здійсненність. 

2. Перевірка рішень на їхню відповідність 

основним вимогам. 

3. Класифікація варіантів технічних рішень 

по фізичному принципу дії, основним констру-

ктивним, технологічним, експлуатаційним й ін-

шим ознакам для проведення групової обробки 

рішень. 

4. Вибір найбільш економічних варіантів, що 

дозволяють вирішувати задачу при мінімальних 

витратах: матеріалів, експлуатаційних, техно-

логічних і т. п. 

5. Перевірка отриманих рішень на фізичну й 

технологічну здійсненність. 

6. Перевірка рішень на їхню відповідність 

основним вимогам. 

7. Класифікація варіантів технічних рішень 

по фізичному принципу дії, основним констру-

ктивним, технологічним, експлуатаційним й ін-

шим ознакам для проведення групової обробки 

рішень. 

8. Вибір найбільш економічних варіантів, що 

дозволяють вирішувати задачу при мінімальних 

витратах: матеріалів, експлуатаційних, техно-

логічних і т. п. 

9. Вибір технічних рішень, які за основними 

показниками не нижче кращих світових зразків. 

10. Вибір технічних рішень, у яких найбільша 

частка стандартних вузлів і деталей. 

11. Вибір рішень, що найбільш повно усува-

ють головні протиріччя поліпшення технічного 

виробу або найбільш повно реалізують сформу-

льовану функцію, головні цілі й вимоги. 

12. Вибір рішень, що вимагають мінімальної 

або значної зміни в суміжних технічних виро-

бах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



517 
 

 

Продовження таблиці 6.3. 

1 2 

Етап 6. Доробка 

обраних техніч-

них рішень. 

Детальна про-

робка технічних 

рішень, їхнє по-

дальше поліп-

шення експери-

ментальна й до-

слідна переві-

рка. 

1. Перевірка найкращих рішень на їхню відпо-

відність повному списку вимог. 

2. Перетворення неприпустимих рішень у 

припустимі. 

3. Визначення можливих змін у суміжних тех-

нічних виробах усього комплексу, що включає 

розроблювальний виріб. 

4. Визначення оптимальних значень основних 

параметрів найкращих технічних виробів. 

5. Ранжирування найкращих рішень по ком-

плексу критеріїв якості. 

6. Розробка технічних креслень, проведення 

експериментальної й дослідної перевірки для 

найкращих рішень. 

7. Виявлення недоліків у технічних рішень пі-

сля експериментальної перевірки. 

Етап 7. Аналіз 

техніко-еконо-

мічних показни-

ків знайдених рі-

шень й оцінка 

перспектив їх-

нього впрова-

дження. 

1. Оцінка очікуваного ефекту від використання 

одержаних технічних рішень. 

2. Оцінка перспективності знайдених рішень. 

3. Визначення області практичного застосу-

вання й ринків збуту. 

4. Оцінка очікуваного економічного ефекту за-

лежно від обсягів реалізації нових технічних 

виробів. 

5. Складання заявок на винаходи. 

 

На етапі 4 узагальненого методу, метою якого є пошук 

ідей і рішень, крім процедур пошуку активно використову-

ються евристичні прийоми, які надано в розд. 2.4. Під еврис-

тичним прийомом розуміється короткий припис, що вказує 

на те, як перетворити відоме технічне рішення (прототип), 

щоб одержати нове технічне рішення, або як синтезувати 

нове рішення. 
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Інші методи пошуку технічних рішень 

Існують й інші методи, що мають також ряд раціональ-

них сторін. З них можна виділити групу, засновану на комбі-

наторному підході й за цією ознакою схожу з морфологічним 

аналізом. Це методи організуючих понять, «матриць відк-

риття» і десяткових матриць пошуку. 

Метод організуючих понять, розроблений Ф. Ханзе-

ном в 1953 р., найбільш близький по своїй сутності до мор-

фологічного ящику й припускає проведення роботи в декі-

лька етапів. 

 Визначення організуючих понять і їхніх відмітних оз-

нак. 

 Класифікація організуючих понять по ступені їхньої ва-

жливості. 

 Проведення наочних зіставлень організуючих понять із 

їхніми відмітними ознаками й розробка на цій основі керів-

ного матеріалу для всіх можливих рішень, що відповідають 

обраним обмеженням. 

 Оцінка ознак відносно їх відповідності спеціальним ви-

могам завдання. 

 Комбінація ознак різних організуючих понять у рі-

шення. 

До особливостей і відмінностей методу організуючих 

понять від морфологічного ящика належать: складання за 

особливою формою керівних матеріалів для певного класу 

задач, графічне подання організуючих понять й їхніх ознак, 

а також класифікація ознак по важливості, спрямована на ра-

ціональне скорочення варіантів рішення. 

Метод «матриць відкриття», запропонований А. Мо-

лем (Франція) в 1955 р., також трохи схожий на морфологіч-

ний аналіз. Спрощено суть методу, що полягає в побудові 

таблиці, у якій перетинаються два ряди характеристик. Якщо 

в морфологічному аналізі всі обрані характеристики став-

ляться до будови технічного об’єкту, то в цьому методі час-
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тина з них може відноситися, наприклад, до умов спожи-

вання, виробництва, експлуатації й т. д. (матриця: потреби 

замовника – можливості підрядника). Сам метод не дає закін-

чених рішень, але створює можливість для асоціацій, поста-

новки нових проблем, які іншим методом не були б взяті до 

уваги. 

Існує багато варіантів матриць, у тому числі кількісні, 

що тяжіють до матричних методів математики, і якісні, що 

дають передумови для асоціацій. Прямокутні матриці припу-

скають перетинання двох різних рядів характеристик, а ква-

дратні – перетинання ряду із самим собою. 

Найчастіше цей метод служить для систематизації наяв-

ного матеріалу й дає відправні пункти для подальших дослі-

джень, виявляючи наявні резерви. 

Метод десяткових матриць пошуку, розроблений 

Р.П. Повілейко, включає пошук нових технічних рішень на 

основі аналізу результатів систематичного застосування де-

сяти евристичних прийомів до кожного з десяти основних 

показників технічної системи. 

У якості основних виділяються наступні групи показни-

ків технічної системи: геометричні (довжина, ширина, ви-

сота, площа та т. д.); фізико-механічні (вага, міцність, коро-

зійна стійкість, еластичність й ін.); енергетичні (вид енергії, 

коефіцієнт корисної дії та ін.); конструкційно-технологічні 

(технологічність, транспортабельність, складність та ін.); на-

дійність і довговічність; експлуатаційні (продуктивність, то-

чність, стабільність параметрів та ін.); економічні (собівар-

тість, трудові витрати на виробництво й експлуатацію, 

втрати та ін.); ступінь стандартизації й уніфікації; зручність 

обслуговування й безпека (шум, вібрації, освітленість, тем-

пература та ін.); художньо-конструкторські (гармонійність, 

масштабність та ін.). 

Для перетворення основних показників використовують 

наступні групи евристичних прийомів: 
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Неологія – перенесення у дану галузь техніки нових для 

неї значень основних показників технічних об’єктів. 

Адаптація – пристосування відомих процесів, конструк-

цій, форм, матеріалів й їхніх властивостей до даних конкрет-

них умов. 

Мультиплікація – множення, збільшення основних показ-

ників (наприклад, мультиплікація конструкторсько-техноло-

гічних показників пов’язана зі збільшенням числа робочих 

органів, робочих позицій, кількості одночасно оброблюва-

них деталей). 

Диференціація – пов’язана з диференціацією показників 

(дроблення, поділ, очищення і т. д.). 

Інтеграція – пов’язана з інтеграцією показників (дода-

вання, з’єднання, змішування, зближення і т. д.). 

Інверсія – зміна порядку на протилежний, повернення, ви-

вертання і т. д. 

Імпульсація – пов’язана з імпульсними змінами показни-

ків технічних об’єктів. 

Динамізація – пов’язана з динамізаціею, зміною в часі 

ваги, температури, розмірів, кольорутаінших показників тех-

нічних об’єктів. 

Аналогія – відшукання та використання подібності, по-

доби в будь-якому відношенні показників даного технічного 

об’єкту і відомих об’єктів. 

Ідеалізація – наближення показників технічного об’єкта 

до ідеальних. 

Така класифікація дозволяє побудувати десяткову мат-

рицю пошуку, у рядках якої записані основні показники, що 

змінюються, характеристики технічного об’єкту, а в стовп-

цях – основні групи евристичних прийомів. Кожен її осере-

док відповідає певній зміні будь-якого із основних парамет-

рів об’єкту та готових технічних рішень ще не містить, але 

сприяє виникненню асоціацій, що активізують пошук ідеї рі-

шення. 
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Комбінаторний принцип застосовується також на де-

яких етапах методики семиразового пошуку, розробленої 

Г.Я. Бушем, що має стратегічну та тактичну частини. Особ-

ливістю методики є розподіл всіх стадій і елементів процесу 

пошуку рішення на 7 частин, що зв’язані зі здатностями люд-

ського мозку сприймати та переробляти інформацію. Страте-

гія пошуку складається з аналізу проблемної ситуації і суспі-

льних потреб, аналізу функцій аналогів і прототипу, поста-

новки задачі, генерування ідей і вибору евристичних засобів, 

конкретизації ідей, оцінки варіантів і вибору оптимального, 

спрощення, розвитку та реалізації рішення. Тактична час-

тина – числові прийоми, застосовувані на різних стадіях рі-

шення. Серед них використовуються прийом «сім ключових 

слів» і таблиці, аналогічні десятковим матрицям пошуку, але 

розміром 7x7. 

Із програмних (алгоритмічних) методик пошуку нових 

технічних рішень становить інтерес, що одержала широке 

поширення в Німеччині, методика систематичної евристики, 

що була розроблена під керівництвом І. Мюллера та успішно 

використовується в ряді науково-дослідних і навчальних ор-

ганізацій. 

Методика призначена для раціональної організації праці 

інженерів, конструкторів і науковців. Вона містить комплекс 

програм, створених на основі системного підходу та еврис-

тичного програмування, що дозволяє використовувати їх при 

конструюванні і проєктуванні. 

Функціонально-вартісний аналіз є методикою раціоналі-

зації, тобто вдосконалення конструкцій і процесів з метою 

зниження їхньої вартості та витрат, переважно без зміни ос-

новних принципів, що лежать у їхній основі. Методика буду-

ється на тім, що деталь машини вдосконалити легше, ніж ма-

шину. Застосування його дозволяє знизити вартість виробів 

на 5–20 %. 

У зв’язку з тим, що близько 75 % витрат на виробництво 

виробу припадає на стадію наукових досліджень і проєктно-
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конструкторських розробок, важливо уникнути зайвих ви-

трат саме на цій стадії. Тому задачі функціонально-вартіс-

ного аналізу вирішуються шляхом правильного визначення 

функцій і характерних ознак систем виробів, їхніх складових 

елементів, розробкою конструкторських рішень відповідно 

до цих функцій та ознак. 

Функціонально-вартісний аналіз проводять переважно 

постійні дослідницькі групи чисельністю 3–6 чоловік. У їх-

ньому складі обов’язково перебувають конструктори, техно-

логи і економісти. Роботи з використанням методики ве-

дуться за робочим планом приблизно в такій послідовності. 

Підготовчий етап. Вибір об’єкту дослідження та визна-

чення цілей аналізу; підготовка переліку інформаційних ма-

теріалів; складання, обговорення та затвердження плану про-

ведення аналізу об’єкта. 

Інформаційний етап. Збір оптимальної кількості інфор-

мації для визначення особливостей і структури досліджува-

ного об’єкта і його аналогів; систематизація інформації і її 

вивчення для опису об’єкта, з’ясування його фактичного 

стану; виявлення та формулювання функцій; побудова схеми 

взаємозв’язку складових частин досліджуваного об’єкта; ви-

значення витрат на створення та функціонування об’єкта і 

його складових частин; виявлення зон найбільшого зосере-

дження витрат у досліджуваному об’єкті. 

Аналітичний етап. Аналіз та уточнення функцій, визна-

чення основних, допоміжних, виявлення непотрібних функ-

цій у досліджуваному об’єкті і його складових частинах; ро-

змежування та аналіз витрат, пов’язаних зі здійсненням фун-

кцій; порівняння функцій складових частин і витрат на їхнє 

здійснення з аналогами; порівняння функцій і витрат анало-

гічних систем і рішень; уточнення пошуку резервів економії 

в аналізованому об’єкті по функціональних зонах; форму-

вання задач пошуку нових ідей і варіантів оптимальних рі-

шень. 
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Творчий етап. Уточнення напрямку і задач пошуку но-

вих рішень; визначення тематики, організація та проведення 

нарад по висуванню ідей; обробка та систематизація резуль-

татів нарад для їхньої наступної оцінки; підготовка матеріа-

лів для оцінки одержаних результатів функціональними слу-

жбами. 

Дослідний етап. Систематизація запропонованих варіа-

нтів нових рішень; виключення явно нездійсненних пропози-

цій та експертиза пропозицій, що залишилися; дослідження 

і, при необхідності, експериментальна перевірка різних мож-

ливостей виконання функцій у запропонованих варіантах; 

оцінка здійсненності пропозицій, що залишилися, з погляду 

матеріально-технічного, фінансового, виробничого забезпе-

чення; визначення витрат та економічності виконання функ-

цій для різних варіантів рішень; ранжирування варіантів і ви-

бір оптимального. 

Рекомендаційний етап. Оформлення рекомендацій з ре-

алізації пропозицій остаточно обраних варіантів рішень із 

уточненням розрахунків ефективності; узгодження рекомен-

дацій із зацікавленою стороною та подання їх на обговорення 

керівництву; обговорення представлених рекомендацій і 

прийняття рішень; складання проєкту та затвердження 

плану-графіка впровадження рекомендацій. 

Етап впровадження. Організація роботи з реалізації ре-

комендацій; контроль за виконанням плану-графіка; впрова-

дження одержаних результатів у виробництво; оцінка одер-

жаних результатів, зіставлення їх з попередніми даними. 

 

6.5  Загальні   відомості   щодо   інтегрованих   

систем проєктування виробів 

 

На сьогодні розроблено та мають застосування у маши-

нобудуванні різні системи і пакети програм для 3D-моделю-

вання, що відрізняються своїми можливостями, ступенем 
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узагальнення, використовуваними математичними мето-

дами, якістю інтерфейсу, рівнем сервісу.  

Використання інформаційно-комп’ютерних технологій 

на етапах створення та виробництва виробів дозволяє: підви-

щити якість виробів; знизити витрати на виконання робіт; 

скоротити час підготовки виробництва виробів. 

Ці технології відомі як CALS-технології (Computer-

Aіded Logіstіcs Support). Вони забезпечують керування жит-

тєвим циклом виробу на всіх етапах: розробки концепції ви-

робу; проведення науково-дослідних робіт; проєктування; 

виробництва; експлуатації виробу; модернізації виробу; за-

безпечення ремонту та технічного обслуговування виробу; 

утилізації. 

Здебільшого інформаційні технології, що використову-

ються на етапах проєктування та виробництва можна поді-

лити на наступні класи: 

• CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided 

Manufacturing) – системи автоматизованого проєктування 

виробів і технології їхнього виготовлення (Catia, 

Unigraphics, ProEngineer, PowerSOLUTION, SolidWorks, 

Sprut, Компас, T-FLEX та інші);  

• CAE (Computer Aided Engineering) – системи автоматизо-

ваного інженерного аналізу деталей і машин (Nastran, 

Аnsys, Compas та інші); 

• PDM (Product Data Management) – системи автоматизова-

ного керування базами даних щодо виробу (IMAN, 

Optegra, Enivia та інші); 

• Project Management – автоматизовані системи керування 

процесом проєктування та системи планування (WorkFlow, 

DocFlow і Project Planing); 

• MRP (Material Requirements Planning) – автоматизовані си-

стеми керування виробництвом (SAP R/3, BAAN, Галак-

тика та інші). 

Сучасні інтегровані системи проєктування, як правило, 

містять засоби для конструкторсько-технологічного проєкту, 
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аналізу і прочностному розрахунку, керування підприємст-

вом та супровід виробу в експлуатації. 

У системі UNIGRAPHICS такими засобами є: CAD – си-

стема автоматизованого проєктування; CAM – система авто-

матизованого виробництва; 

CAE – система інженерних розрахункових досліджень. 

В останню систему (CAE) входить пакет прикладних 

програм системи ANSYS, що забезпечує дослідницькі та 

проєктні розрахунки у взаємозв’язку з іншими системами. 

Система CADDS 5 забезпечена наступними засобами: 

CADDS 5/OPTEGRA – конструкторсько-технологічний 

проєкт; 

PATRAN/NASTRAN – аналіз і розрахунок міцності; 

SAPR3 – керування підприємствами; 

Windchill – супровід виробу в експлуатації. 

У багатьох інтегрованих системах проєктування, як пра-

вило, немає вбудованих модулів аналізу та розрахунку міц-

ності. Вони користуються універсальними модулями або мо-

дулями інших систем. 

Найпоширеніші універсальні модулі аналізу та розраху-

нку міцності PATRAN/NASTRAN, ANSYS и COSMOS. У розд. 

4.4 розглядається пакет COSMOS. 

Розрахунковий пакет PATRAN/NASTRAN (NASA 

Structural Analysis) входить до складу інтегрованої системи 

проєктування CADDS5. Цей пакет один з найбільш потужних 

і розгалужених щодо можливостей дослідження. Роботи з 

його створення були розпочаті у 1964 році. 

Розрахунковий пакет ANSYS входить до складу інтегро-

ваної системи проєктування CAD/CAM/CAE UNІGRAPHІCS 

і створювався у 80–і роки. 

Розрахунковий пакет COSMOS розроблено у 80-ті роки. 

Розроблювач пакету компанія Structural Research & Analysіs 

Corp (SRAC), що поставляє на ринок цілий ряд програмних 

продуктів, які дозволяють вирішувати широкий спектр інже-

нерних задач практично у всіх галузях промисловості, науки 
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та освіти. Пакет широко використовується у різних інтегро-

ваних системах автоматизованого проєктування. 

Всі перераховані пакети призначено для інженерних і 

науково-дослідних розрахунків, що забезпечують розробку 

технічного виробу (системи). Вони схожі по ідеології своєї 

побудови, використовуваним математичним моделям і мето-

дам їхньої реалізації, переліку розв’язуваних задач, дозволя-

ють взаємний обмін даними та результатами розрахунків. 

Всі ці пакети (в універсальній комплектації) дозволяють 

вирішувати наступні класи задач: 

 визначення переміщень, деформацій і напруг у констру-

кції технічного виробу при статичних впливах (лінійна ста-

тика); 

 розрахунок стійкості конструкції; 

 визначення напружено-деформованого стану конструк-

ції з використанням нелінійних моделей (фізична, геометри-

чна нелінійність); 

 напружено-деформований стан при контакті твердих 

тіл; 

 напружено-деформований стан в елементах конструкції 

при наявності тріщин; 

 аналіз частот і форм власних коливань конструкції; 

 динамічний гармонійний аналіз і випадковий відгук – 

оцінка поводження конструкції при зовнішньому полігармо-

нійному або випадковому впливі; 

 динамічні перехідні процеси – розрахунок поводження 

конструкції в часі при дії на неї нестаціонарного зовнішнього 

навантаження; 

 аналіз руйнування конструкції від втомленості; 

 аналіз стаціонарної і нестаціонарної гідродинаміки; 

 аналіз електромагнітних процесів; 

 стаціонарні та нестаціонарні нелінійні теплові процеси – 

визначення поширення теплових потоків, аналіз температур-

них полів і деформацій; 
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 визначення чутливості результатів всіх видів аналізу до 

зміни конструкторських параметрів; 

 багатокритеріальна оптимізація з використанням одно-

часно обмежень різного типу, з можливістю керування ходом 

процесу; 

 метод субконструкції – статична конденсація; 

 адаптивний аналіз напружень. 

У цих пакетах в основу побудови математичних моде-

лей, взято метод скінчених елементів. Ідея методу у моделю-

ванні реального об’єкту сукупністю скінчених елементів (од-

номірних, двовимірних, тривимірних), виконанні умов їх-

нього з’єднання, напруги, закріплення та аналізу напружено-

деформований стану такої скінчено-елементної моделі. 

Алгоритм рішення задач із використанням CAE пакетів: 

 Побудова геометричної моделі технічного виробу або 

системи (або експорт цієї моделі з CAD модуля). 

 Вибір типу скінчених елементів з бібліотеки пакета для 

кожної зони конструкції виробу. 

 Задавання властивостей матеріалів для кожної зони кон-

струкції. 

 Задавання геометричних характеристик елементів у зо-

нах конструкції (залежно від обраного типу елемента). Ці ха-

рактеристики різні для різних типів елементів: для оболонко-

вих елементів, наприклад, це товщина, для балкових – площа 

поперечного перерізу, моменти інерції, ширина, висота та ін. 

 Побудова скінчено-елементної моделі (розбивка конс-

трукції на скінчені елементи). 

 Перевірка правильності побудови скінчено-елементної 

моделі і її коректування (злиття співпадаючих вузлів, пере-

нумерація вузлів та елементів). 

 Закріплення скінчено-елементної моделі (задавання ну-

льових або певних переміщень). Робиться у вузлах, але може 

бути зроблене з використанням атрибутів геометричної мо-

делі (точки, лінії, поверхні), якщо вони асоціюються з відпо-

відними вузлами. 
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 Навантаження моделі (зосереджена і/або розподілене 

навантаження) по вузлах, лініям і поверхням. Конкретні мо-

жливості навантаження треба розглядати стосовно до певних 

особливостей пакета. 

 Експорт даних скінчено-елементної моделі в модуль ро-

зраховувача. Цей етап має місце, якщо в різних модулях ство-

рюється модель та виконуються розрахунки. 

 Розрахунок створеної скінчено-елементної моделі в кон-

кретному модулі розраховувача залежно від типу завдання. 

 Висновок та інтерпретація результатів розрахунку (на 

екран, у вихідний файл). 

Сучасні CAE пакети дозволяють створювати моделі, що 

складаються з півмільйона елементів (при відповідній конфі-

гурації пакету та обчислювальних засобів), при цьому розра-

ховувачем вирішуються системи більш ніж 5 мільйонів лі-

нійних рівнянь, що вимагає великих обсягів пам’яті та шви-

дкодії. 

 

6.6 Методи рішення інженерних задач на етапі 

проєктування технічних виробів і систем 

 

Фізичні процеси, що характеризують напружено-дефор-

мований стан твердих тіл, рух і теплообмін рідкого середо-

вища, моделюються різними програмами за допомогою ме-

тодів розглянутих у цьому розділі. У даному підрозділі, із за-

гальнотеоретичної точки зору розглянуто метод скінчених 

елементів, метод скінчених об’ємів і методи оптимізації при 

рішенні інженерних задач. 

Основи методу скінчених елементів 

Метод скінчених елементів (МСЕ) на сьогодні є станда-

ртом при рішенні задач механіки твердого тіла за допомогою 

числових алгоритмів. МСЕ зайняв лідируюче положення за-

вдяки можливості моделювати широке коло об’єктів та явищ 

(абсолютну більшість конструктивних елементів, вузлів і 
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конструкцій, виготовлених з найрізноманітніших матеріалів, 

що мають різну природу). Але при використанні даного ме-

тоду, як і будь-якої числової апроксимації питання відповід-

ності між розрахунковою моделлю та реальністю є, мабуть, 

основним при використанні програм аналізу. Незважаючи на 

те, що такі програми мають більш-менш докладну докумен-

тацію, вони однаково залишаються деякою мірою чорними 

ящиками. Це означає певну непередбачуваність результатів, 

а також деяке свавілля в їхній інтерпретації. Отже, якість ви-

сновків, прийнятих на основі результатів, залежить від ква-

ліфікації, а також, стосовно до розрахунку на міцність, прин-

ципового знайомства з основами МСЕ. Для одержання більш 

докладної інформації щодо цього методу рекомендуються 

наступні літературні джерела. У даному розділі розгляда-

ється цей метод стосовно до задач механіки деформованого 

твердого тіла. 

 

Поняття скінченого елементу 

В основі методу лежить дискретизація об’єкта з метою 

рішення рівнянь механіки суцільного середовища в припу-

щенні, що ці співвідношення виконуються в межах кожної з 

елементарних областей. Ці області називаються скінченими 

елементами. Вони можуть відповідати реальній частині про-

стору, як, наприклад, просторові елементи, або ж бути мате-

матичною абстракцією, як елементи стрижнів, балок, плас-

тин або оболонок. У межах скінченого елементу признача-

ються властивості ділянки об’єкту, що обмежується їм, (це 

можуть бути, наприклад, характеристики твердості та міцно-

сті матеріалу, об’ємна густина і т. д.) і описуються поля пот-

рібних величин (стосовно до механіки твердого тіла це пере-

міщення, деформації, напруження і т. д.). Параметри із другої 

групи призначаються у вузлах елементу, а потім використо-

вуються функції, що інтерполюють, за допомогою яких від-

повідні значення можна обчислити в будь-якій точці усере-

дині елементу або на його границі. Задача математичного 
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опису елементу зводиться до того, щоб зв’язати діючі у вуз-

лах фактори. У механіку суцільного середовища це, як пра-

вило, переміщення та зусилля. 

Розглянемо прямий метод побудови рівнянь, що зв’язу-

ють ці фактори в межах скінченого елементу, у припущенні 

лінійної залежності. 

Поле переміщень А у межах елементу за допомогою ін-

терполяційних функцій (у так званих ізопараметричних скі-

нчених елементах, використовуваних, зокрема, в 

COSMOSWorks, вони ідентичні функціям форми), зібраних 

у матрицю [N] , виражається через вузлові переміщення {∆}. 

У матричному виді співвідношення мають вигляд: 

 

∆= 𝑁 ∙ {∆} = 𝑁[𝑢1, 𝑣1, 𝑤1, 𝑢2, 𝑣2, 𝑤2, 𝐾, 𝑢𝑘 , 𝑣𝑘, 𝑤𝑘] 
 

де k – число вузлів скінченого елементу. 

Визначається поле деформацій ε, яке виражається за сту-

пенями свободи {∆} за допомогою диференціювання поля пе-

реміщень (інтерполяційних функцій) відповідно до співвід-

ношень, зібраним у матрицю [D], що зв’язує деформації з пе-

реміщеннями: 

 

휀 = [𝐷] ∙ {∆} 
 

З урахуванням рівнянь стану, в основі яких лежить закон 

Гука і коефіцієнти які утворюють матрицю [E] , установ-

люється зв’язок спочатку між полем напруг і полем дефо-

рмацій: 

 

𝜎 = [E] ∙ 휀 
а потім і між напругами та ступенями свободи у вузлах: 

 

𝜎 = [E] ∙ [𝐷] ∙ {∆} 
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Визначаються функціональні залежності для сил [F], що 

діють у вершинах елементу, залежно від поля напруг 𝜎 с ви-

користанням матриці перетворення напруг у вузлові сили 
[A]: 

{𝐹} = [A] ∙ [σ] 
 

Взаємозв’язок вузлових сил і переміщень у вузлах має 

вигляд: 

{𝐹} = [k] ∙ {∆} 
 

де [k] = [A] ∙ [E] ∙ [𝐷] – матриця жорсткості скінченого 

елементу. 

Для надання матриці [k] властивості симетрії домагає-

мося заміни матриці перетворення жорсткості матрицею,  

транспонованої до матриці перетворення переміщень у дефо-

рмації [𝐷]. Тоді: 

 

[k] = [D]𝑇 ∙ [E] ∙ [𝐷] 
 

Перераховані залежності дозволяють, знаючи перемі-

щення у вузлах, одержати величини сил, а також вирішити 

зворотну задачу: за заданими силами знайти переміщення, 

потім деформації та напруження в межах скінченого елеме-

нту. 

Пряме формулювання, як правило, використовується 

для одержання матриць жорсткості скінчених елементів 

стрижнів, балок і пластин, а також для опису процесу тепло-

провідності. 

Для одержання матриць жорсткості просторових елеме-

нтів найбільш часто використовуються варіаційні принципи, 

наприклад, принцип мінімуму потенційної енергії. Одержана 

у такий спосіб матриця жорсткості з пункту буде обчислюва-

тися як: 
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[k] = [∫ [𝐷]𝑇 ∙ [𝐸] ∙ [𝐷]

𝑉

𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧] 

 

Проблема інтегрування за об’ємом тіла складної форми 

або ж, у випадку оболонкових елементів, – по криволінійній 

поверхні вирішується за рахунок того, що функціональну за-

лежність записують в  локальній системі  координат, пов’яза-

ної  з елементом 

𝜉, 𝜓, 𝜂 причому координати змінюються в інтервалі [–1, 

+1]. При цьому вираження для елементарного об’єму набу-

ває виду: 

 

𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 = [𝐽]𝑑𝜉𝑑𝜓𝑑𝜂 
 

де [𝐽] – визначник матриці Якобі. Тоді: 

 

 

[k] = [∭[𝐷]𝑇 ∙ [𝐸] ∙ [𝐷]

+1

−1

𝑑𝑒𝑡[𝐽]𝑑𝜉𝑑𝜓𝑑𝜂] 

 

Аналітичний розрахунок інтегралів для матриці жорст-

кості неможливий навіть для трикутників із криволінійними 

сторонами. Тому вдаються до чисельного інтегрування. Воно 

полягає в заміні інтеграла сумою добутків підінтеґральних 

функцій, обчислених у точках Ґауса або в деякій іншій сис-

темі точок на відповідні вагові коефіцієнти. Цей процес су-

проводжується розрахунком величини визначника Якобі. 

Негативна величина є наслідком виродженості даного скін-

ченого елементу. Як правило, інформація про дану обста-

вину міститься в діагностичних повідомленнях програм. 
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Алгоритм методу скінчених елементів 

Маючи математичний апарат для одержання матриць 

жорсткості скінчених елементів, приведення навантажень, 

прикладених до поверхні або в об’ємі елементу до зусиль у 

вузлах, а також рішення зворотної задачі: обчислення полів 

деформацій і напружень в об’ємі елементу на базі перемі-

щень у вузлах, можна побудувати алгоритм МСЕ. Приведемо 

один з його варіантів для рішення задач у припущенні ліній-

ної залежності. Конкретні реалізації можуть істотно відрізня-

тися від даної схеми. 

1. Виконується дискретизація об’єму деталі (будується сі-

тка скінчених елементів). Для об’ємного тіла область розби-

вається (у рамках функціональності COSMOSWorks) на тет-

раедри із гранями, що апроксимована лінійними або парабо-

лічними функціями координат. Для поверхневих моделей – 

на плоскі (лінійна) або криволінійні (параболічна залежність) 

трикутники. 

2. Для просторових скінчених елементів ступенями сво-

боди є переміщення в напрямку осей локальної системи ко-

ординат елемента. 

Для скінчених елементів оболонок до трьох переміщень 

у кожному вузлі додаються три кута повороту нормалі до се-

рединної поверхні області, апроксимованої елементом, щодо 

тих же осей. 

3. Визначаються залежності для перетворення переміщень 

і кутів повороту у вузлах до глобальної системи координат. 

4. Обчислюються матриці жорсткості скінчених елемен-

тів. У формули для розрахунку компонентів матриць жорст-

кості скінчених елементів крім координат вузлів входять мо-

дулі пружності та коефіцієнти Пуансона матеріалів. 

5. Одержані матриці жорсткості з використанням залежно-

стей для переходу від локальних систем координат елемента 

в глобальні перетворяться в глобальну систему координат. 

6. Матриці жорсткості, представлені в глобальних коорди-

натах, поєднуються в глобальну матрицю жорсткості [K]. 
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7. Призначені граничні умови, статичні та кінематичні, 

приводяться до навантажень і переміщень у вузлах, вираже-

ним у глобальній системі координат, і включаються в стов-

пець сил [F]. 

8. Отримана лінійна система рівнянь виду [𝐾] ∙ [∆] = [𝐹] 
вирішується щодо стовпця переміщень. Це найбільш трудо-

місткий етап розрахунку. Для рішення використовуються 

ітераційні або прямі методи. 

9. Для кожного скінченого елементу, маючи переміщення 

(кути повороту) у вузлах та апроксимуючі функції, розрахо-

вуються деформації. Якщо елементи лінійні – деформації в 

межах елементів постійні, якщо елементи параболічні – де-

формації змінюються лінійно. На основі деформацій обчис-

люються напруження в елементах. При необхідності (функ-

ція програми) напруження у вузлах суміжних елементів осе-

реднюються з наступним перерахуванням напружень у ме-

жах кожного елементу. 

10. На основі компонентів напружено-деформованого 

стану та параметрів міцності матеріалу (матеріалів) викону-

ється обчислення еквівалентних напружень за будь-яким 

критерієм міцності. 

Врахування нелінійності в процедурах МСЕ 

Досить часто модулі нелінійного аналізу в CAE програ-

мах є надбудовою над базовою частиною, відповідальної за 

пружний статичний розрахунок. Розглянемо деякі аспекти 

реалізації цих процедур. 

Нелінійні задачі характеризуються нелінійною залежні-

стю між діючими факторами та реакцією на них системи. 

Крім того, нерідко граничні умови (прикладені наванта-

ження та переміщення) змінюються в часі. Для урахування 

цього явища вводиться поняття крива часу (в COSMOSWorks 

– Tіme curve). Зміст її в тім, що вводиться параметр, що має 

розмірність часу й, залежно від його величини, признача-

ються обумовлені їм умови (сила, напруга, переміщення і т. 
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д.). Якщо досліджуваний объект містить матеріал, характе-

ристики якого можуть залежати від часу, то параметр відпо-

відає фізичному часу. 

У противному випадку – це абстрактна величина, масш-

таб якої вибирається з міркувань зручності подання кривих 

(реальний час фігурує також у завданнях динаміки, однак фу-

нкціональність COSMOSWorks не передбачає їх вирішення). 

Головною вимогою в ході опису зовнішніх факторів є синх-

ронність їхньої дії. Наприклад, якщо на об’єкт, виготовлений 

з матеріалу, що має властивість фізичної нелінійності, споча-

тку діє одна сила, а потім, після того як її дія припиняється, 

інша, те перший фактор розміщається в одному інтервалі, а 

другий – у наступному. Тривалість цих інтервалів може бути 

різна. І навпаки, якщо сили в реальності прикладаються од-

ночасно, те розміщати їх треба в тому самому відрізку часу. 

Наступна процедура, необхідна для модифікації алгори-

тму МСЕ стосовно до рішення нелінійних задач, – керування 

збереженням системою стану рівноваги. У більшості прикла-

дних програм присутні три методи, що використовуються 

для різних класів задач. 

Метод сил (Force Control), коли після збільшення нава-

нтажень відповідно до кривої часу на величину деякого 

кроку визначаються переміщення, що задовольняють рівнян-

ням рівноваги. Як правило, метод сил застосовується для за-

дач із фізичною нелінійністю матеріалів. Алгоритм неприда-

тний для моделювання знеміцнюваних систем (тобто коли на 

деякому етапі збільшення переміщень відбувається без при-

росту силових факторів). 

Метод переміщень (Dіsplacement Control), коли для при-

значеного збільшення переміщень підбирається параметр 

часу, що визначає діючі в цей момент силові фактори. Даний 

алгоритм варто використовувати в ситуаціях, коли можлива 

геометрична нелінійність поводження конструкції. Алго-

ритм непридатний для розрахункових схем, коли деформація 

конструкції під дією прикладених у вигляді граничних умов 



536 
 

переміщень на деякому етапі супроводжується зменшенням 

породжуваних цими переміщеннями сил. Один з варіантів 

цього явища – проклацання тонкостінних об’єктів у ході 

втрати стійкості. 

Метод довжини дуги (Arc Length Method), відомий у ві-

тчизняній літературі як метод продовження по найкращому 

параметру. Програма автоматично вводить деякий параметр, 

який називається параметром продовження, що входить у до-

даткове рівняння і включає в рівняння рівноваги. Метод за-

снований на тім, що на кожному кроці просування уздовж 

безлічі можливих рішень із урахуванням інформації щодо рі-

шення, одержаних на попередніх кроках. Даний алгоритм ва-

рто застосовувати для аналізу закритичного поводження кон-

струкцій, коли після втрати стійкості відбувається прокла-

цання, і система переходить у новий стан рівноваги. 

При рішенні задач, що містять нелінійності, необхідно 

визначити ітераційний алгоритм для рішення системи нелі-

нійних рівнянь в процесі застосування навантаження. Його 

функція складається в коректуванні параметрів, що опису-

ють стан системи, після кожного кроку збільшення наванта-

ження. Якщо прикласти додаткове навантаження та на основі 

параметрів жосткості, що відповідають рівню деформацій, 

діагностованих на попередньому кроці, розрахувати зусилля 

у вузлах, то можна обчислити непогодженість між прикладе-

ними та одержаними силами. Далі потрібно почати дії для 

мінімізації цієї непогодженості. Найбільш популярні два ал-

горитми. 

Метод Ньютона – Рафсона (Newton – Raphson), коли 

дотична матриця жосткості будується на кожній ітерації в 

межах будь-якого кроку збільшення навантаження. Сам по 

собі алгоритм має квадратичну швидкість збіжності та має 

високу стійкість. Однак необхідність будувати та розкладати 

матрицю жосткості вимагає значних обчислювальних ресур-

сів. 
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Модифікований метод Ньютона – Рафсона (Modіfіed 

Newton-Raphson), у якому дотична матриця жосткості на ко-

жному кроці збільшення навантаження будується один раз, а 

потім використовується на всіх субітераціях у межах кроку. 

Цей алгоритм вимагає більшого числа ітерацій, однак час за-

ощаджується за рахунок скорочення операцій з матрицею 

жосткості. 

Ще одна група алгоритмів, які відрізняють нелінійний 

розрахунок від лінійного і визначають момент закінчення 

ітерацій як у межах кроку збільшення навантаження, так і у 

момент закінчення цих збільшень. Це досить специфічне пи-

тання, і тому – на даному рівні викладу – можна порекомен-

дувати при визначенні відповідних параметрів вирішити 

його експериментальним шляхом. Відзначимо, що залежно 

від алгоритму керування ітераційним процесом (метод сил, 

переміщень, довжини дуги) використовуються критерії збіж-

ності по переміщеннях, величині неврівноважених наванта-

жень, балансі енергії. 

Методи оптимізації в інженерному аналізі 

Основна задача інженерної діяльності є створення «най-

кращих» конструкцій. Вона вирішується за допомогою декі-

лькох інструментів. Перший – виконання відповідно до пев-

них нормативів і стандартів, у яких закладено досвід «попе-

редніх поколінь». Ці джерела створювалися різними 

шляхами: систематизацією досвіду, експериментальним від-

працьовуванням, не виключено і випадки, коли аргументи 

розроблювачів стандартів не занадто легко зрозуміти. Проте, 

у переважній більшості ситуацій дотримання нормативів є 

найбільш надійний шлях. Також конструктори використову-

ють інженерну інтуїцію, практичні навички, досвід поперед-

ніх розробок. Іноді цей шлях дає непогані результати, особ-

ливо коли вирішуються концептуальні питання – алгоритми 

генерації нових знань, незважаючи на певний прогрес у дета-

лях. Ще один спосіб створення «кращих» виробів – викорис-

тання алгоритмів оптимального проєктування. Зрозуміло, що 
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найбільш підходящим варіантом є спільне використання всіх 

засобів. 

Для одержання систематичних знань в області оптима-

льного проєктування, рекомендуємо. 

Алгоритми оптимізації 

Алгоритми оптимізації поділяються на параметричні та 

ті, які пов’язані з аналізом чутливості. Мета перших – підбір 

змінних, що описують геометрію (це найпоширеніший випа-

док), характеристик матеріалів, параметрів армування мате-

ріалів і т. д. 

Аналіз чутливості передбачає одержання форми тіла, 

що задовольняє заданим вимогам. Одним з розходжень між 

методами є те, що параметрична оптимізація припускає опис 

форми тіла через деякі параметри. Потім ці параметри врахо-

вуються при побудові об’єкту. Далі будується геометрична 

модель, після чого для неї виконуються необхідні розраху-

нки. При цьому інформація про параметри проєктування не-

обхідна тільки на етапах пошуку оптимуму та формування 

моделі. У прикладних розрахунках вона не використовується 

(для розрахунку МСЕ або іншого чисельного алгоритму зо-

всім не обов’язково). Методи аналізу чутливості припуска-

ють, що об’єктом пошуку є форма об’єкта. Наприклад, якщо 

аналізується пластина на згин, те це товщини всіх скінчених 

елементів, на які вона розбита. Якщо проєктується ферма 

(спорудження зі скріплених стрижнів), то це параметри пере-

тинів стрижнів, що утворюють розрахункову модель. Алго-

ритми аналізу чутливості убудовані в спеціальні скінчено-

елементні програми і є досить складними для експлуатації. 

Параметрична оптимізація більше відповідає потребам 

інженерних задач. Тут пошук виробляється в обмеженому 

просторі, границі для параметрів можуть бути призначені ви-

ходячи із практичних міркувань, та наступне припасування 

розмірів до нормального ряду чисел, як правило, тільки не-

значно погіршують проєкт. Основою для її широкого вико-
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ристання стали параметричні системи геометричного моде-

лювання. Наприклад, SolіdWorks, маючи відпрацьовані алго-

ритми опису та зміни форми, інструменти конфігурацій, апа-

рат рівнянь, процедури контролю геометричної реалізовно-

сті, дозволив природно зв’язати з ним засоби оптимізації 

COSMOSWorks. При цьому розміри є змінними проєкту-

вання. 

Ще одна обставина, виявилася принциповою для об’єд-

нання методів чисельного аналізу та оптимізації, – це розви-

ток препроцесорів у програмах CAE. Препроцесору доруча-

ється задача автоматизованої побудови сітки, а також реалі-

зації граничних умов. Крім того, продуктивність як програм-

них, так і апаратних засобів на сьогодні така, що методи чи-

сельного аналізу можуть використовуватися разом з алгори-

тмами оптимізації, у той час як раніше використовувалися, в 

основному, аналітичні рішення. 

Базові поняття задачі умовної оптимізації 

Задача умовної оптимізації (або нелінійного програму-

вання) мають наступне формулювання: 

мінімізувати цільову функцію f (х), де x = (x1, x2, x3, …, 

xN) – N-мірний вектор, компоненти якого є дійсними чис-

лами, називаються змінними проєктування та варіюються в 

інтервалах: 

 

𝑥𝑖
(𝐿)

< 𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑖
(𝑈)

     𝑖 = 1,2,3, … , 𝑁 

 

за умови дотримання обмежень-нерівностей: 

 

𝘨𝑗(𝑥) ≥ 0 ;  𝑗 = 1,2,3, … , 𝐽 ;  ℎ𝑘(𝑥) = 0 ;   𝑘 = 1,2,3, … , 𝐾 

 

Слово «умовна» у назві задачі позначає, що на змінні 

проєктування накладені якісь обмеження. Якщо обмежень, у 

тому числі і на діапазон змінних величин проєктування, не-

має, то оптимізація називається безумовною. 
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У межах припустимої області функція може мати декі-

лька мінімумів. Той мінімум, де функція має найменше зна-

чення називається глобальним. Інші мінімуми є локальними. 

Спроба задати їх у програмі істотно ускладнює як сам 

алгоритм, так і процес його експлуатації. Тому цей тип обме-

жень намагаються виключити, наприклад, перетворенням за-

дачі зі зменшенням числа незалежних змінних проєктування. 

Відомо велика кількість алгоритмів рішення задачі умо-

вної оптимізації. Для цільової функції з лінійними або нелі-

нійними обмеженнями абсолютна більшість із них входить у 

дві групи: це методи прямого пошуку (розглянемо тільки цей 

різновид як найбільш актуальну для інженерних розрахун-

ків) і процедури, що використовують похідні. Незважаючи 

на не занадто високу в порівнянні із ґрадієнтними алгорит-

мами ефективність при рішенні модельних задач, вони вияв-

ляються найбільш практичними для використовування разом 

з алгоритмами чисельного аналізу, наприклад, методом скін-

чених елементів. Справа в тім, що результати, які одержу-

ються МСЕ та іншими сітковими процедурами: напруги, пе-

реміщення, власні частоти, величини критичної сили і т. д. 

приведуть до негладкості або, більше того, розривності як ці-

льової функції, так та обмежень. Обмеження можуть накла-

датися не тільки на геометричні параметри, але і на компоне-

нти напруг, переміщень або на критичні сили, тобто те, що 

прямо або побічно пов’язане з результатами. Негладкість або 

розривність можуть бути результатом особливостей форму-

лювання задачі оптимізації або ж бути наслідком властивос-

тей фізичної моделі. Також при використанні чисельних ме-

тодів виникає проблема неоднозначності та локальної не-

стійкості рішення. 

Це значить, що мала зміна параметрів (геометрії моделі, 

настроювань сітки, вирішувачей і т. д.) приводить до резуль-

тату, «істотно» відмінному від вихідного варіанта. У зв’язку 

із цим процес обчислення похідних цільової функції та обме-
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жень по змінним проєктування є вкрай чутливим до особли-

востей задачі й, більш того, стає залежним від особливостей 

дослідника (скільки дослідників, стільки і варіантів сітки кі-

нцевих елементів, стільки і результатів). Домогтися збіжно-

сті в таких обставинах дуже важко і, як наслідок, застосу-

вання ґрадієнтних методів в оптимізаційних процедурах як у 

сенсі програмування, так і при експлуатації, є свого роду ми-

стецтвом. 

Методи прямого пошуку в меншому ступені чутливі до 

локальної негладкості та разривності цільової функції і обме-

жень. Тому висновок наступний. Удосконалені алгоритми, 

якщо використовувати їх для рішення строго обкресленого 

кола задач, гіпотетично більше продуктивні, вони також за-

сновані на строгих критеріях оптимальності і дозволяють 

одержати «точне» рішення. Однак є ймовірність, що, у силу 

ряду обставин, процедура, якщо нею користуватися спільно 

із МКЭ або спорідненим вирішувачем, не дасть правильного 

результату. При цьому методи, що не вимагають обчислення 

похідних, дозволяють одержати, можливо і не оптимальний, 

але «кращий» у порівнянні з вихідним варіантом. Ступінь 

«поліпшення» залежить як від математичної основи алгори-

тму, так і від дослідника, що управляє процесом. 

Неабияка частина алгоритмів умовної оптимізації базу-

ється на методах безумовної оптимізації. Як правило, для 

цього використовується заміна задачі. У цільову функцію 

вводиться добавка, що характеризує «ступінь» порушення 

обмежень. Ці алгоритми одержали назву методів бар’єрних 

і штрафних функцій. У першому випадку збільшення функ-

ції відбувається при наближенні до обмеження зсередини 

припустимої області, досягаючи на активному обмеженні не-

скінченної величини. У другому варіанті усередині та на гра-

ниці припустимої області «добавка» дорівнює нулю, а потім, 

при виході за кордон припустимої зони, вона починає зрос-

тати. Для завдань із потенційно негладкою цільовою функ-
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цією та нелінійними обмеженнями найбільш ефективні неди-

ференційовувані штрафні функції. Перший варіант: стала 

штрафна функція, що є, по суті, нескінченним бар’єром. При 

спробі влучення пробної точки в неприпустиму область фу-

нкція приймає «нескінченне» значення, після чого прийма-

ється рішення про те, як діяти далі. Недоліком цього алгори-

тму є неможливість «участі» неприпустимих точок у наступ-

ному аналізі й, відповідно, схильність алгоритмів до зацик-

лення, якщо мінімум лежить на границі. 

Другий варіант – використання абсолютної функції 

штрафу. По суті, даний вид штрафу – це сума абсолютних 

величин відхилу порушених обмежень. Вираження для ре-

зультуючої функції має вигляд: 

 

𝑓(𝑥, 𝜌) = 𝑓0(𝑥) + 𝜌 ∑|𝑐𝑖(𝑥)|

𝑖∈𝐼

 

 

де: f – функція з урахуванням штрафу; 

 f0 – початкове значення цільової функції; 

 𝜌 – параметр штрафу;  

с (х) – вектор порушених у точці х обмежень;  

I – число порушених обмежень. 

Природним є питання, який параметр штрафу потрібно 

використати. Теоретично він повинен залежати від пово-

дження вихідної цільової функції. Якщо, наприклад, вона 

«швидко» убуває в точці на лінії обмеження, то «малий» 

штраф не зможе компенсувати це зменшення, і програма 

продовжить пошук за межами припустимої області. Якщо ж 

штраф «занадто» великий, то виникають проблеми, властиві 

абсолютним штрафам. Таким чином, використання методів 

прямого пошуку вкупі із зовнішніми штрафними функціями 

також пов’язане з певним суб’єктивізмом, а одержувані ре-

зультати не завжди відповідають очікуванням. Наприклад, 

можна припустити, що в основі модуля оптимізації 
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COSMOSWorks, лежить описаний далі алгоритм. Тому в си-

туаціях, коли виявлений програмою умовний оптимум ле-

жить на одному або декількох обмеженнях, можливий «неве-

ликий» вихід за межі припустимої області. 

Алгоритм методу комплексів 

Розглянемо алгоритм комплексів (він ще відомий як ме-

тод багатогранника) на основі задачі умовної оптимізації 

переробленої відповідно до оптимізації безумовної за допо-

могою алгоритму абсолютної штрафної функції. Зміст ме-

тоду в тім, що на базі деякої вихідної точки, що повинна бути 

припустимою, методом випадкового пошуку будуються ще 

декілька точок, так, щоб їхнє число дорівнювало числу варі-

юваних параметрів плюс один. У просторі точки утворять ба-

гатогранник. Серед всіх вершин виділяється найгірша (моди-

фікована цільова функція, з урахуванням штрафу, має макси-

мальне значення). Після цього нова пробна точка шукається 

відбиттям найгіршої щодо центра ваги інших. Для цього ви-

користовується коефіцієнт відбиття а, який традиційно бе-

реться рівним 1,3. Якщо пробна вершина порушує обме-

ження, накладені на інтервали вимірюваних змінних, то вона 

визначається як найближча до центра ваги інших вершин об-

меження. Якщо й після цього вона порушує будь-яке інше 

обмеження, то коефіцієнт відбиття зменшується у два рази. 

Так само коефіцієнт відбиття зменшується, якщо нова про-

бна точка залишається гіршою за ті, які залишилися від по-

передньої ітерації. У ході роботи відбувається зменшення ро-

змірів комплексу, а також його деформування. Зокрема, три-

вала взаємодія з обмеженнями здатна приводити до втрати 

комплексом розмірності й, як наслідок, до неможливості 

просуватися в «перспективних» напрямках після того, як пе-

вна частина шляху уздовж активного обмеження пройдена, а 

обмеження «викривилося». 

Приведемо формалізований опис алгоритму. Є припус-

тима початкова точка х0, інтервали змінення змінних [𝑥𝑖
𝐿, 𝑥𝑖

𝑈] 
коефіцієнт відбиття а і параметри закінчення обчислень. 
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Крок 1. Побудова початкового комплексу, що склада-

ється з Р припустимих точок. Для кожної точки 𝑝 = 1, … , 𝑃 −
1: 

Імовірнісним методом визначити координати 𝑥𝑖
𝑝
 в інте-

рвалі між 𝑥𝑖
𝐿 і 𝑥𝑖

𝑈 

1. Якщо хр – неприпустима точка, знайти центр ваги X 

уже знайдених точок 

𝑥𝑝 = 𝑥𝑝 + 0,5(𝑋 − 𝑥𝑝) 
 

повторювати процедуру доти, поки xр не стане припусти-

мою. 

2. Якщо хр – припустима точка, повторювати п. 1 доти, 

поки не буде р=Р–1. 

3. Обчислити f(хр) для р=Р–1. 

Крок 2. Відбиття комплексу: 

1. Серед всіх вершин комплексу вибрати найгіршу то-

чку 𝑥𝑅, для якої 

𝑓(𝑥𝑅) = 𝑚𝑎𝑥𝑓(𝑥𝑝) 
і привласнити змінній Fмакс = f(xR). 

2. Знайти центр ваги X інших точок і нову пробну то-

чку: 

 

𝑥𝑚 = 𝑋 + 𝑎 ∙ (𝑋 − 𝑥𝑅) 
Далі можливі наступні варіанти: 

– якщо xm – припустима точка і f(xm)≥Fмакс, тo зменшити у 

два рази відстань між хm і центром ваги X і продовжувати по-

шук, поки f(xm)<Fмакс; 

- якщо xm – припустима точка і f(xm) < Fмакс, перейти до 

кроку 4; 

- якщо xm – неприпустима точка, перейти до кроку 3. 

Крок 3. Коректування комплексу для забезпечення влу-

чення вершини в припустиму область. 

Якщо 𝑥𝑖
𝑚 < 𝑥𝑖

(𝐿)
, покласти 𝑥𝑖

𝑚 < 𝑥𝑖
(𝐿)

, якщо 𝑥𝑖
𝑚 > 𝑥𝑖

(𝐿)
 

покласти 𝑥𝑖
𝑚 = 𝑥𝑖

(𝐿)
, причому при зменшенні або збільшенні 



545 
 

однієї з координат пробної крапки, інші повинні зменшитися 

або збільшитися пропорційно. 

Якщо xm – неприпустима точка, зменшити у два рази 

відстань від пробної точки до центра ваги та продовжувати 

так доти, поки xm не потрапить у припустиму область. 

Крок 4. Перевірка умов закінчення обчислень: 

1. Визначити  

 

𝐹 =
1

2
∑ 𝑓(𝑥𝑝)

𝑝

 

i 

𝑋 =
1

𝑃
∑ 𝑥𝑝

𝑝

 

 

2. Якщо 

∑(𝑓(𝑥𝑝) − 𝐹) ≤ 휀

𝑝

 

i 

∑(𝑥𝑝 − 𝑋) ≤ 𝛿

𝑝

 

припинити і вважати, що оптимум знайдений; у против-

ному випадку перейти до пункту 1 кроку 2. 

Кінець алгоритму. 

У деяких реалізаціях алгоритму пункт 2 кроку 2 (це від-

повідає ситуації, коли пробна точка виявилася краще найгір-

шої) виглядає в такий спосіб: 

Якщо xm – припустима точка і f(xm) < Fмакс, то: 

- серед всіх вершин комплексу вибрати найкращу то-

чку хw, для якої 

а(𝑥𝑤) = 𝑚𝑖𝑛𝑓(𝑥𝑝) 
 

і привласнити змінній Fmin = f(xW); 
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ін. Окрім того, стандарт враховує історичні традиції та норми 

української мови, зокрема, щодо подання прізвищ та імен ав-

торів тощо. 

Звіт про виконану науково-дослідну роботу (НДР) має 

складатися з чотирьох частин: вступна частина, основна 

частина, додатки, матеріал у кінці звіту. 

Вступна частина містить такі структурні елементи: 

– обкладинку (сторінки 1 і 2 обкладинки); 

– титульний аркуш; 

– список авторів; 

– реферат; 

– зміст; 

– перелік умовних позначень, символів, одиниць, скоро-

чень і термінів; 

– передмову. 

Основна частина складається з: 

– вступу; 

– суті звіту; 

– висновків; 

– рекомендацій; 

– переліку посилань. 

Додатки розміщують після основної частини звіту. 

Матеріал у кінці звіту може містити список організа-

цій, які розповсюджують звіт, та вихідних відомостей. 

Стандарт встановлює основні вимоги щодо звітів із за-

вершених НДР, а також правила друкування звіту. 

Текст друкують машинописним або комп’ютерним спо-

собом, дотримуючись полів: ліве — не менше 30 мм, праве 

— не менше 10, верхнє — не менше 15, нижнє — не менше 

20 мм — через півтора або два інтервали, а при друкуванні за 

допомогою комп’ютера використовують шрифт Times New 

Roman Cyr текстового редактора Word розміром 14 пунктів з 

полуторним міжрядковим інтервалом. Формат паперу А4 

(210 х 297 мм). 
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Вимоги до основних структурних елементів вступної 

частини: 

Обкладинка надає користувачеві перше уявлення про 

звіт і тому має бути чіткою, зрозумілою та інформативною. 

Зовнішній бік обкладинки містить ідентифікатори звіту, між-

народний стандартний книжковий номер (ISBN), відомості 

про виконавця роботи – юридичну особу (організацію) або 

фізичну особу, повну назву документа, прізвища авторів 

звіту, рік складання звіту, спеціальні записи та обмеження 

розповсюдження. 

Титульний аркуш є першим аркушем роботи і включає 

такі дані: обмеження щодо розповсюдження або гриф таєм-

ності (якщо необхідно); ідентифікатори звіту; міжнародний 

стандартний книжковий номер (ISBN) або міжнародний но-

мер серіального видання (ISSN) – наводять для звітів, котрі 

видаються; відомості про виконавця роботи – юридичну 

особу (організацію) або фізичну особу; грифи затвердження 

та погодження; повна назва документа; підписи відповідаль-

них осіб, включаючи керівника роботи; рік складення (за-

твердження) звіту. Відомості на титульному аркуші в основ-

ному збігаються з відомостями на обкладинці. 

Список виконавців включає прізвища всіх відповідаль-

них виконавців, виконавців і співвиконавців (авторів ро-

боти), які брали творчу участь у роботі, із зазначенням їх по-

сад, наукових ступенів, вчених звань. Якщо виконавець ро-

боти тільки один, його прізвище і підпис поміщають на титу-

льному аркуші. 

Реферат призначений для ознайомлення зі звітом. Він 

має бути стислим, інформативним і містити відомості, які до-

зволяють прийняти рішення про доцільність читання всього 

звіту. Реферат має бути розміщений безпосередньо за спис-

ком авторів, починаючи з нової сторінки. Тексту реферату 

при виданні звіту передує повний бібліографічний опис 

звіту, який виконують відповідно до вимог чинних стандар-

тів з бібліотечної та видавничої справи. 
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Реферат повинен містити: 

 відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, кіль-

кість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно 

з переліком посилань (усі відомості наводять, включаючи 

дані додатків), у рефераті вказується також вид звіту (промі-

жний чи остаточний), відомості про кількість ілюстрацій су-

проводжуються вказівками щодо їх характеру (схеми, крес-

лення, графіки, фотокартки); 

 текст реферату, в якому зазначають дані про об’єкт дос-

лідження або розроблення; мету роботи; методи дослідження 

та апаратуру; результати та їх новизна; основні конструкти-

вні, технологічні і техніко-експлуатаційні характеристики та 

показники; ступінь впровадження; взаємозв’язок з іншими 

роботами; рекомендації щодо використання результатів ро-

боти; галузь застосування; економічну ефективність; значу-

щість роботи та висновки; прогнозні припущення про розви-

ток об’єкта дослідження або розроблення; 

 перелік ключових слів повинен включати від 5 до 15 слів 

у називному відмінку. 

Реферат належить виконувати обсягом не більш як 500 

слів, і, бажано, щоб він уміщувався на одній сторінці фор-

мату А4. 

У наш час у багатьох організаціях та установах введені 

автоматизовані системи пошуку інформації. Тому в рефераті 

наводяться ключові слова (іменники або словосполучення з 

іменниками), що виражають окремі поняття, істотні для роз-

криття змісту тексту. 

Зміст включає перелік умовних позначень, символів, 

одиниць, скорочень і термінів; передмову; вступ; послідовно 

перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпун-

ктів (якщо вони мають заголовки) суті звіту; висновки; реко-

мендації; перелік посилань; назви додатків і номери сторі-

нок, які містять початок матеріалу. У змісті можуть бути пе-

релічені номери та назви ілюстрацій та таблиць з зазначен-

ням сторінок, на яких вони вміщені. 
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Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скоро-

чень і термінів містить всі прийняті у звіті малопоширені 

умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни 

пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після 

змісту, починаючи з нової сторінки. 

 

Вимоги до основних структурних елементів основної 

частини 

Вступ до звіту про виконану НДР повинен містити оці-

нку стану досліджуваної науково-дослідної проблеми, якій 

присвячено роботу, а також її мету, провідні фірми та про-

відних вчених і фахівців даної галузі; світові тенденції 

розв’язання поставлених задач; актуальність даної роботи та 

підставу для її виконання; мету роботи та галузь застосу-

вання, має містити в собі максимум корисних відомостей (ча-

сто вступ разом із завершенням становить для окремих кори-

стувачів самостійний інтерес). Тут треба чітко сформулю-

вати, в чому полягає новизна роботи, та вказати сподіваний 

або очікуваний економічний ефект. 

Основна частина повинна містити: 

 вибір напряму дослідження; 

 сутність теоретичних та/або експериментальних дослі-

джень; 

 узагальнення та оцінку результатів досліджень. Нау-

ково-дослідна робота має відображати: 

 обґрунтування вибору обраного напряму дослідження; 

методи вирішення завдань та їх порівняльну оцінку; розроб-

леність загальної методики виконання дослідження, аналіз та 

узагальнення існуючих результатів; 

 характер і зміст виконаних теоретичних або прикладних 

досліджень; 

 оцінку повноти вирішення поставленого завдання, від-

повідність виконаного дослідження програмі, оцінку досто-

вірності отриманих результатів, обґрунтування необхідності 

проведення додаткових досліджень. 
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Аналітичний огляд повинен повно і систематизовано ви-

світлювати стан питання, якому присвячено працю. По суті, 

це огляд літератури і водночас її аналіз. Аналізуються ідеї та 

проблеми, можливі підходи до розв’язування задачі, резуль-

тати теоретичних пошуків та експериментів за темою і ре-

зультати патентних досліджень. В огляді треба окреслити ос-

новні проблеми та намічені шляхи до їх вирішення. Огляд 

повинен завершуватися рекомендаціями щодо теоретичних 

наукових досліджень. 

В обґрунтуванні обраного напряму роботи слід показати 

його переваги порівняно з іншими можливими. Обґрунту-

вання напрямку та робоча гіпотеза мають опиратися на реко-

мендації огляду. Перевага обраного методу повинна оціню-

ватися як з наукового, так і з економічного боку. 

У розділах звіту, що відбивають методику, зміст і ре-

зультати виконаної роботи, детально та послідовно розкри-

вається зміст виконаної НДР і описуються всі проміжні та ос-

таточні результати, у тому числі негативні. 

Методика дослідження повинна подаватися детально з 

обґрунтуванням її вибору. 

Описуючи той чи інший експеримент, слід подавати ві-

дповідну програму, висвітлювати його суть, оцінювати точ-

ність і достовірність отриманих результатів, які порівню-

ються з теоретичними. 

Наприкінці розділу необхідно пояснити одержані ре-

зультати і описати їх можливе застосування. Отримані мате-

матичні залежності рекомендується ілюструвати прикладами 

конкретних розрахунків. 

Висновки повинні містити стислий підсумок результатів 

виконаної науково-дослідної роботи чи окремих її етапів, 

пропозиції щодо їх використання, включаючи впрова-

дження. Слід зазначити наукову, соціальну значущість ре-

зультатів роботи. У висновках намічаються шляхи та мета 

подальшої роботи (у разі потреби мотивується недоцільність 
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її продовження), а також зазначається, чим закінчилася до-

слідницька робота (отримано наукові результати про нові 

об’єкти, процеси, явища та закономірності, розроблено нау-

кові основи певної теорії тощо). 

У звіті на ґрунті одержаних висновків можуть наводи-

тись рекомендації. У рекомендаціях визначають подальші 

роботи, які вважають необхідними, приділяючи основну 

увагу пропозиціям щодо ефективного використання резуль-

татів дослідження чи розроблення. Вони повинні мати конк-

ретний характер і бути повністю підтверджені звітною робо-

тою. Їх вміщують після висновків, починаючи з нової сторі-

нки. 

У списку використаних джерел наводиться повний біб-

ліографічний опис монографій, наукових збірників, статей, 

архівних та інших документів, що були використані при ви-

конані науково-дослідної роботи. Методику складання біблі-

ографічного опису і списків наведено нижче. 

У додатки включається допоміжний матеріал, оригі-

нали або копії креслень, виконаних в процесі НДР. 

 

Загальні   вимоги   до   оформлення  тексту  звіту,  

ілюстрацій і таблиць 

Звіт складається у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць і 

оформлюється на аркушах паперу формату А4 комп’ютер-

ним набором на одному боці аркуша білого паперу. Під час 

оформлення звіту треба керуватися «Методичними вказів-

ками до складання звітів про науково-дослідні роботи». 

Звіт повинен бути написаний простою мовою, щоб його 

міг зрозуміти спеціаліст не тільки даної, а й суміжної галузі. 

Термінологія, найменування, означення та зміст понять ма-

ють бути незмінними у всьому тексті. 

Не слід вживати вирази типу «добра відповідальність», 

«достатня точність», складні мовні звороти, ненормативні 

вирази, професіоналізми і тощо. Умовні позначення термінів 
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також повинні бути однотипними. Усі скорочення необхідно 

розкривати тоді, коли їх вжито вперше. 

Назви іноземних журналів, іноземних фірм пишуть як в 

українській транскрипції, так і мовою оригіналу (у дужках). 

Математичні знаки слід використовувати лише в форму-

лах. У тексті вони подаються словами, тобто записують не 

«U=15B», а «напруга дорівнює 15В». Винятком можуть бути 

лише знаки «+» і «–» біля цифр (наприклад, «+ 150°С»). 

Знаки №, §, % та інші використовуються тільки разом з циф-

ровими або буквеними позначеннями (наприклад, «№1»). 

Числа при одиницях фізичних величин слід писати тільки ци-

фрами (наприклад, «температура 130°С»). 

Основні розділи розбивають на підрозділи, параграфи та 

пункти. Розділи, підрозділи та пункти нумеруються арабсь-

кими цифрами (наприклад, 1.3.5 –  п’ятий пункт третього під-

розділу першого розділу). 

Нумерація сторінок звіту має бути наскрізною, перша 

сторінка – титульний лист, друга – список виконавців, третя 

– реферат, четверта – зміст. 

Нумерація сторінок подається арабськими цифрами у 

правому верхньому кутку. На сторінках, зайнятих рисун-

ками, номер сторінки можна не проставляти, але краще за все 

нумерувати всі аркуші. 

Цифровий матеріал звіту рекомендується оформляти у 

вигляді таблиць. Тут у стислій і наочній формі подаються по-

рівняльний аналіз, порівняльні характеристики, статистична 

інформація. Таблиця повинна мати тематичний заголовок, 

який розкриває її зміст, і розміщуватися в тексті відразу після 

згадки про неї. 

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаг-

рами, фотознімки) доцільно розміщувати у звіті безпосеред-

ньо після тексту, де про неї згадується вперше, або на насту-

пній сторінці. Формули та рівняння записують після тексту, 

в якому про них йдеться, посередині сторінки. Пояснення 
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значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до фо-

рмули чи рівняння, наводяться безпосередньо під формулою 

у тій послідовності, в якій вони наведені в формулі. 

Рисунки мають доповнювати текст і нести нову інфор-

мацію. Формат їх не повинен перебільшувати формат стан-

дартного аркуша 210х297 мм. 

Усі формули мають вписуватися розбірливо та акура-

тно, нормальним шрифтом, символи в них рекомендується 

брати згідно з відповідними стандартами. 

Якщо в тексті є посилання на формули, то останні нуме-

руються або наскрізно, або в межах розділу. 

Неприпустимі дрібний шрифт (петит), близьке розташу-

вання знаків один від одного та недбалість при їх написанні. 

Список літератури містить у собі всі використані дже-

рела, у тому числі директивні документи. Вони розташову-

ються у порядку появи посилання на них в тексті звіту. Пра-

вила складання бібліографічного опису для списків літера-

тури і джерел було наведено в попередніх розділах. 

 

8.2 Складання і подання заявки на винахід 
 

Наукове відкриття – це встановлення науково обґру-

нтованого факту, про який ще не знало людство. 

Проте до наукового відкриття найкращі вчені можуть 

наближатись усе свідоме життя. Відкриттю передує важка 

розумова праця, глибокі фундаментальні дослідження, сер-

йозна теоретична підготовка вченого в тій чи іншій галузі 

знань. При цьому далеко не кожна країна може дати хоч одне 

відкриття на рік. За глобальні відкриття з фундаментальних 

наук (хімія, фізика, біологія), як правило, вчених нагороджу-

ють Нобелівською премією. 

Удосконалення способу чи продукту (пристрою, речо-

вини тощо) вважається винаходом. Пріоритет відкриття або 

винаходу визначається за датою, коли вперше сформульо-
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вано наукове положення, що заявлено як відкриття або вина-

хід (наприклад, у звіті про науково-дослідну роботу), або за 

датою доведення його іншим шляхом до третіх осіб (напри-

клад, на науковому симпозіумі), або за датою надходження 

заявки в патентну установу. 

Україна завжди славилася творчими людьми, які вміють 

мислити нестандартно та вносять свій вагомий доробок в ро-

зробку і удосконалення виробничих технологій, що сприяє 

зростанню економіки. 

На жаль, багато українських науковців, раціоналізаторів 

та винахідників нині працюють за кордоном. Зокрема, вина-

ходами вихідців з України користуються НАСА та Європей-

ське космічне агентство. 

Молодим науковцям необхідно продовжувати їх благо-

родну справу на благо нашої Вітчизни. Адже чим більше се-

рйозних винаходів і відкриттів, тим багатшою ставатиме 

наша країна і кожен її громадянин зокрема. 

Оформлення і реєстрація винаходів в нашій державі 

здійснюється згідно з «Правилами складання і подання зая-

вки на винахід та заявки на корисну модель» та Законом Ук-

раїни «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». 

Об’єктом винаходу може бути: 

 продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, ку-

льтура клітин рослини і тварини); 

 спосіб. 

Об’єктом корисної моделі може бути пристрій, а також 

процес (спосіб). 

Об’єктом винаходу не можуть бути: 

 відкриття, наукові теорії та математичні моделі; 

 методи організації та управління підприємством; 

 плани; 

 умовні позначення, розклади, правила; 

 методи виконання розумових операцій, способи дослі-

джень, системи математичних побудов і перетворень, ме-

тоди розрахунків, математичне розв’язування задач тощо; 
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 програми для обчислювальних машин; 

 результати художнього конструювання; 

 топології інтегральних мікросхем; 

 сорти рослин і породи тварин. 

До пристроїв як об’єктів винаходів (корисних моделей) 

належать машини, механізми, прилади тощо. 

Об’єктом корисної моделі може бути конструктивне ви-

конання пристрою, яке повинно мати явно виражені просто-

рові форми, тобто характеризуватись не лише наявністю еле-

ментів і зв’язків між ними, але й формою виконання цих еле-

ментів, їх певним взаємним розташуванням. 

До речовин як об’єктів винаходів належать індивідуа-

льні хімічні сполуки, до яких також умовно віднесені висо-

комолекулярні сполуки та об’єкти генетичної інженерії; ком-

позиції (сполуки, суміші, розчини, сплави тощо); продукти 

ядерного перетворення. 

Об’єкт винаходу «штам мікроорганізму, культури клі-

тин рослини і тварини» це: індивідуальні штами мікроорга-

нізмів, культивовані клітини рослин і тварин; консорціуми 

мікроорганізмів. 

До способів як об’єктів винаходів належать процеси ви-

конання дій над матеріальними об’єктами за допомогою ма-

теріальних об’єктів. 

Для характеристики об’єкта винаходу як «пристрою» 

використовують такі ознаки: 

 наявність конструктивного (конструктивних) елемента 

(елементів); 

 наявність зв’язків між елементами; 

 взаємне розташування елементів; 

 форма виконання елемента (елементів) або пристрою в 

цілому; 

 форма виконання зв’язків між елементами; 

 параметри та інші характеристики елемента (елементів 

та їх взаємозв’язок); 
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 матеріал, з якого виготовлено елемент (елементи), або 

пристрій в цілому, середовище, що виконує функцію елеме-

нта. 

Для характеристики об’єкта винаходу як «речовини» 

для індивідуальних хімічних сполук використовують такі 

ознаки: якісний склад (атоми певних речовин), кількісний 

склад (число атомів кожного елемента), зв’язок між атомами, 

взаємне розташування їх у молекулі, виражене хімічною 

структурою формули (для низькомолекулярних сполук), чи в 

кристалічній решітці. 

Для характеристики об’єкта винаходу як «способу» ви-

користовують такі ознаки: 

 наявність дії або сукупності дій; 

 порядок проведення таких дій у часі (послідовно, одно-

часно, в різних поєднаннях); 

 умови виконання дій: режим, використання речовин (ви-

хідної сировини, реагентів, каталізаторів тощо), пристроїв 

(пристосувань, інструментів, обладнання тощо), штамів мік-

роорганізмів, культивованих рослин чи тварин. 

Спосіб як об’єкт винаходу характеризується лише діями 

над матеріальними об’єктами (сировиною, заготовкою 

тощо). 

Заявку на видачу патенту на винахід (корисну модель) 

може надіслати до Укрпатенту (державне підприємство «Ук-

раїнський інститут промислової власності» МОНУ, уповно-

важене для розгляду і проведення експертизи заявок) подати 

будь-яка особа, яка бажає отримати патент і має на це право. 

Заявку складають українською мовою. Якщо деякі доку-

менти заявки викладено іншою мовою, то слід надіслати пе-

реклад цих документів. 

Заявка (тобто сукупність документів, необхідних для ви-

дачі патенту) повинна містити: 

 заяву про видачу патенту (деклараційного патенту) Ук-

раїни на винахід чи деклараційного патенту України на ко-

рисну модель; 
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 опис винаходу (корисної моделі); 

 формулу винаходу (корисної моделі); 

 креслення (якщо на них є посилання в описі); 

 реферат. 

Опис винаходу (корисної моделі) повинен підтверджу-

вати обсяг правової охорони, визначений формулою вина-

ходу (корисної моделі) і настільки ясним і повним, щоб його 

міг зрозуміти фахівець у зазначеній галузі. Опис починається 

із зазначення рубрики діючої редакції міжнародного патент-

ного класифікатора (МПК), до якої належить винахід (кори-

сна модель), назви винаходу і містить такі розділи: 

 галузь техніки, до якої належить винахід (корисна мо-

дель); 

 рівень техніки; 

 суть винаходу (корисної моделі); 

 перелік фігур креслення (якщо на них є посилання в 

описі); 

 відомості, які підтверджують можливість здійснення ви-

находу (корисної моделі). 

У розділі «Рівень техніки» наводять дані про відомі зая-

внику аналоги винаходу (корисної моделі) з виділенням се-

ред них аналога, найбільш близького за сукупністю ознак до 

винаходу (корисної моделі). Суть винаходу (корисної мо-

делі) визначається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для 

досягнення технічного результату, що його забезпечує вина-

хід (корисна модель). Ознаки належать до суттєвих, якщо 

вони впливають на технічний результат, якого можна дося-

гти, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв’язку із 

зазначеним результатом. У цьому розділі детально розкрива-

ють технічну задачу, на вирішення якої направлено винахід 

(корисну модель), та технічний результат, якого можна дося-

гти при здійсненні винаходу (корисної моделі). У переліку 

фігур креслень, крім самого переліку фігур, наводять стислі 

пояснення того, що зображено на кожній з них. 
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Відомості, які підтверджують можливість здійснення 

винаходу (корисної моделі), розкривають можливості отри-

мання зазначеного у розділі «Суть винаходу (корисної мо-

делі)» технічного результату при здійсненні винаходу (кори-

сної моделі). Можливість здійснення винаходу, суть якого 

характеризують з використанням ознаки, яку подано загаль-

ним поняттям, зокрема на рівні функціонального узагаль-

нення, підтверджують або описом засобу для реалізації цієї 

ознаки безпосередньо в матеріалах заявки, або посиланням 

на те, що такий засіб існує, чи методи його отримання. 

Опис винаходу (корисної моделі) підписує заявник у 

тому ж порядку, що й заяву на видачу патенту. 

Формула винаходу (корисної моделі) – це стисла слове-

сна характеристика технічної суті винаходу (корисної мо-

делі), що містить сукупність його суттєвих ознак, які доста-

тні для досягнення зазначеного заявником технічного ре-

зультату. У разі визнання об’єкта винаходом лише формула 

набуває правового значення і є єдиним критерієм визначення 

обсягу винаходу (за нею встановлюється факт використання 

чи невикористання винаходу). 

Формула винаходу (корисної моделі) повинна стисло і 

ясно відображати суть винаходу (корисної моделі), тобто мі-

стити сукупність його суттєвих ознак, достатню для досяг-

нення зазначеного заявником технічного результату. За стру-

ктурою формула винаходу (корисної моделі) може бути од-

ноланковою чи багатоланковою і включати, відповідно, один 

чи декілька пунктів. 

Одноланкову формулу винаходу (корисної моделі) за-

стосовують для характеристики одного винаходу (корисної 

моделі) сукупністю суттєвих ознак, які не мають розвитку чи 

уточнення щодо окремих випадків його виконання або вико-

ристання. 

Багатоланкову формулу винаходу (корисної моделі) за-

стосовують для характеристики одного винаходу (корисної 
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моделі) з розвитком і уточненням сукупності його ознак сто-

совно деяких випадків виконання і використання винаходу 

(корисної моделі) або для характеристики групи винаходів. 

Пункт формули винаходу (корисної моделі) складається, як 

правило, з обмежувальної частини, яка включає ознаки вина-

ходу, які збігаються з ознаками найближчого аналога, у тому 

числі родове поняття, що характеризує призначення об’єкта, 

та розрізняльної (відмітної) частини, яка включає ознаки, що 

відрізняють винахід від найближчого аналога. 

Обмежувальна та розрізняльна (відмітна) частини пун-

кту формули відокремлюються одна від одної виразом «який 

(яка, яке) відрізняється тим, що...» 

Без поділу на обмежувальну та відмітну частини, зок-

рема, складають формулу винаходу, яка характеризує: 

 унікальну сполуку; 

 штам мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин; 

 застосування раніше відомого продукту чи способу за 

новим призначенням; 

 винахід, що не має аналогів. 

 

8.3 Апробація наукових матеріалів 
 

Кожне наукове дослідження обов’язково має завершува-

тися апробацією його результатів та впровадженням у прак-

тику. 

Апробацією вважаються опубліковані результати 

наукового дослідження, а також виголошені та опубліко-

вані за результатами науково-практичних конференцій, 

симпозіумів, конгресів тощо. 

Для того, щоб ознайомити широку наукову громадсь-

кість і фахівців-практиків з результатами проведених нау-

ково-дослідних робіт, використовують публікації в спеціаль-

них і науково-популярних виданнях. До таких публікацій на-

лежать монографії, брошури, статті, підручники та навчальні 

посібники, які містять нові наукові результати та конкретні 
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пропозиції щодо їх використання (з огляду на їх важливе те-

оретичне та практичне значення). 

ДСТУ 3017–95 «Видання. Основні види. Терміни та ви-

значення» визначає: видання – документ, який пройшов ре-

дакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуван-

ням, тисненням або іншим способом, містить інформа-

цію, призначену для поширення, і відповідає вимогам дер-

жавних стандартів, інших нормативних документів 

щодо видавничого оформлення і поліграфічного вико-

нання. 

Публікація як форма оприлюднення та певної апробації 

наукових результатів має на меті: 

 оприлюднити результати науково-дослідної роботи; 

 встановити пріоритет автора (дата підписання публіка-

ції до друку – це дата пріоритету науковця); 

 засвідчити особистий внесок дослідника в розробку на-

укової проблеми (це досягається завдяки посиланням на вла-

сні публікації та включення їх до списку використаних дже-

рел); 

 підтвердити достовірність основних результатів і одер-

жаних висновків; 

 підтвердити факт апробації результатів наукового дослі-

дження; 

 зафіксувати завершення певного етапу наукового дослі-

дження чи науково-дослідної роботи у цілому; 

 забезпечити первинною науковою інформацією суспіль-

ство, сповістити наукове товариство про появу нового науко-

вого знання; 

 зробити їх об’єктом вивчення та оцінки широкого кола 

наукової громадськості. 

Для того, щоб підготувати матеріал до друку, спочатку 

складають план-проспект і систематизують результати дос-

лідження (другорядні та вже надруковані раніше відомості 

не повинні розміщуватися в підготовлюваних виданнях). 

Далі згідно з вимогами видання компонується необхідний 
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матеріал, викладений лаконічною науковою мовою, з вико-

ристанням строго наукової термінології, завдяки якій вда-

ється давати чіткі означення та характеристики наукових фа-

ктів, понять, процесів і явищ. 

Науковим вважається видання результатів теоре-

тичних і (або) експериментальних досліджень. Воно при-

значене для фахівців і для наукової роботи. 

До науково-дослідних видань належать: 

 монографія (науково-книжкове видання повного дослі-

дження однієї проблеми або теми, що належить одному чи 

кільком авторам); 

 автореферат дисертації (наукове видання у вигляді 

брошури авторського реферату проведеного дослідження, 

яке подається на здобуття наукового ступеня); 

 препринт (наукове видання з матеріалами попереднього 

характеру, які публікуються до виходу у світ видання, в 

якому вони мають бути вміщені); 

 тези доповідей, а також матеріали наукової конференції 

(неперіодичний збірник підсумків конференції, доповідей, 

рекомендацій та рішень); 

 збірник наукових праць (збірник матеріалів досліджень, 

виконаних у наукових установах і навчальних закладах. 

За обсягом розрізняють два види наукових неперіодич-

них видань: 

 книга (книжкове видання обсягом понад 48 сторінок); 

 брошура (книжкове видання обсягом від 4 до 48 сторі-

нок). 

Статус наукового видання потребує суворого дотри-

мання видавничого оформлення видання. Зупинимось на ос-

новних. 

Вихідні відомості – сукупність даних, які характеризу-

ють видання і призначені для його оформлення, бібліографі-

чної обробки, статистичного обліку та інформування читача. 
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Елементами вихідних відомостей є: відомості про авто-

рів або інших осіб, які брали участь у створенні видання; за-

головок (назва) видання; надзаголовні дані; підзаголовні 

дані; нумерація; вихідні дані; шифр зберігання видання; ін-

декс УДК; індекс ББК; авторський знак, макет анотованої ка-

таложної картки; знак охорони авторського права; міжнаро-

дний стандартний номер ISBN; випускні дані. 

Вихідні дані включають: місце випуску видання, назва 

видавництва або організації, що володіє правом видання, і 

рік випуску (як правило, наводять у нижній частині титуль-

ного аркуша). 

У випускних даних зазначають дату подання оригіналу 

на складання; дату підписання видання до друку; формат па-

перу і частку аркуша; вид і номер паперу; гарнітуру шрифту 

основного тексту; спосіб друку; обсяг видання в умовних 

друкованих аркушах, що приведені до формату паперового 

аркуша 60х90 см; обсяг видання в обліково-видавничих ар-

кушах; номер замовлення поліграфічного підприємства; на-

зву і повну поштову адресу видавництва і поліграфічного 

підприємства. Випускні дані розміщують на останній сторі-

нці видання або звороті титульного аркуша. 

Особливу складність викликає визначення наукового 

статусу статей. Слід враховувати, що газетні статті не ква-

ліфікують як наукові. Крім того, проблематичним є відне-

сення до розряду наукових статей, опублікованих в громад-

сько-політичних і науково-популярних журналах. 

 

Наукова стаття 

Наукова стаття – наукова робота, в якій викладено 

проміжні або кінцеві результати наукового дослідження, ви-

світлено окреме питання за обраною темою, сфокусовано на-

уковий пріоритет автора, що робить результати дослідження 

надбанням фахівців. 
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Архітектоніка наукової статті ґрунтується на дослі-

дженні наукової проблеми, комплексному розкритті фактів, 

об’єднанні їх у певну систему. 

Стаття – найбільш поширена і обов’язкова форма опуб-

лікування наукових результатів дослідження. Її можна розг-

лядати як найпростішу форму впровадження в практику нау-

кових узагальнень. 

Наукова стаття як форма апробації наукових результатів 

повинна складатися з таких структурних елементів, як: 

• назва статті, яка стисло відображає головну ідею нау-

кового дослідження (наприклад, «Шляхи удосконалення кон-

струкцій шестеренних прес-грануляторів»); 

• прізвище та ініціали автора; 

• анотація (українською, російською, англійською мо-

вами) – коротка характеристика змісту статті (наприклад, у 

статті проаналізовано основні праці науковців, присвячені 

дослідженням роботи шестеренних прес-грануляторів, ви-

значено шляхи підвищення продуктивності та надійності 

прес-грануляторів із кільцевою матрицею, зниження енерго-

ємності процесу гранулювання і трудомісткості обслугову-

вання робочих органів, забезпечення можливості регулю-

вання якості одержуваних гранул, виявлено комплекс конс-

труктивних і технологічних недоліків та вирішено окремі за-

вдання структурного синтезу з удосконалення конструкцій 

прес-грануляторів.); 

• вступ, в якому має бути наведена постановка наукової 

проблеми, її актуальність, зв’язок з найважливішими завдан-

нями, що постають перед Україною, значення для розвитку 

певної галузі науки або практичної діяльності. Метою вступу 

є доведення до читача основних завдань, які ставив перед со-

бою автор статті. Як правило, вступ має включати у себе: 

– визначення наукової гіпотези; 

– докладно пояснювати причини, за якими було почато до-

слідження; 

– розкривати рівень актуальності даної теми. 
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• аналіз проблеми та огляд публікацій за темою, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми та на яке спира-

ється автор; існуючі погляди на проблему; труднощі при ро-

зробці даного питання, виділення невирішених питань у ме-

жах загальної проблеми, котрим присвячена стаття (0,5–2 

сторінки друкованого тексту через півтора інтервали); 

• постановка задачі передбачає виголошення головної 

ідеї даної публікації, яка суттєво відрізняється від існуючих, 

доповнює або поглиблює вже відомі підходи; уведення до 

наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, зако-

номірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо 

вивчених; 

• результати дослідження – основна частина статті. У ній 

висвітлюються основні положення й результати наукового 

дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, 

виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, програма експе-

рименту, методика отримання та аналіз фактичного матері-

алу, особистий внесок автора в досягнення та реалізацію ос-

новних висновків тощо (п’ять-вісім сторінок); 

• висновок, в якому формулюється основний умовивід ав-

тора, зміст висновків і рекомендацій, їхнє значення для теорії 

та практики, суспільна значущість, коротко накреслюються 

перспективи подальших досліджень з теми (третина сторі-

нки). Тут необхідно зробити короткий висновок чи підтвер-

дилась гіпотеза, що була висловлена у передмові, чи ні. У 

цьому ж розділі робляться альтернативні висновки, у випа-

дку, коли результати дослідження дозволяють розуміти його 

подвійно; 

• список використаних джерел в якому вміщені бібліог-

рафічні описи тих джерел і літератури, на які є посилання у 

тексті статті. 

Виданням, що публікує наукову статтю визначаються 

вимоги до технічного оформлення статті. 

Статті наукового характеру друкуються переважно в на-

укових збірках або журналах. 
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Науковий журнал – журнал, що містить статті та мате-

ріали досліджень теоретичного або прикладного характеру, 

призначений переважно фахівцям певної галузі науки. 

За цільовим призначенням наукові журнали поділяють 

на: науково-теоретичні, науково-практичні та науково-ме-

тодичні. 

Особливе значення наукові статті мають для здобувача 

наукового ступеня доктора чи доктора філософії (кандидата 

наук). Крім зазначених, вони мають відповідати ще й таким 

вимогам. 

1) Статті мають публікуватись у провідних наукових 

фахових журналах та інших періодичних наукових фахових 

виданнях, їх перелік затверджує ДАК України при дотри-

манні таких вимог: 

– наявність у складі редакційної колегії не менше п’яти 

докторів наук з відповідної галузі науки, серед яких обов’яз-

ково мають бути штатні працівники наукової установи, орга-

нізації чи закладу вищої освіти, що видає журнал (періодичні 

видання); 

– журнали підписуються до друку виключно за рекомен-

дацією вченої ради наукової установи (організації чи закладу 

вищої освіти), яка його видає, про що зазначається у вихід-

них даних; 

– тираж не менше ніж 100 примірників; 

– повне дотримання вимог до редакційного оформлення 

періодичного видання згідно з державними стандартами Ук-

раїни; 

– наявність журналу (періодичного видання) у фондах бі-

бліотек України, перелік яких затверджено ДАК України. 

2) Публікація не більше однієї статті здобувача за те-

мою дисертації в одному випуску (номері) журналу (або ін-

шого друкованого видання). 

3) Не зараховуються праці, в яких немає повного 

опису наукових результатів, що засвідчує їх достовірність, 
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або в яких повторюються результати, опубліковані раніше в 

інших наукових працях, які входять до списку основних. 

Повне опублікування основних наукових результатів 

дисертаційних робіт, які подаються на здобуття наукових 

ступенів доктора та кандидата наук, є однією з вирішальних 

передумов атестації наукових кадрів. Тому особливе зна-

чення публікації мають для здобувачів наукового ступеня. 

Кількість та якість публікацій з теми дослідження є 

критерієм оцінки цінності роботи. 

Вважається, що дисертація виконана на належному рі-

вні, якщо з кожного її розділу і підрозділу можна підготу-

вати статтю, а за її загальними результатами – моногра-

фію. 

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філо-

софії (кандидата наук) приймаються до захисту спеціалізова-

ними вченими радами лише за умови повноти та якості опу-

блікування основних наукових результатів і висновків дисер-

тації. До основних результатів кожної дисертації, як правило, 

відносять ті з них, які згадані у розділах «Наукова новизна» 

та «Висновки» автореферату. 

У п. 14 «Порядку присудження наукових ступенів і при-

своєння вчених звань» зазначено, що основні наукові резуль-

тати дисертації відображають особистий внесок автора в їх 

досягнення і обов’язково мають бути опубліковані автором у 

формі надрукованих монографій, підручників, посібників 

(для дисертацій з педагогічних наук), брошур чи статей у на-

укових фахових виданнях України або інших країн, перелік 

яких затверджує (ДАК). Виконання цієї вимоги перевіря-

ється спецрадою, опонентами, експертами ДАК на різних 

стадіях атестації. Зокрема, офіційний опонент на основі ви-

вчення дисертації та праць здобувача, опублікованих за те-

мою дисертації, у відгуку висвітлює такі обов’язкові пи-

тання, як актуальність обраної теми, ступінь обґрунтовано-
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сті наукових положень, висновків і рекомендацій, сформу-

льованих у дисертації, їх достовірність і новизну, повноту їх 

викладу в опублікованих працях. 

Основний зміст дисертації може висвітлюватись як у 

фахових виданнях, які вважаються основними при захисті ди-

сертації, так і в будь-яких наукових друкованих виданнях, які 

розглядаються як додаткові. 

З метою підвищення рівня наукових досліджень, висвіт-

лення результатів і положень дисертації на здобуття науко-

вого ступеня доктора філософії (кандидата наук), забезпе-

чення єдності вимог МОН України затверджено ряд вимог до 

публікацій, яких слід чітко дотримуватись. 

ДАК України визначено таку мінімальну кількість та об-

сяг публікацій основного змісту дисертацій на здобуття нау-

кового ступеня кандидата наук. 

 За темою дисертації на здобуття наукового ступеня док-

тора філософії (кандидата наук) необхідна наявність не 

менше п’яти публікацій у наукових (зокрема електронних) 

фахових виданнях України або інших країн з яких: 

– не менше однієї статті у виданнях іноземних держав 

або у виданнях України, які включені до міжнародних нау-

кометричних баз; 

– одна із статей може бути опублікована в електрон-

ному науковому фаховому виданні; 

– у галузях природничих і технічних наук замість од-

нієї статті може бути один патент на винахід (авторське сві-

доцтво про винахід), який пройшов кваліфікаційну експер-

тизу і безпосередньо стосується наукових результатів дисер-

тації (за наявності); 

 Як публікації зараховуються статті у фахових наукових 

виданнях і журналах, що входили до відповідних переліків 

ВАК СРСР та ВАК Російської Федерації. Враховуються та-

кож закордонні видання за переліком МОН України. 
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 Як публікації зараховуються лише ті статті в наукових 

фахових виданнях, які на момент прийняття дисертації до за-

хисту вийшли з друку. 

 До опублікованих праць, які додатково відображають 

наукові результати дисертації, належать також дипломи на 

відкриття, патенти і авторські свідоцтва на винаходи, держа-

вні стандарти, промислові зразки, алгоритми та програми, 

що пройшли експертизу на новизну, статті в друкованих за-

собах масової інформації загальнодержавної сфери розпов-

сюдження (із суспільних і гуманітарних наук), рукописи 

праць, депоновані в установах державної системи науково-

технічної інформації та анотовані в наукових журналах, бро-

шури, препринти, технологічні частини проєктів на будівни-

цтво, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння 

підприємства, інформаційні карти на нові матеріали, що вне-

сені до державного банку даних, тези доповідей, матеріали, 

виголошені на наукових конференціях, конгресах, симпозіу-

мах, семінарах, у школах тощо. Тези доповідей включають 

до списку опублікованих праць за умови, що вони слугують 

встановленню пріоритету або коли їх зміст не викладений в 

інших публікаціях. 

 Певна кількість публікацій здобувача має бути без спів-

авторів. До статей без співавторів прирівнюються розділи 

монографій, підручників, навчальних посібників, написані 

здобувачем особисто. 

Факт публікації у співавторстві зазначається у дисерта-

ції та в авторефераті з обов’язковим зазначенням конкрет-

ного особистого внеску здобувача в усі праці або розробки. 

Для визначення особистого внеску здобувача до праць, 

які надруковані у співавторстві, необхідно вказати, які саме 

конкретні результати, наведені в кожній публікації, належать 

здобувачеві (теорема, висновки, результат досліду чи експе-

рименту, математична модель, методика тощо). Не дозволя-

ється вказувати тільки процентне співвідношення участі 
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співавторів у написанні певної праці. У списку опублікова-

них праць здобувача до автореферату обов’язково наво-

дяться назва праці і прізвища усіх співавторів за такою фор-

мою: (у співавторстві з М.С. Заховайло). 

Праці здобувача наводять у «Списку використаних дже-

рел» до дисертації, в переліку основних публікацій автора до 

автореферату, в тексті дисертації. Обов’язковими є поси-

лання на власні друковані праці здобувача в тексті дисерта-

ції, наведені в авторефераті дисертації. По-перше, це викли-

кано етимологією слова «автореферат», що означає короткий 

виклад автором змісту дисертації. В авторефераті не по-

винно бути відомостей, не викладених у тексті дисертації. 

По-друге, посилання на власні праці автора дасть змогу легко 

пересвідчитися у виконанні вимоги щодо обов’язкової пуб-

лікації основних результатів дисертації. Такі посилання зру-

чно робити у коротких висновках до розділів дисертації, при-

близно в такій формі: «Основні результати розділу опубліко-

вані у працях [...]». 

Наукові видання (зокрема наукові монографії, журнали 

чи збірники), в яких опубліковані основні результати дисер-

таційних робіт, мають бути доступними читачеві, знаходи-

тися у фондах провідних вітчизняних бібліотек, обов’язково 

надсилатися в установи, перелік яких затверджений (ДАК) 

України: 

• Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 

(03039, Київ, проспект Голосіївський, 3). 

• Національна парламентська бібліотека України (01601, 

Київ, вул. Грушевського, 1). 

• Державна науково-технічна бібліотека України (01171,  

Київ-171, вул. Велика Васильківська, 180). 

• Львівська державна наукова бібліотека ім. B.C. Стефа-

ника (79001, Львів, вул. Стефаника, 2). 

• Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького 

(65020, Одеса, вул. Пастера, 13). 
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• Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Коро-

ленка (61003, Харків, прав. Короленка, 18). 

• Книжкова палата України (02094, Київ, проспект Гага-

ріна, 27). 

Отже, науковими виданнями (в тому числі і науковими 

монографіями), в яких можуть бути вміщені публікації за 

основним змістом дисертацій, вважаються лише ті ви-

дання, які надійшли до перелічених установ. 

Ніяких директивних «термінів чинності» публікацій 

здобувачів немає, не регламентовані також і вимоги щодо на-

явності публікацій протягом останніх років. Однак вико-

нання вимог (ДАК) щодо наявності в дисертації нових нау-

ково обґрунтованих результатів ставиться під сумнів, коли 

основні наукові результати здобувача опубліковані (отже і 

отримані) 15–20 років тому. 

Включення до переліку праць, які підготовлені до друку, 

але ще не вийшли, є порушенням вимог ДАК України, що 

може ускладнити процес атестації. 

 

Виступ,  доповідь,  інформаційне  повідомлення  на 

семінарах,       науково-практичних     конференціях,      

симпозіумах 

Окрім публікації результатів наукового дослідження фо-

рмою апробації є участь студента, дослідника у формі ви-

ступу (доповіді, інформаційному повідомленні) на наукових, 

науково-практичних конференціях, симпозіумах, круглих 

столах, конгресах, засіданнях наукових гуртків, наукових 

шкіл тощо. 

Розрізняють такі види доповідей: 

– звітні (узагальнення стану справ, ходу роботи за пев-

ний час); 

– поточні (інформація про хід роботи); 

– на наукові теми. 

Наукова доповідь – це публічно виголошене повідом-

лення, розгорнутий виклад певної наукової проблеми (теми, 
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питання). Структура тексту доповіді практично аналогічна 

плану наукової статті. 

Є два методи написання доповіді. Перший полягає в тім, 

що дослідник спочатку готує тези свого виступу, на основі 

тез пише доповідь на семінар або конференцію, редагує її і 

готує до опублікування в науковому збірнику у вигляді до-

повіді чи статті. Другий, навпаки, пов’язаний з повним напи-

санням доповіді, а потім у скороченому вигляді ознайомлен-

ням з нею аудиторії. Вибір способу підготовки доповіді зале-

жить від змісту матеріалу та індивідуальних особливостей 

науковця. 

Специфіка усного виступу має суттєві відмінності від 

друкованого змісту і форми. При написанні доповіді слід зва-

жати на те, що суттєва частина матеріалу опублікована в те-

зах доповіді. Крім того, частина матеріалу подається на пла-

катах (слайдах, моніторі комп’ютера, схемах, діаграмах, таб-

лицях тощо). Тому доповідь повинна містити коментарі, а не 

повторення ілюстративного матеріалу. Можна зупинитися 

лише на одній (найсуттєвішій, дискусійній) тезі доповіді, 

зробивши посилання на опубліковані тези. Це дозволить на 

20–40 % скоротити доповідь. Добре коли доповідач реагує на 

попередні виступи науковців з теми своєї доповіді. Доціль-

ним є полемічний характер доповіді: це викликає інтерес слу-

хачів. 

При написанні доповіді слід зважати на те, що за 10 хви-

лин людина може прочитати матеріал, що надруковано на чо-

тирьох сторінках машинописного тексту (через два інтер-

вали). Обсяг доповіді становить 8–12 сторінок (до 30 хви-

лин). Якщо доповідь складається з 4–6 сторінок, вона нази-

вається повідомленням. 

Доповідь або повідомлення про проведену наукову ро-

боту містить стисле викладення основних наукових поло-

жень автора, їх практичне значення, висновки та пропозиції. 

Наукова доповідь здійснюється в усній формі в наступ-

ній послідовності: коротка оглядова частина та визначення 
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мети дослідження; метод вирішення або нове положення, яке 

пропонує доповідач, основні результати, їх пояснення та ви-

сновки. 

Час доповіді визначається регламентом семінару, науко-

вої конференції, представлення основних результатів дипло-

мної роботи на засіданні ДЕК (від 7 до 20 хвилин), разом з 

тим аргументація повинна бути короткою та чіткою. Слід 

уникати складних речень. Також слід виділити основну ідею 

доповіді, не слід деталізувати окремі положення. 

Тезами (грец. thesis – положення, твердження) назива-

ють послідовно сформульовані основні ідеї, думки та поло-

ження наукової доповіді, повідомлення, статті або іншої на-

укової праці. 

Рекомендований обсяг тез наукової доповіді – 2–3 сторі-

нки машинописного тексту через 1,5–2 інтервали. Схемати-

чно структура тез наукової доповіді має такий вигляд (рис. 

8.1): 

Можливий виклад однієї тези 

При підготовці тез наукової доповіді слід дотримува-

тися таких правил: 

– у правому верхньому куті розміщують прізвище автора 

та його ініціали; при необхідності вказують інші дані, які 

доповнюють відомості про автора (магістр, аспірант, викла-

дач, місце роботи тощо); 

– назва тез доповіді коротко відображає головну ідею, по-

ложення (2–5 слів); 

– виклад суті доповіді здійснюється за такою послідовні-

стю тез: актуальність проблеми; стан розробки проблеми 

(перелічуються вчені, які зверталися до розробки цієї про-

блеми); наявність проблемної ситуації; необхідність у її ви-

вченні, удосконаленні з огляду на сучасний стан її розробки, 

втілення; основна ідея, положення, висновки дослідження, 

якими методами це досягається; основні результати дослі-

дження, їх значення для розвитку теорії та (або) практики. 
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Рис. 8.1. Структура тез наукової доповіді 

 

Посилання на джерела, цитати в тезах доповіді викори-

стовуються рідко. Допускається опускати цифровий, факти-

чний матеріал. 

Формулювання кожної тези починається з нового рядка. 

Кожна теза містить самостійну думку, що висловлюється в 

одному або кількох реченнях. Виклад суті ідеї чи положення 

здійснюється без наведення конкретних прикладів. 

Виступаючи на науковій конференції (з’їзді, симпозі-

умі), можна посилатися на опубліковані тези доповіді і спи-

нитися на одній із основних (дискусійних) тез. 
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Тези відрізняється від повного тексту оригіналу тим, що 

в ній відсутні деталі, пояснення, ілюстрації. 

Якщо доповідь була виголошена проте з певних об’єкти-

вних причин не опублікована, доповідачу має бути надано 

свідоцтво, акт, сертифікат про участь та публічне оприлюд-

нення окремих наукових результатів проведеного дослі-

дження (НДР), 

Треба відзначити, що курсові та магістерські роботи не 

розглядаються як форми апробації наукових результатів. Од-

нак, результати викладені у них, можуть мати апробацію у 

формі опублікованих наукових статей, тез доповідей, та без-

посередніх доповідей на масових наукових заходах. 

В окремих випадках дослідник доповідає про результати 

своєї роботи на наукових конференціях, симпозіумах чи на-

укових семінарах, в колі провідних вчених і спеціалістів. Та-

ким доповідям, як правило, передує публікація відповідних 

тез (стислий виклад суті майбутнього повідомлення). 

Це дає змогу фахівцям підготуватися до обговорення на-

укового повідомлення. 

 

Підготовка реферату 

Реферат (лат. referre – доповідати, повідомляти) – ко-

роткий виклад змісту одного або декількох документів з пе-

вної теми. 

Обсяг реферату визначається специфікою теми і змістом 

документів, кількістю відомостей, їх науковою цінністю або 

практичним значенням. Його обсяг коливається від 500–2500 

знаків до 20–24 сторінок. 

Є багато видів рефератів. Науковці найчастіше мають 

справу з інформативними і розширеними, або зведеними ре-

фератами. 

Інформативний реферат найповніше розкриває зміст 

документа, містить основні фактичні та теоретичні відомо-

сті. В такому рефераті мають бути зазначені: предмет дослі-
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дження і мета роботи; наведені основні результати; викла-

дені дані про метод і умови дослідження; відбиті пропозиції 

автора щодо застосування результатів; наведені основні ха-

рактеристики нових технологічних процесів, технічних ви-

робів, нова інформація про відомі явища, предмети тощо. Ін-

формаційний реферат розміщують у первинних документах 

(книги, журнали, збірники наукових праць, звіти про нау-

ково-дослідну роботу тощо) і у вторинних документах (рефе-

ративні журнали і збірники, інформаційні карти та ін.). 

Розширений, або зведений (багатоджерельний, оглядо-

вий), реферат містить відомості про певну кількість опублі-

кованих і неопублікованих документів з однієї теми, викла-

дені у вигляді зв’язного тексту. 

Зразок структури реферату 

ВСТУП 

РОЗДІЛ І Аналіз стану проблеми. 

РОЗДІЛ II Перспективи розв’язку проблеми в сучасних 

умовах.  

ВИСНОВКИ 

ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ 

У вступі обґрунтовуються актуальність теми, її особли-

вості, значущість з огляду на соціальні потреби суспільства 

та розвиток конкретної галузі науки або практичної діяльно-

сті. 

У розділі І наводяться основні теоретичні і експеримен-

тальні дослідження з теми, зазначається, хто з вчених мину-

лого вивчав дану проблему, які ідеї висловлював. Визнача-

ються сутність (основний зміст) проблеми, основні чинники 

(фактори, обставини), що зумовлюють розвиток явища або 

процесу, який вивчається. Наводиться перелік основних змі-

стових аспектів проблеми, які розглядалися вченими. Визна-

чаються недостатньо досліджені питання, з’ясовуються при-

чини їх слабкої розробленості. 

У розділі II дається поглиблений аналіз сучасного стану 

процесу або явища, тлумачення основних поглядів і позицій 
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щодо проблеми. Особлива увага приділяється виявленню но-

вих ідей та гіпотез, експериментальним даним, новим мето-

дикам, оригінальним підходам до вивчення проблеми. У 

цьому розділі подається аналіз практики. Висловлюються 

власні думки щодо перспектив розвитку проблеми. 

У висновках подаються узагальнені умовиводи, ідеї, ду-

мки, оцінки, пропозиції науковця. 

До списку використаних джерел включають публікації 

переважно останніх 5–10 років. Особливу цінність мають ро-

боти останнього року. 

У додатках наводяться формули, таблиці, схеми, якщо 

вони суттєво полегшують розуміння роботи. 

Вибір теми реферату слід узгоджувати з кафедрою і на-

уковим керівником. Тема має допомогти дипломнику та ас-

піранту у визначенні методології свого дослідження. 

Обсяг розширеного реферату – 20–24 сторінки. 

Виклад матеріалу в рефераті має бути коротким і стис-

лим. Слід використовувати синтаксичні конструкції, влас-

тиві мові наукових і технічних документів, уникати складних 

граматичних зворотів. 

Рецензія (відгук) на реферат має об’єктивно оцінювати 

позитивні і негативні його сторони. В рецензії тією чи іншою 

мірою слід оцінити вміння поставити проблему, обґрунту-

вати її соціальне значення; розуміння автором співвідно-

шення між реальною проблемою і рівнем її концептуально-

сті; повноту висвітлення літературних джерел, глибину їх 

аналізу, володіння методами збору, аналізу та інтерпретації 

емпіричної інформації; самостійність роботи, оригінальність 

в осмисленні матеріалу; обґрунтування висновків і рекомен-

дацій. 

Стиль рецензії має відповідати нормам, прийнятим для 

наукових відгуків, тобто бути доброзичливим, але принципо-

вим. Відносно до автора роботи речення слід будувати в тре-

тій особі минулого часу («дослідник поставив..., розкрив..., 

довів...»); до самої роботи – в теперішньому часі («реферат 
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містить..., розкриває...» тощо). Рецензію не слід завершувати 

оцінкою, вона має випливати зі змісту документа. 

 

Визначення обсягу наукових праць 

Певні труднощі у авторів виникають при визначенні об-

сягу праць, що зумовлено недостатнім знанням основних 

одиниць обчислення наукової інформації, поширюваних за-

собами друку. До основних з них належать: авторський ар-

куш, друкований аркуш, обліково-видавничий аркуш. 

Авторський аркуш – одиниця обліку друкованого 

твору, що береться для обрахунку праці авторів, переклада-

чів, редакторів тощо. Дорівнює він 40000 друкованих знаків 

прозового тексту (букв, цифр, розділових знаків тощо), 22–

24 сторінкам машинописного українського тексту або 3000 

см2 ілюстрованого чи рекламного матеріалу. В авторських 

аркушах визначається обсяг рукопису у видавничому дого-

ворі. 

Обсяг оригіналу в авторських аркушах можна прибли-

зно визначити, розділивши загальну кількість сторінок про-

зового тексту на 23 (середнє число стандартних машинопис-

них сторінок). Якщо оригінал підготовлений не на звичайній 

друкарській машинці і рядок вміщує більше число знаків, пі-

драховують середню кількість рядків на сторінці (при коли-

ваннях у кількості рядків вибирають 10 сторінок з різних 

місць оригіналу і загальне число рядків у них ділять на 10), 

потім середню кількість знаків у рядку (для цього суму знаків 

у 10 рядках ділять на 10) і, перемноживши отримані числа, 

визначають число знаків на сторінці. Потім загальну кіль-

кість сторінок помножують на число знаків на сторінці і ре-

зультат ділять на 40000. При наборі на комп’ютері підраху-

нок числа знаків здійснюється автоматично. 

Обліково-видавничий аркуш – це одиниця обліку дру-

кованого твору, що дорівнює, як і авторський аркуш, 40 000 

друкованих знаків прозового або 3000 см2 ілюстрованого чи 

рекламного тексту. 
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Обсяг видання в обліково-видавничих аркушах відрізня-

ється від обсягу видання в авторських аркушах тим, що в ро-

зрахунок входять ті частини видання, які не є результатом 

авторської праці (колонцифри, зміст, що повністю повторю-

ють заголовки всередині видання, видавнича анотація, вихі-

дні відомості на обкладинці, оправі, суперобкладинці, корі-

нці, титульному аркуші, випускні дані, порядкові номери 

сторінок, редакційна передмова, повторювані заголовки таб-

лиць, рисунків тощо). В одному й тому ж друкованому ар-

куші може вміститися матеріал більшого чи меншого обсягу 

залежно від місткості шпальти набору. 

Кожному науковцеві слід систематично вести облік вла-

сних публікацій у картотеці, списку або комп’ютерному ба-

нку даних за особливими правилами бібліографічного спи-

ску або за схемою: назва праці; характер роботи; вихідні дані; 

обсяг в обліково-видавничих аркушах; співавтори. Слід та-

кож мати оригінали або копії власних публікацій. Про це слід 

завчасно подбати особливо здобувачам наукового ступеня, 

оскільки оригінали, відбитки або копії усіх перелічених в ав-

торефераті праць мають бути подані до спецради. 

Впровадження завершених науково-дослідних робіт 
Впровадження результатів закінчених НДР у практику 

виробництва або освітній процес є важливим етапом, який 

завершує дослідження та визначає його ефективність. Фахів-

цям виробництва або освіти передається наукова продукція у 

вигляді звітів, інструкцій, технічних умов чи проєктів, за-

вдяки чому практично реалізуються результати НДР. 

Процес впровадження НДР у виробництво складається з 

двох етапів: дослідно-виробничого та серійного. 

На першому етапі у виробничих умовах перевіряється 

робота дослідних зразків, виробів або установок, технологіч-

них процесів, конструкцій, матеріалів і приладів, їх стійкість 

щодо дії реальних величин вібрації, поштовхів, пилу та ін-

ших виробничих факторів. Усе це дуже важко передбачити 

або відтворити в лабораторних умовах. 
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За результатами дослідно-виробничої експлуатації роб-

лять остаточні висновки про правильність розрахунків і 

конструкторських розробок, оцінюють техніко-економічну 

ефективність прийнятих рішень, експлуатаційні показники, 

надійність, довговічність тощо. У разі потреби в дослідний 

зразок вносяться зміни та доробки. 

Коли етап закінчено, доопрацьовується необхідна техні-

чна документація, яка передається підприємству для органі-

зації серійного виробництва (якщо йдеться про нові прилади, 

установки і зразки) або впровадження (якщо йдеться про нові 

технології). На етапі серійного впровадження дослідник вже 

не бере безпосередньої участі в ньому, але, на прохання впро-

ваджувальної установи, може бути консультантом. Як пра-

вило, впровадження закінчених НДР у виробництво триває 

від 1 до 5 років. Скорочення цього терміну є найважливішою 

вимогою сьогодення. 
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