
ТЕМА 5 МЕТОДИКА ТЕОРЕТИЧНИХ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Методика теоретичних досліджень 

 

Теоретичні дослідження є обов’язковою складовою будь-якого науко-

вого дослідження. Об’єм і глибина досліджень по цьому важливому розділу 

визначаються з урахуванням відповідної наукової спеціальності, а також мо-

жливостей самого дослідника і його здібностей. 

Теоретичні дослідження ґрунтуються на аксіомах, законах, принципах, 

постулатах та теоремах, тобто на логічних побудовах, які сформульовані в 

результаті розвитку науки та освіти протягом тривалої історії людства. Їх 

значимість полягає в тому, що вони виключають необхідність повторення по-

передньо пройдених людством етапів з накопичення досвіду і нового отри-

мання даних тих експериментальних досліджень які слугували підґрунтям 

для встановлення вищеперерахованих логічних побудов. 

Метою теоретичних досліджень є з`ясування в процесі синтезу 

знань суттєвих зв`язків між досліджуваним об`єктом і зовнішнім середови-

щем, пояснення й узагальнення результатів експериментальних досліджень та 

виявлення загальних закономірностей з їх наступною формалізацією. 

Теоретичне дослідження завершується розробленням теорії, що не 

обов`язково пов`язана із побудовою її математичного апарату. Теорія прохо-

дить у своєму розвитку різні стадії – від якісного пояснення і кількісного ви-

мірювання процесів до їх формалізації – і може бути представлена як у ви-

гляді правил, так і у вигляді математичних рівнянь. 

Основні завдання теоретичних досліджень: 

 узагальнення результатів дослідження, виявлення загальних закономі-

рностей шляхом оброблення та інтерпретації дослідних даних; 

 поширення результатів дослідження на низку подібних об`єктів без по-

вторення всього обсягу досліджень; 

 підвищення надійності експериментального дослідження об`єкта (по-

яснення параметрів і умов спостереження, 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 формулю-

ється математичне дослідження в словесній формі з використанням графіків, 

таблиць та ін.  У технічних науках необхідно прагнути до застосування ма-

тематичної формалізації висунутих гіпотез і висновків. 

Процес виконання теоретичних досліджень складається із декількох 



стадій. Перша стадія – оперативна, яка включає перевірку можливостей ус-

унення технічних суперечностей, оцінку вірогідних змін у середовищі, що 

оточує об`єкт, аналіз можливості переносу вирішення завдання з інших галу-

зей знань, застосування «зворотного» рішення. Друга стадія – синтезна, в 

процесі якої визначається вплив зміни однієї частини об`єкта на побудову 

інших його частин, а також необхідні зміни тих об`єктів, що працюють разом 

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 приступити до стадії 

постановки завдання, в процесі якого визначається кінцева мета 

розв`язання завдання, перевіряється можливість досягнення тієї ж мети ін-

шими (можливо, більш простими) шляхами, обирається найефективніший 

спосіб розв`язання завдання та визначаються потрібні кількісні показники. 

Після цього, за необхідності, уточняються вимоги до конкретних умов прак-

тичної реалізації одержаного розв`язку завдання. 

Аналітична стадія включає визначення ідеального кінцевого резуль-

тату; 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 теоретичних дослі-

джень. Розв`язання теоретичних завдань повинно носити творчий характер. 

Творчі рішення – це, по суті, розрив звичних уявлень і погляд на явище з 

іншої точки зору. Необхідно підкреслити, що власні творчі думки (оригіна-

льні рішення) виникають частіше тоді, коли більше сил, праці, часу витрача-

ється на постійне обдумування шляхів розв`язання теоретичного завдання, 

чим глибше науковець займається дослідницькою роботою. Окрім наведених 

вище методів, часто використовують й інші, логічні методи і правила, які ма-

ють нормативний характер. До них належать правила висновку, утворення 

складних понять із простих та ін. Спеціальними принципами побудови тео-

рій служать також принципи формування аксіоматичних теорій, критерії не-

суперечності, повноти і незалежності систем, аксіом 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 досліджень в цілому чи 

по окремих характеристиках; 

 порівняння можливих еквівалентних моделей досліджуваного об’єкта; 

 побудова розрахункових моделей функціонування об’єкта; 

 розв’язок задач аналізу, синтезу та оптимізації параметрів об’єкта дос-

лідження. 

До основних загальнонаукових методів, які використовуються на тео-

ретичному рівні дослідження, можуть бути віднесені методи: аналізу та си-

нтезу, індукції і дедукції, сходження від абстрактного до конкретного, 

ідеалізації та формалізації, аксіоматичний метод, системний підхід. 

Аналіз – метод наукового дослідження шляхом розкладання 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 дослі-

джуваного об’єкта, мети дослідження, ступеня пізнання об’єкта, глибини 

проникнення в його сутність. 

Метод сходження від абстрактного до конкретного є загальною фо-

рмою руху наукового пізнання – це відображення дійсності в мислені. Згідно 

з цим методом процес пізнання ніби розпадається на два відносно самостійні 

етапи: перший етап – від чуттєво-конкретного до його абстрактних визна-

чень; другий етап – сходження від абстрактних визначень об’єкта до конкре-

тного у пізнанні. 

Дедуктивною називають таку розумову конструкцію, в якій  висновок 

щодо якогось елементу множини робиться на підставі знання загальних вла-

стивостей всієї множини. Змістом дедукції як методу  пізнання є викорис-

тання загальних наукових положень при дослідженні конкретних явищ. 

Під індукцією розуміють перехід від часткового до загального, 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 їм властивостей і наділити (подумки) ці об’єкти 

певними нереальними і гіпотетичними властивостями. 

Формалізація – метод вивчення різноманітних об’єктів шляхом відо-

браження їхньої структури в знаковій формі. Вона забезпечує узагальненість 

підходу до вирішення проблем; символіка надає стислості та чіткості фіксації 

значень; однозначність символіки; діє змогу формувати знакові моделі 

об’єктів і замінювати вивчення реальних речей і процесів вивчення цих мо-

делей. 

Аксіоматичний метод – метод побудови наукової теорії, за якою де-

які твердження приймаються без доведень, а всі інші знання виводяться з них 

відповідно до певних логічних правил. 

Системний аналіз – вивчення об’єкта дослідження як сукупності еле-

ментів, що утворюють систему. У наукових дослідженнях він передбачає оці-

нку поведінки об’єкта як системи з усіма факторами, які впливають на його 

функціонування. 

Виконати теоретичні дослідження означає спробувати розв`язати пос-

тавлене 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 процесів і явищ. 

Із 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 бала-

нсу, а на основі законів другої групи – рівняння руху, тобто динаміки, які 

описуються диференціальними рівняннями. 



Математична підготовка спеціаліста, який хоче самостійно виконувати 

теоретичні дослідження технічних процесів, повинна бути досить високою. 

Поряд з класичними розділами математичного аналізу для дослідження про-

цесів часто застосовують сучасні розділи математики: лінійне, нелінійне, ди-

намічне програмування, теорію гри і статистичних розв`язків, теорію масо-

вого обслуговування, метод кінцевих 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 статисти-

чного моделювання (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 моделювання випадкових величин. Датою народження методу 

Монте-Карло вважають 1949 р., коли з`явилася стаття під назвою «The Monte 

Carlo method». Автори цього методу – американські  математики Дж. Нейман 

і С. Улам, хоча теоретична основа цього методу була відома давно. Навіть 

деякі задачі статистики іноді розраховували за допомогою випадкових вибі-

рок, тобто фактично «методом Монте-Карло». Для  кращого розуміння ме-

тоду розглянемо такий приклад. Нехай нам треба визначити площу плоскої 

фігури S. Це може бути будь-яка фігура, обмежена криволінійними або пря-

молінійними контурами (рис. 5.1).  

 

 
Рис. 5.1 – Визначення площі фігури за методом Монте-Карло 

 

Розташуємо цю фігуру в квадрат зі сторонами 1х1 у системі координат. 

Оберемо у середині квадрату N випадкових точок. Позначимо через Nʹ число 

точок , що потрапили в середину фігури S. Геометрично очевидно, що площа  

S  наближено дорівнює відношенню N ́ / N. Чим більше N, тим більша точність 

цієї оцінки. У прикладі, що зображений на рис. 3.1, обрали 40 випадкових 

точок. З них 12 точок виявилися 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 об-

рати випадкову точку в квадраті й перевірити чи належить вона фігурі S). 

Потім цей дослід повторюють N разів, при цьому кожен дослід не залежить 

від інших. За результатами дослідів визначають середні величини, тому цей 

метод одержав іншу назву – «метод статистичних випробувань». 

Друга особливість цього методу – похибка обчислень, як  правило, про-

порційна  √
𝐷

𝑁
 , де D – деяка стала, N – число випробувань. Звідси видно, що 

для того, щоб зменшити похибку 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 вва-

жають, що метод Монте-Карло особливо ефективний для задач, де результат 

може бути невисокої точності (5…10%). 

 

Дискретні та безперервні випадкові величини. 

Випадковою подією називають таку подію, котра за здійснення де-

яких умов може відбутися або не відбудеться. Відносною частотою Р* випа-

дкової події А називають відношення: 

𝑃∗(𝐴) = 𝑝∗ =
𝑚∗

𝑛∗
 

 

де m* – число появи події А; n* – загальне число проведених випробу-

вань. 

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 випробувань у серіях велике, то відносні частоти перестають 

носити випадковий характер і наближаються до одного сталого числа, котре 

називають імовірністю появи випадкової події А. Це записують так: 

 

𝑃∗(𝐴) = 𝑝∗ 
 

Отже, за необмеженого збільшення числа випробувань відносна час-

тота події А зводиться до імовірності р появи цієї події: Якщо випадкова по-

дія А є цифровою величиною, то її називають випадковою величиною, і вона 

також характеризується імовірністю. Випадкова величина ξ називається дис-

кретною, якщо вона може набувати дискретної множини значень (х1, х2,..., 

хn). 

Дискретна випадкова величина ξ визначається таблицею 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 величини. Числа х1, 



х2,..., хn можуть набувати будь-яких значень, але імовірності р1, р2,..., рn по-

винні задовольняти дві умови: 

 усі рі додатні рі>0; 

 сума всіх рі дорівнює 1: р1+р2+...+рn=1. 

Крім дискретних (фіксованих, роздільних) випадкових величин, розріз-

няють неперервні випадкові величини. Будемо називати випадкову величину 

ξ неперервною, якщо вона може набувати будь-якого значення на певному 

інтервалі (а, b). Прикладом неперервних величин будуть розміри партії дета-

лей, виготовлених у межах допуску; час напрацювань на відмову вузлів, де-

талей; час відновлення машин та ін. А 

Неперервна випадкова величина ξ визначається заданням інтервалу (а, 

b), що містить можливі значення цієї величини, і функцією р(х), яка назива-

ється густиною ймовірностей випадкової величини ξ (або густиною розпо-

ділу 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) дорівнює 1. 

 

∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = 1  

 

Випадкова величина γ, що знаходиться в інтервалі (0, 1) і має густину 

р(х)=1, називається рівномірно розподіленою в інтервалі (0, 1) (рис. 5.2). 

 

 
Рис. 5.2. – Рівномірно розподілена випадкова величина γ 

 

Математичне сподівання для рівномірно розподіленої величини γ ви-

значається за формулою: 

 

𝑀𝛾 = ∫ 𝑥𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑥𝑑𝑥 =
1

2

1

0

1

0

 

 

Дисперсія: 

 



𝐷 = ∫ 𝑥2𝑝(𝑥)𝑑𝑥 − 𝑀𝛾 =
1
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1

0

−
1

4
=

1
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Рівномірно розподілена на інтервалі (0, 1) величина γ використовується 

для розігрування випадкових величин за методом Монте-Карло. 

Загальна схема методу Монте-Карло. Нехай необхідно підрахувати 

якусь невідому величину m. Спробуємо придумати таку випадкову величину 

ξ, щоб математичне сподівання цієї величини М ξ=m. Дисперсія при цьому D 

ξ=b2. 

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 доведено, що на інтер-

валі ±3σ лежить 99,7% усіх значень випадкової величини, запишемо: 

 

𝑃{𝑁 ∙ 𝑚 − 3𝑏√𝑁 < 𝑝𝛾 < 𝑁 ∙ 𝑚 + 3𝑏√𝑁} ≈ 0,997 

 

Якщо розділити вираз у фігурних дужках на N, то одержимо еквівален-

тну 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 співвідношення, тому 

що забезпечує метод визначення m та оцінку похибки. 

Отже, знайдемо N значень випадкової величини ξ. З формули 3.9 видно, 

що середнє арифметичне  цих значень буде  приблизно дорівнювати m. Похи-



бка такого наближення не більше. 
3𝑏

√𝑁
 З ростом N похибка прямує до 0. На прак-

тиці часто орієнтуються  не на оцінку інтервалу
3𝑏

√𝑁
, а на імовірну помилку, ко-

тра приблизно дорівнює. 

 

𝛾𝑁 = 0,6745
3𝑏

√𝑁
 

 

Системний підхід у науковому дослідженні. Поняття системи. Мо-

делювання у науковому дослідженні 

 

Сутність системного аналізу  

Системний підхід – один із головних напрямів методології спеціаль-

ного наукового пізнання та соціальної практики, мета і завдання якого полягає 

у дослідженнях певних об`єктів як складних систем. Системний підхід сприяє 

формуванню відповідного адекватного формулювання суті досліджуваних 

проблем у конкретних науках і вибору ефективних шляхів їх вирішення. 

Методологічна специфіка системного підходу полягає в тому, що метою 

дослідження є вивчення закономірностей і механізмів утворення складного 

об`єкта з певних складових. При цьому особлива увага звертається на різнома-

ніття внутрішніх і зовнішніх зв`язків системи, на процес (процедуру) об`єд-

нання основних понять у єдину теоретичну картину, що дає змогу виявити сут-

ність цілісності системи. 

Системний підхід – це категорія, що не має єдиного визначення, оскі-

льки трактується надто широко і неоднозначно. У  літературі наводяться на-

ступні трактування або визначення системного підходу: 

 інтеграція, синтез розгляду різних сторін явища або об`єкта (А. Холл); 

 адекватний засіб дослідження і розробки не будь-яких об`єктів, що дові-

льно називаються системою, а лише таких, котрі є органічним цілим (С. Оп-

тнер); 

 вираження процедур подання об`єкта як системи та способів їх розробки 

(В. Садовський); 

 широкі можливості для одержання різноманітних тверджень та оцінок, 

які передбачають пошук різних варіантів виконання певної роботи з подаль-

шим вибором оптимального варіанта (Д. Бурчфільд). 

Такий підхід має історичне підґрунтя. Так, до середини ХIX ст. пізнава-

льні уявлення про цілісність системи розвивалися на рівні конкретних предме-

тів, при цьому взаємозв`язок та єдність частин були очевидними як за зовніш-

німи ознаками, так і за властивостями. Спосіб пояснення сутності якогось 

явища (в ширшому плані) мали механістичний, натурфілософський, метафізи-

чний характер. Водночас розвивалися ідеалістичні погляди на природу ціліс-

ності системи, починаючи від простих об`єктів і закінчуючи складними. 



На початку ХХ ст. наука піднялася на якісно новий щабель розвитку. 

Головним її надбанням стала проблема структурної організації та забезпе-

чення функціонування складних системних об`єктів, тому в сучасній науці фо-

рмуються та широко використовуються категорії системності. У результаті та-

кого прогресу в процесах наукових досліджень центральне місце займає сис-

темний підхід. 

Необхідність вирішення наукових і практичних завдань нового типу по-

єднується з розвитком загальнонаукових і конкретно-наукових (спеціальних) 

теорій і гіпотез. У процесі їх побудови відобразилися принципи та положення 

системного підходу. Так, В. І. Вернадський розвинув у 1930–ті роки концеп-

цію про біосферу, в основу якої був покладений новий тип найскладніших си-

стемних об`єктів глобального масштабу – біогеоценоз. Ідеї системного під-

ходу застосовуються в екології, фізіології, багатьох напрямах біології, фізики, 

хімії, 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 склад-

них технічних і соціально-економічних систем. При цьому різноманітні техні-

чні, організаційні, економічні та соціальні питання і проблеми, методи і засоби 

їх вирішення концентрувалися навколо єдиних цільових програм. Типовим 

прикладом можуть бути космічні, енергетичні, технологічні проекти. У цих 

комплексних програмах значне місце займала все таки проблема типу «лю-

дина-машина». 

Таким чином, науково-технічна революція характеризується взаємним 

проникненням (інтеграцією) різних напрямів теорії і практики. Масштабні 

об`єкти трудової діяльності і наукового пізнання мають складну системну при-

роду, а дослідження складних системних об`єктів потребує гармонійного спо-

лучення аналітичних і синтетичних методів вивчення структури та функцій 

системи. 

Системний підхід не існує у вигляді чіткої методики з визначеною ло-

гічною концепцією. Це – система, утворена із сукупності логічних прийомів, 

методичних правил і принципів теоретичного дослідження, що виконує таким 

чином евристичну функцію в загальній системі наукового пізнання. Прогреси-

вне значення системного підходу можна коротко визначити так: предмети 

(об`єкти) дослідження і принципи системного підходу мають ширші масш-

таби, зміст і значення порівняно з традиційним рівнем наукового пізнання та 

практики. Прикладом цього є такі поняття (категорії), як біосфера, біогеоце-

ноз, людина-машина тощо. 

Системний підхід містить у собі принципово нову головну установку, 

спрямовану в своїй основі на виявлення конкретних механізмів цілісності 

об`єкта і, при нагоді, повної типології його зв`язків. Значні труднощі, які 

ускладнюють вирішення цього головного завдання, полягають у тому, що ви-

явлення у багатокомпонентних об`єктах різнотипних зв`язків є лише одним із 

основних завдань дослідження системного об`єкта. З іншого боку, важливо 

здійснювати порівняння динаміки всього різноманіття зв`язків у співмірному 

вигляді за логічно однорідним критерієм, загальним для цілісної 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 певного каналу 

зв`язку і системи загалом. 

Системний підхід визначає також необхідність розчленування досліджу-

ваних багатокомпонентних об`єктів, на основі принципу найбільшої важливо-

сті зв`язків для системи при різноманітті їхніх типів у кожній конкретній скла-

довій системи. Обґрунтований вибір найбільш адекватного варіанта розчлено-

вування здійснюється за допомогою відокремлення сумірної одиниці аналізу 

(наприклад, суб`єкт господарювання, орган державного управління тощо). На 

такому підґрунті досліджуються основні властивості системного об`єкта при 

нерозривному зв`язку структури та функції в їх динаміці. 

До основних напрямів системних досліджень можна віднести три осно-

вних тенденції (рис. 5.3), які встановив австралійський біолог і філософ Л. фон 

Берталанфі (1901–1972): 

 

 
 

Рис. 5.3 – Основні тенденції напрямів системних досліджень 

 

Наука про системи вивчає принципи застосування системних концепцій 

у природничих, суспільних науках і науках про поведінку на основі емпірич-

ного дослідження. При цьому основна увага дослідника зосереджується на пі-

знанні цілого та цілісності, реалізуються підходи до оцінки рівнів складності 

об`єктів, аналізуються способи взаємодії та взаємовідносин компонентів сис-

теми. Для досягнення поставленої мети дослідження, виявлення подібності та 

ізоморфізму різних систем широко використовуються формальні методи, зок-

рема математичні моделі. 

Системна технологія використовується для розв`язання проблем, що ви-

никають у виробництві та суспільних відносинах, які можна досліджувати на 

основі теорії систем. Таким чином, у системному аналізі, в процесах управ-

ління системами, в дослідженні операцій, інформатизації тощо системний під-

хід використовується для пошуку практичних розв`язань конкретних проблем. 



Системна філософія – це спроба концептуалізації взаємозв`язків і вза-

ємо-залежностей між науковими теоріями, котрі сформувались у різних галу-

зях знань, і поєднання розділів традиційної науки в загальних філософських 

концепціях систем. 

Принципи системного підходу. Принципи системного підходу – це за-

гальні положення, що відображають відношення, абстраговані від конкрет-

ного змісту наукових і прикладних проблем. Для вирішення конкретної нау-

кової проблеми або проблемної ситуації принципи системного підходу по-

винні конкретизуватися, причому конкретизація визначається об`єктом і пре-

дметом наукового дослідження. В дослідженні складних систем необхідно ви-

явити суттєві особливості проблеми, врахувати найважливіші взаємозв`язки 

на основі інтерпретації системних принципів до конкретних умов, що дає 

змогу досліднику піднятися на вищий рівень розуміння системи загалом, ви-

йти за межі її розгляду «зсередини». Адекватне застосування принципів сис-

темного підходу при дослідженні різних систем сприяє розвитку у дослідника 

особливого, системного типу мислення. 

У науковій літературі до основних принципів системного підходу про-

понується віднести: 

 принцип остаточної (глобальної, генеральної) мети – функціону-

вання та розвиток системи і всіх її складових повинні спрямовуватися на до-

сягнення певної глобальної (генеральної) мети. Всі зміни, удосконалення та 

управління системою потрібно оцінювати з цієї точки зору; 

 принцип єдності, зв`язаності і модульності – система розглядається 

«ззовні» як єдине ціле (принцип єдності), водночас необхідний «погляд зсере-

дини», дослідження окремих взаємодіючих складових (принцип зв`язаності). 

Принцип модульності передбачає розгляд замість складових системи її входів 

і виходів, тобто абстрагування від зайвої деталізації за умови збереження мо-

жливості адекватного описання системи; 

 принцип ієрархії – виявлення або створення у системі ієрархічних зв`яз-

ків, модулів, цілей. В ієрархічних системах дослідження, як правило, розпочи-

нається з «вищих» рівнів ієрархії, а в разі її відсутності дослідник повинен чі-

тко визначити, в якій послідовності розглядатимуться складові системи та на-

прямок конкретизації уявлень; 

 принцип функціональності – структура системи тісно пов`язана та обу-

мовлюється її функціями; отже, створювати та досліджувати систему необхі-

дно після визначення її функцій. У разі появи нових функцій системи доцільно 

змінювати її структуру, а не намагатися «прив`язати» цю функцію до старої 

структури; 

 принцип розвитку – здатність до удосконалення, розвитку системи за 

умови збереження певних якісних властивостей. При створенні та дослідженні 

штучних систем межі розширення функцій системи та її модернізація повинні 

визначатись їхньою доцільністю. Здатність до розвитку штучних систем ви-

значається наявністю таких властивостей, як самонавчання, самоорганізація, 

штучний інтелект; 



 принцип децентралізації – розумний компроміс між повною централі-

зацією системи та здатністю реагувати на вплив зовнішнього середовища ок-

ремими частинами системи. Співвідношення між централізацією та децентра-

лізацією визначається метою та призначенням системи. Повністю централізо-

вана система є негнучкою, неспроможною швидко реагувати і пристосовува-

тися до змінних умов; 

 принцип невизначеності – у більшості випадків досліджується система, 

про яку не все відомо, поведінка якої не завжди зрозуміла, невідома її струк-

тура, непередбачуваний перебіг процесів, невідомі зовнішні впливи тощо. Ча-

стковим випадком невизначеності є випадковість, коли певна подія може від-

бутись, а може й не відбутись. 

У процесі системного аналізу створюється абстрактна концептуальна 

система, котра описується за допомогою символів або інших засобів і є певною 

структурно-логічною конструкцією, мета якої – слугувати інструментом для 

розуміння, опису та більш повної оптимізації поведінки реальної системи, 

зв`язків і відношень її елементів. Такою абстрактною системою може бути ма-

тематична, комп`ютерна, словесна (вербальна) модель або система моделей. 

Отже, системний аналіз – це методологія дослідження таких властивостей і 

відношень в об`єктах, які складно спостерігати і важко розуміти 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 використовується для характери-

стики процедури проведення системного дослідження, що полягає в розчлену-

ванні проблеми на її складові, які доступніші для вирішення, у використанні 

адекватних спеціальних методів для розв`язання окремих підпроблем і, зреш-

тою, в об`єднанні часткових рішень таким чином, щоб проблема була вирі-

шена загалом. Отже, системний аналіз передбачає не лише органічне поєд-

нання аналітичного розчленування проблеми на частини та дослідження зв`яз-

ків і відношень між цими частинами, а й вимагає розгляду цілей і завдань, за-

гальних для усіх частин, потім відповідно до одержаних результатів – здійс-

нення синтезу загального рішення із частковими рішеннями. Систему в зага-

льному розумінні можна розглядати як спосіб розв`язання певної проблеми, 

тобто як сукупність усіх необхідних знань, інформації, матеріальних засобів і 

способів їх використання, організації діяльності людей, що спрямована на 

розв`язання проблеми. Системний аналіз призначений для правильного ви-

бору системного інструментарію з метою розв`язання поставленої проблеми. 

Оскільки мета системи формується, як правило, в загальних термінах, її необ-

хідно конкретизувати і довести через послідовні рівні до конкретних критеріїв 

і показників. Таким чином, декомпозиція мети – одне з призначень систем-

ного аналізу. Для досягнення мети можуть використовуватися різноманітні за-

соби з різних сфер діяльності людини, виникає необхідність відокремлення 

єдиного методу для відбору засобів її досягнення, що відповідають визначе-

ним критеріям, тому ще одне призначення системного аналізу – встановлення 

критеріїв відбору засобів для досягнення мети. Після визначення цих засобів 



та способів дій приймаються багатоваріантні рішення. Отже, обґрунтування 

вибору рішення – важливе завдання системного аналізу. 

Системний аналіз базується на таких методологічних принципах: 

 органічна єдність об`єктивного та суб`єктивного в процесі наукового до-

слідження; 

 структурність системи, що визначає цілісність і стійкість її характерис-

тик; 

 динамізм системи; 

 міждисциплінарний характер системних досліджень; 

 органічна єдність формального та неформального при проведенні ана-

лізу. 

Системний аналіз застосовується для розв`язання складних проблем, 

пов`язаних з діяльністю людей. Він не протиставляється іншим методам ана-

лізу проблем і прийняття рішень, але відрізняється синтезом в єдиній методо-

логії взаємопов`язаних понять, методів і прийомів, які  раніше використовува-

лися відокремлено при розв`язанні часткових проблем. 

Комплекс системних понять і методів розповсюджується також на пла-

нування та керування. Системний аналіз дає змогу розкласти складну про-

блему 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 до-

сягнення мети, оптимальна комбінація та сполучення різних методів і засобів; 

 альтернативи оцінюються з позицій перспективи, зокрема 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 ви-

моги щодо термінів реалізації та вартості; 

 визнається принципове значення організаційних і суб`єктивних чинни-

ків у процесі прийняття рішень і відповідно до цього розробляються проце-

дури широкого застосування якісних (логічних) міркувань в аналізі й узго-

дженні різних точок зору; 

 особлива увага приділяється факторам ризику і невизначеності, їх вра-

хуванню й оцінці при виборі оптимального рішення серед декількох можливих 

варіантів. 

У процесі наукового дослідження та практичної діяльності виникає пот-

реба в розв`язанні проблем трьох видів: 

 добре структуровані або кількісно визначені проблеми, в яких суттєві 

залежності виявлені та виражені у числах і символах (методологія дослі-

дження операцій, математичні методи і моделі тощо); 

 неструктуровані або якісно визначені проблеми, що містять лише опис 

основних ресурсів, ознак і характеристик, кількісні залежності між якими зо-

всім не визначені (евристичні методи, інтуїтивні рішення); 



 слабко структуровані або змішані проблеми, котрі містять якісні та кіль-

кісні елементи, причому домінують якісні, мало визначені та невизначені сто-

рони проблеми, до яких належать більшість соціальних, економічних, політи-

чних, управлінських, технічних проблем. Типовими є: перспективні (стратегі-

чні) проблеми, що повинні вирішуватись у майбутньому; проблеми, які хара-

ктеризуються широким набором альтернатив; проблеми, котрі вимагають зна-

чних ресурсів і містять елементи ризику; проблеми, що мають складну внутрі-

шню структуру; проблеми, для яких не повністю визначені вимоги щодо вар-

тості і часу. Саме ці проблеми є основною сферою застосування системного 

аналізу. 

Системний аналіз як сукупність методів і засобів розробки, прийняття й 

обґрунтування рішень у процесі дослідження, утворення та управління систе-

мою передбачає: 

 прийняття оптимального рішення на основі багатьох альтернатив; 

 оцінювання кожної альтернативи з позицій довготривалої перспективи; 

 поглиблене розуміння й упорядкування (структуризація) проблеми; 

 спрямування на розробку і прийняття нових принципів наукового мис-

лення, яке враховує взаємозв`язки елементів цілого та суперечливі тенденції. 

Основне практичне значення системного аналізу полягає не стільки в кі-

лькісній визначеності шляхів і способів вирішення проблеми, скільки в зрос-

танні ступеня її розуміння спеціалістами та експертами, котрі беруть участь у 

вирішенні цієї проблеми, і визначенні альтернативних шляхів досягнення пе-

вної мети особами, що відповідальні за ухвалення управлінських рішень. 

 

Поняття системи та її властивості 

 

Застосування системного підходу як головного принципу побудови, фу-

нкціонування і розвитку, а також дослідження будь-яких систем (системних 

об`єктів), передбачає володіння відповідним понятійним (категоріальним) 

апаратом. 

Система (від грец. systema – складене з частин, поєднання, 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 їхніх властивостей, 

взаємодія між якими зумовлює появу якісно нової цілісності. Наявність істот-

них стійких зв`язків (відношень) між складовими системи або (та) їхніми вла-

стивостями, які перевищують за потужністю (силою) зв`язки (відношення) цих 

складових з об`єктами, що не входять до цієї системи, є важливим її атрибу-

том. 

У перекладі з грецької «systema» – це ціле, яке складається з частин; 

об’єднання. Термін «система» існує вже більш ніж два тисячоліття, проте, рі-

зні дослідники визначають його по-різному. На сьогодні існує понад 500 ви-

значень терміна «система». Проте, використовуючи будь-яке з них, насампе-

ред потрібно мати на увазі ті завдання, які ставить перед собою дослідник. 



Системою може бути один комп’ютер, автоматична лінія або технологі-

чний процес, у яких комп’ютер є лише одним з компонентів, і все підприємс-

тво або декілька різних підприємств, що функціонують як єдина система в од-

ній галузі промисловості. Те, що один дослідник визначає як систему, для ін-

шого може бути лише компонентом складнішої системи. 

Одне з перших визначень системи (1950 р.) належить австрійському бі-

ологові Л. фон Берталанфі, згідно з яким система складається з деякої кіль- 

кості взаємозв’язаних елементів. Оскільки між елементами системи існують 

певні взаємозв’язки, то повинні бути структурні відношення. Таким чином, си-

стема – це щось більше, ніж сукупність елементів. Аналізуючи систему, по-

трібно враховувати оцінку системного (синергетичного) ефекту. Властивості 

системи відмінні від властивостей її елементів, і залежно від властивостей, 

якими цікавляться дослідники, та ж сама сукупність елементів як може бути 

системою, так і не бути нею. 

Система – цілісний комплекс взаємозв’язаних елементів, який має 

певну структуру і взаємодіє із зовнішнім середовищем і володіє емерджен-

тністю. 

Середовище – це сукупність елементів зовнішнього світу, які не вхо-

дять до складу системи, але впливають на її поведінку або властивості. 

Система є відкритою, якщо існує зовнішнє середовище, яке впливає на сис-

тему, і закритою, якщо зовнішнє середовище відсутнє або не враховується, у 

зв’язку з поставленими цілями досліджень. 

Багато дослідників визначають систему як цілеспрямовану множину вза-

ємозв’язаних елементів будь-якої природи. Згідно з цим визначенням система 

функціонує для досягнення деякої мети. Це визначення цілком правильне для 

соціологічних і технічних систем, але погано підходить для систем навколиш-

ньої 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; 

 абстрактно-алгебраїчний; 

 топологічний; 

 логіко-математичний; 

 теоретико-інформаційний; 

 динамічний; 

 евристичний. 

Найвищим рівнем абстрактного опису систем є лінгвістичний; ґрунтую-

чись на ньому, можна отримати всі інші рівні. На цьому рівні вводиться по-

няття предметної області, для опису якої застосовуються моделі алгебри, 

пов’язані з деякою мовою. 



Для опису предметної області цією мовою використовуються форма-

льні мови, за допомогою яких будують логіко-алгебраїчну модель предметної 

області. 

Таким чином, система – це окремий випадок теорії, описаний форма-

льною мовою, яка уточняється до мови об’єктів. 

Для визначення деякого поняття використовують певні символи (алфа-

віт) і встановлюють правила оперування ними. 

Сукупність символів і правил користування ними утворює абстрак-

тну мову. 

Поняття, висловлене абстрактною мовою, означає будь-яке речення (фо-

рмулу), побудоване за граматичними правилами цієї мови. Припускають, що 

таке речення містить змінні, що підбираються, так звані конституенти, які, 

маючи тільки певні значення, роблять дане висловлювання істинним. 

Якщо існує множина висловлювань G, але лише V з них істинні, то вва-

жають, що має місце теорія L щодо множини G. Якщо припустити, що консти-

туенти в цих висловлюваннях є формально визначеними величинами, то такі 

висловлювання називаються правильними. Тоді, за визначенням М. Месаро-

вича, система – це множина правильних висловлювань. 

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 лінгвістичному рівні, можна утворити інші рівні абстрактного 

опису системи. 

Наприклад, за допомогою термів і функторів можна показати, як з лінг-

вістичного 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 встанов-

люють характер відношень між задіяними в описі множинами. 

Для подальшого викладу користуватимемося теоретико-множинним ви- 

значенням системи (А. Холл, Р. Фейджин і Ф. Фейджин), згідно з яким сис-

тема – це множина об’єктів, між якими існують певні відношення, а також 

їх атрибути. 

Під об’єктами розуміють компоненти (елементи) системи. Це, напри-

клад, підсистеми (тобто може існувати ієрархія підсистем) або окремі об’єкти 

системи. Атрибути – це властивості об’єктів. Відношення задають певний за-

кон, за яким визначається деяке відображення в одній і тій же множині 

об’єктів. Згідно з цим визначенням поняття множина і елемент є аксіоматич-

ними. Таким чином, система S задається парою елементів: 

S = (XS , RS ), 

де XS, RS – множини відповідно елементів (об’єктів) системи і відношень 

між ними. 

Відношення визначають взаємодію між об’єктами. У загальному випа-

дку n-відношення R в множинах X1, X2,… ,Xn є деякою підмножиною декарто-

вого добутку X1·X2 … Xn, який складений з n-вимірних наборів виду (x1,x2,…,xn 

), де xi Xi , і=1,2, …, n. 



Декартовим добутком множин A·B називається сукупність 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, наприклад 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 множина X – це область 

визначення, а підмножина Y – область значень функції. Функцію f можна роз-

глядати як множину впорядкованих пар елементів (x,y), де y=f( x). 

Що стосується атрибутів системи, то вони подібні до функцій, визначе-

них на підмножині об’єктів. 

Відмінність атрибутів від функцій полягає в тому, що два різних атри-

бути з точки зору поняття функції можуть бути однаковими. Атрибут A зада-

ється 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 функ-

цією від часу t. Наприклад, у разі дослідження пропускної спроможності діля-

нок автомобільних доріг об’єктами системи можуть бути перехрестя, 

розв’язки, поворот і прямолінійні ділянки доріг (статичні об’єкти) та автомо-

білі (динамічні об’єкти). Властивості (атрибути) динамічних об’єктів, на від-

міну від властивостей статичних, змінюються в часі. Наприклад, гальмівний 

шлях автомобіля змінюється залежно від швидкості руху і погодних умов, а 

прискорення може бути додатнім (під час розгону) або від’ємним (під час га-

льмування). Відношення в цій системі задаються згідно з правилами дорож-

нього руху. 

Вивчаючи систему більш глибоко, усвідомлюємо, що вона може склада-

тися з підсистем або бути одним з елементів більшої системи, тобто може іс-

нувати ієрархія систем. Наприклад, двигун є підсистемою автомобіля, який, у 

свою чергу, є підсистемою транспортного потоку магістралі. 

На теоретико-множинному рівні абстрактного опису системи можна 

отримувати досить таки загальні відомості про реальні системи, а для конкре-

тних цілей потрібні інші моделі, які давали б можливість детальніше аналізу-

вати різні властивості реальних систем. Для цього потрібні нижчі рівні абст-

рактного опису систем, які є окремими випадками опису теоретико-множин-

ного рівня. Так, якщо зв’язки між елементами даних множин встановлюються 

за допомогою деяких однозначних функцій, які відображають елементи мно-

жини в саму початкову множину, то має місце абстрактно-алгебраїчний рівень 

опису систем. У таких випадках вважають, що між елементами множини вста-

новлені нульарні, унарні, бінарні, тернарні й інші відношення. 

Якщо ж на даних множинах визначені деякі багатозначні функції, то ма-

ють місце топологічні абстрактні моделі, записані мовою загальної топології 

або її гілок, які називаються топологією алгебри, гомологічною топологією 

тощо. 

Вибір потрібного рівня абстрактного опису при вивченні тієї або іншої 

реальної системи є завжди найбільш відповідальним і найбільш важким кро-



ком у теоретико-системних побудовах. Цей процес майже не піддається фор-

малізації і багато в чому залежить від досвіду і знань дослідника, його профе-

сійної підготовки, цілей дослідження тощо. 

До основних характерних особливостей системи можна віднести насту-

пні: 

 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`язками розуміють лише такі, що закономірно ви-

значають інтегративні властивості системи, і це вирізняє систему з оточую-

чого середовища як цілісний об`єкт; 

 наявність визначеної організації, що проявляється у зменшенні ступеня 

ентропії (невизначеності) системи порівняно з ентропією системотвірних фа-

кторів. До таких факторів належать кількість елементів системи, кількість сут-

тєвих зв`язків, якими може володіти елемент, тощо; 

 наявність інтегративних властивостей, тобто властивих системі загалом, 

але не властивих жодному елементу зокрема. Це свідчить про те, що хоча вла-

стивості системи і залежать 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 сис-

теми загалом. 

У загальному вигляді поняття «система» характеризується: а) множи-

ною елементів; б) зв`язками між ними; в) цілісним характером матеріального 

об`єкта, явища або процесу. 

Можна відокремити такі головні групи властивих системам ознак, які 

характеризують: 

 сутність і складність систем; 

 зв`язок систем із зовнішнім середовищем; 

 цілеспрямованість систем; 

 параметри розвитку та функціонування систем. Розглянемо детальніше 

основні властивості системи. 

Загальність та абстрактність. Як система можуть розглядатися всі 

без винятку об`єкти, предмети, явища, процеси незалежно від їх природи. 

Множинність. Одна і та ж сукупність елементів може утворювати різні 

системи, кожна з яких визначається конкретними системотвірними відношен-

нями та властивостями. 

Цілісність і подільність. Система є передусім цілісною сукупністю 

елементів. Це означає, що, з одного боку, система – це цілісне утворення, а з 

іншого – в її складі чітко можуть бути відокремлені цілісні об`єкти (елементи). 

Однак не компоненти утворюють ціле (систему), а, навпаки, – при поділі ці-

лого виявляють компоненти системи. Отже, первинність цілого – це голов-

ний постулат теорії системи. 



Еквіпотенційність. Систему можна розглядати як підсистему системи 

вищого рівня, і, навпаки, – підсистему можна розглядати як систему зі своєю 

структурою, функціями, зв`язками між елементами. 

Неадитивність системи (емерджентність). Властивості системи 

хоча і залежать від властивостей її елементів, але не визначаються ними пов-

ністю. Функціонування системи не може бути зведено до функціонування ок-

ремих її компонентів. Сукупне функціонування взаємозв`язаних елементів си-

стеми породжує якісно нові її функціональні властивості. Звідси випливає ва-

жливий висновок: система не зводиться до простої сукупності елементів, тому, 

розділяючи її на частини, досліджуючи кожну з них окремо, неможливо пі-

знати всі властивості системи загалом. Цю властивість ще називають систем-

ною або інтегративною. Емерджентність є результатом виникнення між еле-

ментами системи так званих синергічних зв`язків, які забезпечують більший 

загальний ефект функціонування системи, ніж сума ефектів елементів сис-

теми, що діють незалежно. 

Синергетика (від грец. synergetikos – спільний, погоджений, діючий) на-

уковий напрямок, що вивчає зв`язки між елементами структури (підсисте-

мами), які утворюються у відкритих системах (біологічних, фізико- хімічних, 

економічних, соціальних та ін.) завдяки інтенсивному (потоковому) обміну ре-

човинами й енергією з навколишнім середовищем за нерівноважних умов. У 

складних системах спостерігається погоджена поведінка підсистем, у резуль-

таті чого зростає рівень її впорядкованості (явище самоорганізації), тобто зме-

ншується ентропія. Це, зокрема, стосується економічних і соціальних систем. 

Результатом самоорганізації стає виникнення взаємодії (наприклад, коопера-

ція) і, можливо, регенерація динамічних об`єктів (підсистем), складніших в ін-

формаційному аспекті, ніж елементи (об`єкти) середовища, з яких вони вини-

кають. 

Ієрархічність системи – це складність і багаторівневість структури си-

стеми, яка характеризується такими показниками: кількість рівнів ієрархії по-

будови та управління системою, різноманіття компонентів і зв`язків, склад-

ність поведінки та неадитивність властивостей, складність опису й управління 

системою, кількість параметрів і необхідний обсяг інформації для управління 

системою. Ієрархічність системи полягає також у тому, що систему можна ро-

зглядати як елемент системи вищого порядку (надсистеми), а її елементи – як 

системи нижчого порядку. 

Взаємозалежність між системою та зовнішнім середовищем. Сис-

тема формує та проявляє свої властивості при взаємодії із зовнішнім середо-

вищем. Вона розвивається під впливом зовнішнього середовища, але при 

цьому намагається зберегти власну якісну визначеність і властивості, що за-

безпечують відносну стійкість її функціонування. 

Рівень самостійності і відкритості системи визначається такими по-

казниками: кількістю зв`язків системи із зовнішнім середовищем у середньому 

на один її елемент чи інший параметр; інтенсивністю обміну інформацією чи 

ресурсами між системою та зовнішнім середовищем; ступенем впливу інших 

систем. 



Цілеспрямованість системи означає наявність у неї цілі (цілей) функ-

ціонування і розвитку. При цьому цілі характеризуються власною структурою 

та ієрархією. 

Надійність системи (наприклад, організації) характеризується, зок-

рема: безперебійністю функціонування системи при виході з ладу одного з 

компонентів; фінансовою стійкістю і платоспроможністю організації; перспе-

ктивністю запровадженої економічної, технічної, соціальної політики. 

Розмірність системи характеризується кількістю компонентів системи 

та зв`язків між ними, що також свідчить про складність системи. 

Застосування системного підходу в процесі наукового дослідження, зо-

крема в галузі державного управління та державної служби, передбачає дотри-

мання наступних системних принципів (рис. 5.4): 

 

 
Рис 5.4 – Принципи системного підходу 

 



Системи функціонують у певному зовнішньому середовищі. Зовнішнє 

середовище – це все те, що знаходиться зовні системи, поза її межами, вклю-

чаючи необхідні умови для існування та розвитку системи. Зовнішнє середо-

вище складається із багатьох природних, суспільних, інформаційних, економі-

чних, виробничих та інших факторів, які впливають на систему та й самі пев-

ною мірою перебувають під впливом цієї системи. 

Система може взаємодіяти із середовищем через: 

 призначення, тобто, якщо призначення системи несумісне з середови-

щем, то необхідно або модифікувати призначення, або модифікувати систему 

та пристосовувати її до середовища; 

 побудову, тобто компоненти системи повинні гармонійно взаємодіяти як 

між собою, так і з середовищем; 

 оцінку, тобто рівень сумісності системи з середовищем, ефективність ре-

алізації її призначення, можливість реалізації додаткових цілей. 

Взаємодія між системою та зовнішнім середовищем здійснюється за до-

помогою входів і виходів. Вхід системи – це дія на неї зовнішнього середо-

вища. Вихід системи – це результат функціонування системи для досягнення 

певної мети або її реакція на вплив зовнішнього середовища. Загальна кіль-

кість взаємодій системи із зовнішнім середовищем дуже велика, тому на прак-

тиці та в процесі наукового дослідження обмежуються аналізом найсуттєві-

ших зв`язків, вибір яких визначається конкретними умовами управління тим 

чи іншим об`єктом. При дослідженні взаємодії системи із зовнішнім середо-

вищем широко застосовується кібернетична ідея «чорної скриньки», запропо-

нованої Н. Вінером (рис. 5.5). 

 

 
 

Рис. 5.5 – Модель системи на основі принципу «чорна скринька» 

 

Ця максимально спрощена модель відображає дві важливі  властивості 

системи – цілісність і відокремленість від середовища. Однак, система не є 

ізольованою від зовнішнього середовища, а пов`язана з ним зв`язками, через 

які здійснює певний вплив, реалізуючи своє призначення, мету (виходи сис-

теми). Крім цього, повинні існувати зв`язки іншого типу, що забезпечують її 

використання, тобто дію на систему з боку середовища (входи системи). Назва 

«чорна скриня» образно підкреслює повну відсутність інформації про внутрі-

шню будову системи; в цій моделі фіксуються лише вхідні та вихідні зв`язки 

із середовищем. 

 



Класифікація систем 

 

Класифікація систем передбачає їх поділ на матеріальні та абстрактні. 

Матеріальні системи є реальними об’єктами, що існують у реальному 

часі. Вони поділяються на природні і штучні. Природні  системи – сукупність 

об’єктів природи, а штучні – організаційно- економічних, соціальних або тех-

нічних об’єктів. До природних систем належать астрокосмічні, планетарні, фі-

зичні, хімічні системи тощо. 

Абстрактні системи – розумово-зорові уявлення, зображення або мо-

делі матеріальних систем, які поділяються на логічні та символічні. 

Логічні системи є результатом дедуктивного або індуктивного предста-

влення матеріальних систем. Їх можна розглядати як системи понять і визна-

чень про структуру, стан та основні закономірності зміни стану матеріальних 

систем. 

Символічні системи є формалізацією логічних систем. Вони поділя-

ються 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. Чер-

няк пропонує наступний поділ систем. 

1. Великі системи (ВС) – це системи, котрі не можна спостерігати одно-

часно з позиції одного спостерігача або в часі, або в просторі. У таких випад-

ках система розглядається послідовно по частинах із поступовим переміщен-

ням з нижчого на вищий рівень. 

2. Складні системи (СС) – це системи, які не можна скомпонувати з пев-

них підсистем. Це означає, що: 

а) спостерігач послідовно змінює свою позицію стосовно об’єкта і спос-

терігає 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, називається процесом. Якщо сис-

тема характеризується одним варіантом поведінки, її називають детермінова-

ною. 

Імовірнісна система – це система, поведінку якої можна передбачити з 

певним рівнем імовірності на основі дослідження її минулої поведінки. 

Динамічні системи характеризуються наступними властивостями: 

 рівновага – здатність повертатися до початкового  стану, компенсуючи 

вплив зовнішнього середовища; 



 самоорганізація – здатність відновлювати свою структуру або поведінку 

для компенсації зовнішнього середовища; 

 інваріантність поведінки – те, що залишається в поведінці системи не-

змінним у будь-який відрізок часу. 

4. Кібернетичні або керуючі системи (КС) – це системи, з допомогою 

яких досліджуються процеси управління в технічних, біологічних, економіч-

них і соціальних системах. Центральним поняттям в цьому випадку є інфор-

мація як засіб впливу на поведінку системи. 

5. Цілеспрямовані системи (ЦС) – це системи, які володіють цілеспрямо-

ваністю. Досягнення цілі у більшості випадків має ймовірнісний характер. За 

способом керування системи поділяються на: керовані ззовні, самокеровані 

та з комбінованим керуванням. У керованих ззовні системах керуючий блок 

знаходиться за межами системи; в системах із комбінованим керуванням уп-

равління здійснюється частково 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 відно-

шень, зв’язків, інформації. 

Кожний із цих підходів потребує відповідного специфічного наукового 

інструментарію для розв’язання трьох різних видів завдань. 

Підсистемою називають сукупність елементів, які об’єднані єдиним 

процесом функціонування та при взаємодії реалізують певну функцію чи опе-

рацію, що необхідні для досягнення поставленої перед системою мети. 

Надсистемою називають систему вищого рівня ієрархії, ширшу, глоба-

льну систему, в яку досліджувана входить як складова частина. 

Головним системотвірним фактором є функції системи. Існує кілька ду-

мок стосовно того, що таке функція системи. Так, під функцією системи мо-

жна розуміти перетворення її входів у виходи. З іншої токи зору,  функція си-

стеми може полягати у збереженні її існування, підтримці структури та впоря-

дкованості. Іноді функцію системи ототожнюють із функціонуванням цієї ж 

системи, визначаючи її як спосіб, засіб або як дію для досягнення цілей сис-

теми. 

Функція системи – це все те, що виконує система або може виконувати 

відповідно до свого призначення. Множина 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 сис-

теми. Мета – це головне призначення системи, яке не  є детермінованим і фі-

ксованим, а може змінюватись у часі й не обов’язково єдино можливим чином. 

Мета конкретизується за допомогою цілей. Ціль системи – це бажаний стан 



її виходів. Системи, що мають ціль, називають цілеспрямованими. Цілі в ча-

совому аспекті поділяються на: тактичні, стратегічні та ідеали. Тактична 

ціль – це бажані результати, досягнення яких відбувається за визначений і по-

рівняно короткий період часу. Стратегічні цілі досягаються за довший час за 

умови досягнення тактичних цілей. Ідеал – це така ціль, що ніколи не досяга-

ється, але до якої система постійно прагне, реалізуючи тактичні і стратегічні. 

За наявністю інформації про способи досягнення виокремлюють: 

 функціональну ціль – ціль, шляхи та способи досягнення якої вже відомі, 

а тому повторюються у часі та просторі; 

 ціль-аналог, яка є результатом дії іншої системи, але ніколи не реалізу-

валася системою, що досліджується, а коли й досягалась, то за інших зовніш-

ніх умов; 

 ціль розвитку – нова ціль, яка ніколи раніше не досягалась, вона по суті 

пов’язана з утворенням нової системи. 

Системотвірним фактором є також стан системи, що характеризується 

кількісними та якісними значеннями внутрішніх параметрів системи у певний 

момент. Зміна довільної кількості цих характеристик означатиме перехід сис-

теми 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 системи – це розгорнута в часі послідовність реакцій системи на 

внутрішні зміни та зовнішній вплив. 

Ще одним системотвірним фактором є наявність рівноваги, тобто здат-

ності 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 зда-

тна повертатись, називають стійким станом рівноваги. 

 

Зв’язки (потоки). Види зв’язків 

Зв’язок – це одна з категорій,  що найчастіше  застосовується в систем-

ному аналізі. Зв’язок (потік) є важливим, з точки зору дослідження або керу-

вання системою, обміном речовиною, енергією, інформацією між системою і 

зовнішнім середовищем, а також між елементами системи. Функції системи 

реалізуються через зв’язки, тобто через потоки енергії, людей, матеріальні та 

інформаційні. Структура ініціює потоки, спрямовуючи їх певними каналами, 

перетворює з певною затримкою в часі. Зв’язки, які необхідні для збереження 

структури, називаються підтримуючими, а ті, що є результатом функціону-

вання системи, – потоками продукції. Зв’язок між предметами (процесами, по-

діями, явищами) можна визначити наступним чином: два та більше об’єктів 

пов’язані, якщо за наявністю або відсутністю деяких властивостей в одних ми 

можемо робити висновки про їхню наявність або відсутність в інших. Ця вла-

стивість зв’язків й обумовлює особливу пізнавальну цінність їх виявлення. До-

слідження зв’язків дає змогу пізнавати об’єкти не безпосередньо, а опосеред-

ковано, через інші об’єкти, що знаходяться з ними в тому чи іншому зв’язку. 



Між елементами довільної системи та між різними системами існують 

зв’язки, за допомогою яких вони взаємодіють між собою. Ці зв’язки можуть 

виражатися в обміні речовиною, енергією чи інформацією між взаємодіючими 

системами або елементами. Система може мати зовнішні та внутрішні зв’язки. 

Зв’язки можуть бути також як прямими, так і зворотними. Системи мають ці-

лком нові якості, що відсутні в елементах системи. Ці якості виникають саме 

завдяки наявності зв’язків між елементами. 

Зворотні зв’язки є складною формою прояву причинної залежності і по-

лягають у тому, що результат попередньої дії впливає на наступний перебіг 

процесу в системі, тобто причина підпадає під зворотний вплив наслідку. 

Якщо зворотний зв’язок підсилює результат впливу наслідку, то його назива-

ють позитивним, а якщо послаблює – негативним. 

Системний підхід у науковому дослідженні передбачає наявність класи-

фікації зв’язків, зокрема: 

Зв’язки взаємодії (координації), серед яких можна розрізнити 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 

тому, що вони опосередковуються цілями, які ставить перед собою кожна зі 

сторін взаємодії. У цьому виді зв’язків можна розрізняти кооперативні та кон-

фліктні. Слід зазначити, що зв’язки взаємодії – найширший клас зв’язків, так 

чи інакше присутній у всіх інших типах зв’язків. 

Зв’язки породження (генетичні), коли один об’єкт є основою, що по-

роджує до життя інший об’єкт. 

Зв’язки перетворення, серед яких можна розрізняти ті, котрі реалізу-

ються через певний об’єкт, що забезпечує це перетворення, і ті, які реалізу-

ються шляхом безпосередньої взаємодії двох або більше об’єктів, у 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 од-

них елементів системи обумовлює необхідність інших елементів, які взаємо-

діють з першими. 

Зв’язки функціонування, що забезпечують життєдіяльність об’єкта або 

його діяльність. Об’єкти, які поєднуються такими зв’язками, спільно викону-

ють певну функцію, причому 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 модифікацію функціональ-

них 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 розвивається, однак ос-

новним змістом процесу при цьому є достатньо суттєві зміни в побудові 

об’єкта і формах його життєдіяльності. Таким чином, системний об’єкт виму-

шений виходити на інший рівень функціонування, раніше недоступний або не-

можливий для нього, а умовою такого виходу є зміна його організації. 



Зв’язки управління, які залежно від конкретного виду можуть утворю-

вати різновид або функціональних зв’язків, або зв’язків розвитку. 

Крім наведеної, існують й інші класифікації зв’язків, наприклад суттєві 

й несуттєві, внутрішньосистемні та міжсистемні, взаємні та односторонні, су-

перечливі та несуперечливі, корисні та шкідливі, слабкі та тісні, важливі і не-

важливі, жорсткі та гнучкі. 

Особливу увагу доцільно звернути на наступні три види зв’язків. 

Рекурсивний – необхідний зв’язок між соціально-економічними яви-

щами та об’єктами, при яких є очевидним, де причина, а де наслідок. 

Синергічний – це зв’язок, який при спільних діях незалежних елементів 

системи забезпечує зростання загального ефекту до більшого значення, ніж 

сума ефектів цих елементів, якщо вони діють незалежно. Отже, це підсилюю-

чий зв’язок елементів системи. 

Циклічний – складний обернений зв’язок, при якому функціонування 

або розвиток однієї підсистеми створює основу для функціонування та розви-

тку другої і навпаки. 

Структура – це множина частин або форм, які знаходяться у взаємодії 

та специфічному порядку, необхідному для реалізації певних функцій. Функ-

ція є первинною щодо структури і визначає останню. Структура системи – 

одна з основних категорій системного аналізу, що характеризує стійку впоря-

дкованість 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 точки зору можна сказати, що форма – це структура змісту. 

Під структурою систем розуміють її стійку впорядкованість і зв’язки 

між елементами та підсистемами. Структура відтворює найсуттєвіші зв’язки 

між елементами та підсистемами, що мало змінюються при змінах у системі 

та забезпечують існування як системи,  так і найважливіших її властивостей. 

Для визначення структури системи необхідно провести її послідовну деком-

позицію, тобто виокремити в ній підсистеми всіх рівнів, які доступні аналізу, 

та їхні елементи, котрі відповідно до завдань дослідження не поділяються на 

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 ви-

окремлюються основні типи структур: лінійна, матрична, мережева, кістякова, 

ієрархічна, деревовидна. 

 

Сутність методу моделювання 

 

В межах системного аналізу часто використовується метод моделю-

вання. Системний аналіз використовує апарат моделювання для розв’язування 

задач дослідження об’єкта, проектування нової системи та організації управ-

ління. 



Моделювання є одним із способів пізнання, який полягає в заміні де-

якого об’єкта іншим об’єктом, який має подібні властивості. Тобто метод мо-

делювання є одним із способів опосередкованого пізнання. Моделювання це 

завжди зіставлення відомого з невідомим за аналогією . 

Призначення методу моделювання представлено на рис. 5.6. 

 

 
 

Рис. 5.6 – Призначення методу моделювання 

 

Люди завжди використовували моделювання, намагаючись з його допо-

могою відтворити абстрактні ідеї й реальні об`єкти. Моделювання охоплює 

широкий діапазон аспектів людського спілкування – від наскального живо-

пису і спорудження ідолів до складання систем складних математичних рів-

нянь, що описують політ ракети у космічному просторі. При цьому головним 

є те, що подібність між об`єктом і моделлю суттєва, а різниця несуттєва. 

Модель – це представлення реального об`єкта, системи або поняття у 

вигляді, що відрізняється від його реального стану існування. Модель є про-

відною ланкою між дослідником та об’єктом, виконує функції замінника 

об’єкта та дозволяє отримати нові знання про цей об’єкт. Модель є джерелом 

інформації про об`єкт і допомагає пояснити, зрозуміти або вдосконалити цей 

об`єкт. Модель може бути точною копією об`єкта (хоча виконана з іншого ма-

теріалу та в іншому масштабі) або відображати деякі характерні властивості 

об`єкта в абстрактній формі. 



При моделюванні можливі різні рівні аналогій. Найвищий рівень – коли 

модель тотожна самому об’єкту. Однак в цьому випадку втрачається зміст мо-

делювання. З іншого боку надмірне спрощення моделі призводить до невідпо-

відності досліджуваному об’єкту. 

Доцільність моделі як засобу усвідомлення реальних зв`язків і закономі-

рностей очевидна: вона допомагає упорядкувати нечіткі й суперечливі по-

няття. У техніці моделі служать для проектування нових досконаліших систем 

та вивчення їх основних функцій, властивостей, зв`язків. 

Модель як засіб осмислення дійсності дає можливість впорядкувати та 

формалізувати початкові уявлення про об’єкт дослідження. У процесі побу-

дови моделі виявляються суттєві взаємозв’язки та залежності, послідовність 

дій (алгоритм) і необхідні ресурси. Як засіб спілкування модель дає змогу то-

чніше сформулювати основні поняття і стисло описати систему, дозволяє по-

яснити причинно-наслідкові зв’язки та загальну структуру системи, що дослі-

джується та моделюється. 

 

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 сис-

теми; 

 спілкування; 

 навчання, імітації та прогнозування поведінки системи; 

 імітаційного експерименту; 

 прогнозування; 

 здійснення експериментів 

 використання в задачах управління та оптимізації. 

Моделі зручно розглядати у вигляді безперервного спектра, який почи-

нається від точних моделей чи макетів до повністю абстрактних математичних 

рівнянь. 

Основні властивості моделі: 

 скінченність (повнота) – відображається скінчена кількість відношень 

елементів системи; 

 складність (спрощеність) – виходить із необхідності оперування мо-

деллю; 

 точність (наближеність) по відношенню до реальної системи. 

Адекватність є основною характеристикою побудованої моделі. По-

няття адекватності слугує для оцінки рівня виконання вимог повноти та точ-

ності, необхідного для досягнення мети моделювання. Ступінь адекватності 

моделі перевіряється експериментальним шляхом на основі введення міри аде-

кватності. 



Використання моделей для навчання і тренування сприяє підвищенню 

ефективності та скороченню  тривалості навчання. Імітація різноманітних 

практичних ситуацій на моделі, особливо проблемних і критичних, інформація 

про дії попередників підвищує якість освіти. Як засіб проведення наукового 

експерименту модель застосовується в тих випадках, коли проведення реаль-

ного експерименту неможливе або недоцільне. 

Головні етапи процесу побудови моделі представлено на рис. 5.7. 

 
Рис. 5.7 – Етапи процесу побудови моделі 

 

Система описується як ієрархічне утворення, тобто не однією моделлю, 

а кількома чи групою моделей, кожна з яких описує поведінку системи з пог-

ляду різних рівнів абстрагування. Для кожного рівня ієрархії існують характе-

рні особливості та змінні, закони та принципи, за допомогою яких описується 

поведінка системи. 

Стратифікація системи – процес поділу системи на рівні, що харак-

теризують 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 скрині», в якій акцент робиться 

на функціях і поведінці системи, а про її будову є лише опосередкована інфо-

рмація, що відображається у зв’язках із зовнішнім середовищем. Зв’язки із се-

редовищем, які йдуть у систему (входи), дають можливість впливати на неї, 

використовувати її як засіб, а зв’язки, що йдуть із системи (виходи), є резуль-



татами її функціонування, які або впливають на зміни в середовищі, або спо-

живаються зовні системи. Рівні дослідження та моделювання систем приве-

дено на рис. 5.8. 

 
Рис. 5.8 – Рівні дослідження та моделювання систем 

 

Класифікація моделей та методів математичного моделювання  

 

Для того щоб визначити види моделей, перш за все, потрібно 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 змінними; 

 призначення; 

 форма представлення властивостей системи. 

Під час моделювання можливі різні абстрактні конструкції, проте, осно-

вною є віртуальна (уявна) модель, що відображає ідеальне уявлення людини 

про навколишній світ, який фіксується у свідомості через думки і образи. Вір-

туальна модель може представлятися у вигляді наочної моделі за допомогою 

графічних образів і зображень. 

Наочні моделі залежно від способу реалізації можна поділити на дво-або 

тривимірні графічні, анімаційні і просторові. Графічні й анімаційні моделі ши-

роко використовуються для відображення процесів, які відбуваються в моде-

льованій системі. Графічні моделі застосовуються в системах автоматизова-

ного проектування (соmputer-аided design, СА). 

Для відтворення тривимірних моделей за допомогою комп’ютера існує 

багато графічних пакетів, найбільш поширені з яких: Corel DRAW, 3D Studio 

Мах і Мaya. Графічні моделі є базою всіх комп’ютерних ігор, а також застосо-

вуються під час імітаційного моделювання для анімації. 

Щоб побудувати модель у формальному вигляді, створюють 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 зале-

жить 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 дійсності. За видом математичні моделі 

для дослідження характеристик процесу функціонування систем можна розді-

лити на аналітичні, імітаційні і комбіновані. 

Для аналітичної моделі характерно те, що процеси функціонування еле-

ментів системи записуються у вигляді деяких функціональних співвідношень 

(алгебрі, інтегрально-диференціальних, кінцево-різницевих тощо) або логіч-

них умов. Аналітична модель може бути досліджена такими методами: 

а) аналітичним, коли прагнуть отримати в загальному вигляді явні зале-

жності для шуканих характеристик; 

б) чисельним, коли, не вміючи розв’язувати рівняння в загальному ви-

гляді, прагнуть отримати числові результати при конкретних початкових да-

них; 

в) якісним, коли, не маючи розв’язку в явному вигляді, можна знайти 

деякі властивості розв’язку (наприклад, оцінити сталість розв’язку). 



Якнайповніше дослідження процесу функціонування системи можна 

провести, якщо відомі явні залежності, що пов’язують шукані характерис-

тики з початковими умовами, параметрами і змінними системи S. 

Проте такі залежності вдається отримати тільки для порівняно простих 

систем. При ускладненні систем дослідження їх аналітичним методом нашто-

вхується на значні труднощі, які часто бувають нездоланними. 

Тому, бажаючи використовувати аналітичний метод, у цьому випадку 

йдуть на суттєве спрощення початкової моделі, аби мати можливість вивчити 

хоча б загальні властивості системи. Таке дослідження на спрощеній моделі 

аналітичним методом допомагає отримати орієнтовні результати для визна-

чення точніших оцінок іншими методами. Чисельний метод дозволяє дослі-

джувати порівняно з аналітичним методом ширший клас систем, але при 

цьому отримані розв’язки носять приватний характер. 

Чисельний метод особливо ефективний при використанні комп’ютерів. 

В окремих випадках дослідника системи можуть задовольнити і ті ви-

сновки, які можна зробити при використанні якісного методу аналізу матема-

тичної моделі. Такі якісні методи широко використовуються, наприклад, в те-

орії автоматичного управління для оцінки ефективності різних варіантів сис-

тем управління. 

В імітаційній моделі відтворюється процес функціонування системи S у 

часі, причому імітуються елементарні явища, що складають процес, із збере-

женням 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 характеристики системи S. 

Основною перевагою використання імітаційних моделей порівняно з 

аналітичними моделями є можливість розв’язання складніших задач. 

Імітаційні моделі дозволяють досить просто враховувати такі фактори, 

як наявність дискретних і безперервних елементів, нелінійні характеристики 

елементів системи, численні випадкові дії тощо, які часто створюють труд-

нощі при аналітичних дослідженнях. Нині імітаційне моделювання – найбільш 

ефективний метод дослідження великих систем, а часто і єдиний практично 

доступний метод отримання інформації про поведінку системи, особливо на 

етапі її проектування. 

Коли результати, отримані при відтворенні на імітаційній моделі про-

цесу функціонування системи S, є реалізаціями випадкових величин і функцій, 

тоді для знаходження характеристик процесу потрібне його багаторазове від- 

творення з подальшою статистичною обробкою інформації і доцільно як метод 

машинної реалізації імітаційної моделі використовувати метод статистичного 

моделювання. Спочатку був розроблений метод статистичних випробувань, 

що є чисельним методом, який застосовувався для моделювання випадкових 

величин і функцій, імовірнісні характеристики яких співпадали з розв’язками 

аналітичних задач (така процедура отримала назву метода Монте-Карло). По-

тім цей прийом почали застосовувати і для машинної імітації з метою дослі-

дження характеристик процесів функціонування систем, схильних до випад-

кових дій, тобто з’явився метод статистичного моделювання. 



Таким чином, методом статистичного моделювання надалі називати-

мемо метод машинної реалізації імітаційної моделі, а методом статистичних 

випробувань (Монте-Карло) називатимемо чисельний метод розв’язання ана-

літичних задач. 

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 па-

раметрів системи. Імітаційне моделювання може бути покладене також в ос-

нову структурного, алгоритмічного і параметричного синтезу великих систем, 

коли потрібно створити систему із заданими характеристиками при певних об-

меженнях, яка є оптимальною за деякими критеріями оцінки ефективності. 

Використання комбінованих (аналітико-імітаційних) моделей при ана-

лізі і синтезі систем дозволяє об’єднати переваги аналітичних й імітаційних 

моделей. При побудові комбінованих моделей проводиться попередня деком-

позиція процесу функціонування об’єкта на складові підпроцеси, і для тих з 

них, де це можливо, використовуються аналітичні моделі, а для решти підпро-

цесів будуються імітаційні моделі. Такий комбінований підхід дозволяє охо-

пити якісно нові класи систем, які не можуть бути досліджені з використанням 

тільки аналітичного й імітаційного моделювання окремо. 

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 копією реального об’єкта. Залежно від того, в якому 

співвідношенні перебувають властивості системи і моделі, реальні моделі мо-

жна поділити на натурні і макетні. 

Натурні (фізичні) моделі – це існуючі системи (або їх частини), на 

яких ведуться дослідження. Натурні моделі повністю адекватні реальній си-

стемі, що дає можливість отримувати високу точність і достовірність резуль-

татів моделювання. Істотні недоліки натурних моделей – це неможливість мо-

делювання критичних й аварійних режимів їх роботи і висока вартість. 

Макетні моделі – це реально існуючі моделі, що відтворюють моде-

льовану систему в певному масштабі. Іноді такі моделі називаються масш-

табними. Параметри моделі і системи відрізняються між собою. Числове зна-

чення цієї відмінності називається масштабом моделювання, або коефіцієн-

том схожості. Ці моделі розглядаються в рамках теорії схожості, яка в окре-

мих випадках передбачає геометричну схожість оригіналу і моделі для відпо-

відних масштабів параметрів. Прості макетні моделі – це пропорційно змен-

шені копії існуючих систем, які відтворюють основні властивості системи або 

об’єкта залежно від мети моделювання. 

Макетні моделі широко використовуються під час вивчення фізичних та 

аеродинамічних процесів, гідротехнічних споруд і багатьох інших технічних 

систем. 

Залежно від можливості змінювати в часі свої властивості моделі поді-

ляються на статичні і динамічні. Статичні моделі, на відміну від динамічних, 

не змінюють своїх властивостей в часі. Динамічні моделі, як правило, є іміта-

ційними. 



Залежно від того, яким чином відтворюються в часі стани моделі, розрі-

зняють дискретні, неперервні і дискретно-неперервні (комбіновані) моделі. 

Відповідно до співвідношень між станами системи і моделі 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 значен-

нях вхідних параметрів на виході можна отримати лише один результат; 

 стохастичні моделі, в яких змінні, параметри та умови функціонування, 

стан системи є випадковими величинами та пов’язані стохастичними залежно-

стями; 

 невизначені моделі, в яких розподіл ймовірностей певних параметрів 

може або взагалі не існувати, або ж бути невідомим. 

За закономірностями зміни своїх параметрів: 

 дискретні, для яких характерно, що множини припустимих значень вхі-

дних 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 моме-

нту часу, тобто в явному вигляді відсутня залежність від часу; 

 динамічні – значення параметрів явно залежать від часу. 

Процес зміни станів називається рухом системи. Розрізняють два осно-

вних типи динамічних систем: 

 з дискретними станами (безліч станів чи обмежена їх кількість); 

 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 сис-

тема. 

Для такої ідентифікації обов’язково потрібно знати ту ознаку, що відрі-

зняє один стан системи від іншого. Наприклад, при дослідженні систем масо-

вого обслуговування в якості такої ознаки, зазвичай, використовують кількість 

заявок у системі. Відповідно, зміна числа заявок у системі інтерпретується як 

перехід системи в новий стан. 

Якщо ж не вдається підібрати таку ознаку або її поточне значення немо-

жливо зафіксувати, то систему відносять до класу з безперервно змінюваною 

безліччю станів. Прикладом безперервно змінюваної безлічі станів може слу-

гувати зміна форми падаючої краплі води. 

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, мо-

жна виділити як дискретні стани («висить» – «летить» – «упала»), так і непе-

рервні (зміна форми під час падіння). 



Зміна станів може відбуватися або у фіксовані моменти часу, безліч яких 

дискретна (наприклад, надходження нових заявок на обслуговування), або не-

перервна (зміна температури тіла при нагріванні). Відповідно до цього розріз-

няють системи з дискретним часом переходів (зміни станів) і системи з непе-

рервним часом (точніше, «що живуть» у неперервному часі). 

Залежно від засобів описування та оцінки: 

 дескриптивні – не використовуються визначені критерії ефективності 

функціонування системи, тому з їх допомогою лише описується, аналізується 

її поведінка; 

 нормативні – характеризують норму функціонування системи і викори-

стовуються в процесі прийняття управлінських рішень, при проектуванні сис-

тем. 

За природою моделі: 

 предметні (природні та штучні); 

 знакові (мовні (вербальні) та математичні (аналітичні та імітаційні)). 

Цілеспрямована поведінка людини ґрунтується на формуванні цільової 

ситуації та мисленого перетворення фактичної ситуації в цільову. Основою 

побудови ситуаційної моделі є опис об’єкта у вигляді сукупності елементів, 

що пов’язані між собою певними відношеннями, які відбивають семантику 

предметної галузі. Модель об’єкта має багаторівневу структуру і являє собою 

інформаційний контекст, на тлі якого здійснюються процеси управління. 

Знакові моделі поділяють на концептуальні і математичні. 

Концептуальна (змістовна) модель – це абстрактна модель, що визначає 

структуру модельованої системи, властивості її елементів і причинно-наслід-

кові зв’язки, властиві системі й істотні для досягнення мети моделювання. Фа-

ктично – це формалізований опис досліджуваної системи, що скла- дається з 

тексту, блок-схеми, таблиць, графіків й іншого ілюстративного матеріалу. 

Математична модель – це сукупність математичних співвідношень, що 

пов’язують вихідні характеристики стану фізичного об’єкта з вхідною інфор-

мацією, початковими даними, обмеженнями, що накладаються на функціону-

вання 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 інформацію про поведінку об’єкта (механізм протікання 

процесів, динаміку, поведінку об’єкта як в минулому, так і в майбутньому 

тощо). Математичні моделі можуть бути класифіковані за рядом ознак, у від-

повідності з якими і вибирається математичний апарат, покликаний слугувати 

мовою опису властивостей, структури і поводження оригіналу. 

Розрізняють апріорні й апостеріорні моделі. Перші виводяться на основі 

теоретичних міркувань, а другі – на основі емпіричних даних. Вибір матема-

тичного апарату залежить також від складу фактичної інформації. 

Аналітичне моделювання припускає використання математичної моделі 

реального об’єкта у формі алгебраїчних, диференціальних, інтегральних й ін-

ших рівнянь, що пов’язують вихідні змінні з вхідними, доповненими системою 



обмежень. При цьому передбачається наявність однозначної обчислювальної 

процедури отримання точного розв’язку рівнянь. 

При імітаційному моделюванні використовувана математична модель 

відтворює алгоритм («логіку») функціонування досліджуваної системи в часі 

при різних поєднаннях значень параметрів системи і зовнішнього середовища. 

Побудова імітаційної моделі не вимагає обов’язкового повного (стро-

гого) математичного опису реальної системи чи процесу. Широко застосову-

ються чисельні методи, що дозволяють за допомогою ЕОМ досить швидко на-

ближено проаналізувати складну нелінійну систему, аналітичне розв’язування 

якої принципово неможливе. 

За способом задавання відношень між параметрами та змінними: 

 лінійні – описують прості системи; 

 нелінійні – володіють властивістю синергізму. 

Для вивчення внутрішньої структури системи використовують: 

 моделі складу – відображають, з яких елементів і підсистем складається 

система; 

 моделі структури – відображають відношення між елементами та 

зв’язки між ними. 

Для прогнозування використовуються так звані прогностичні мо-

делі, що дають змогу передбачити поведінку системи в майбутньому на основі 

інформації про її ретроспективу. 

Залежно від форми подання об’єкта моделювання поділяють на:  

 реальне 

 абстрактне.  

При реальному моделюванні використовують можливість дослідження 

характеристик на реальному об’єкті чи на його частині. 

Реальні (натурні, аналогові) моделі є об’єктами, що існують реально і 

створюються із реальних матеріалів. 

Такі моделі припускають, зазвичай, дійсне відтворення досліджуваного 

об’єкта і можуть бути: 

 геометрично подібні йому (наприклад, зменшені копії); 

 фізично подібні (відтворюються фізичні процеси, що вивчаються, їх кі-

нетика та динаміка, різного виду зв’язки); 

 математично подібні (наприклад, аналогові моделі побудовані на ос-

нові електромагнітних та електроакустичних аналогій, макет при проекту- 

ванні нового літака, що має ті ж аеродинамічні властивості; при плануванні 

забудови архітектори 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 при-

роду, але однаковий математичний опис процесу функціонування. 

Абстрактне моделювання має види: наочне, символьне, математичне. 

Предметні (матеріальні) моделі функціонують за законами свого буття, неза-

лежно від того, чи створена ця модель природою або ж сконструйована люди-

ною. Так, сучасні комп’ютери, що використовуються, як засоби моделювання, 

є матеріальними моделями, оскільки вони функціонують на основі механіч-

них, електричних і інших фізичних законів світу. 

Знакові (ідеальні) моделі, створені людиною в процесі наукового дослі-

дження, а також втілюються у визначену матеріальну 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 по-

рівняно простими та недорогими засобами аналізувати поведінку систем та пе-

редбачати характер їх поведінки 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 відбува-

ються в об’єкті. 

Символьне моделювання являє собою штучний процес створення 

об’єкта, який замінює реальний та виражає основні його властивості через пе-

вну систему знаків та символів. 

Символьне моделювання поділяється в свою чергу, на мовне та знакове. 

В основі мовного моделювання лежить певний тезаурус, який утворюється із 

набору вхідних понять, причому цей набір має бути фіксованим. 

Тезаурус – це словник, який не містять неоднозначних слів. Кожному 

його слову відповідає лише одне поняття. 

Під тезаурусом розуміють словник, одиниці якого містять набори ознак, 

що характеризують родово-видові зв’язки та згруповані за змістовною близь-

кістю. Між тезаурусом та звичайним словником існують принципові розбіж-

ності. 

За способом відображення реальних явищ, які відбуваються в об`єкті, 

моделювання поділяється на: 

 фізичне, що тільки зберігає фізичну природу явища; 

 математичне, основою якого є відповідність рівнянь, які описують про-

цеси моделі, реаліям досліджуваного явища; 

 геометричне, за якого відображаються тільки зовнішні форми. 

При дослідженні економічних, соціальних, адміністративних систем 

найчастіше застосовують методи математичного, структурного, ситуаційного, 

інформаційного та імітаційного моделювання. 

Математичне моделювання дає змогу отримати характеристики реа-

льного об’єкта чи системи. Математична модель системи містить, як правило, 



опис множини можливих станів системи та закон переходу з одного стану в 

інший. Математичне моделювання охоплює імітаційне, інформаційне, струк-

турне, ситуаційне тощо. 

Імітаційне моделювання дає змогу відтворити процес функціонування 

системи у часі. При імітаційному моделюванні намагаються відтворити про-

цес функціонування системи у часі за допомогою певних алгоритмів. При 

цьому імітуються основні явища, що утворюють процес, який розглядається, 

із збереженням їх логічної структури та послідовності перебігу в часі. Це 

уможливлює одержання інформації про стан процесу в певний момент та оці-

нку характеристик системи. 

Імітаційні моделі дають змогу враховувати такі ознаки, як дискретність 

та неперервність елементів системи, нелінійність їхніх характеристик, випад-

кові збурення тощо. 

Інформаційне (кібернетичне) моделювання використовують для побу-

дови моделей, для яких відсутні безпосередні аналоги фізичних процесів. У 

такому разі намагаються відобразити лише деяку функцію і розглядають 

об’єкт як «чорний ящик», який має певну кількість входів та виходів. У такий 

спосіб моделюють тільки окремі зв’язки між входами та виходами. 

В основі кібернетичних моделей лежить відображення окремих інфор-

маційних процесів регулювання, що дають змогу оцінити поведінку реальної 

системи. Для побудови моделі необхідно виділити досліджувану функцію ре-

ального об’єкта та спробувати формалізувати її через окремі оператори 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 систем (теоретико-множинних, лінгвістичних) специфічних підходів до 

моделювання. 

Структурне моделювання включає: методи сітьового моделювання; 

структурний підхід до формалізації структур різних типів (ієрархічних, мат-

ричних) на основі теоретико-множинного їх подання та поняття номінальної 

шкали теорії вимірювання; поєднання методів структуризації з лінгвістич-

ними. 

Ситуаційне моделювання базується на модельній теорії мислення, в ра-

мках якої можна описати основні механізми регулювання процесів прийняття 

рішень. В основі модельної теорії мислення є формування у свідомості та під-

свідомості людини інформаційної моделі об’єкта чи зовнішнього світу. 

Розглянута схема класифікації систем моделювання важлива сама по 

собі. На етапі розробки концептуальної моделі вона, по-перше, дозволяє уточ-

нити мету і задачі моделювання і, по-друге, полегшує перехід до етапу форма-

лізації моделі. Крім того, значно пізніше, на етапі оцінювання якості розроб-

леної моделі, знання класифікаційних ознак дає можливість оцінити ступінь її 

відповідності первинному задуму розробника. 



Необхідно відзначити, що розглянуті класифікаційні ознаки застосовні і 

для визначення типу моделі, що створюється. При цьому досліджувана сис-

тема і її модель можуть відноситися як до одного, так і до різних класів. На-

приклад, реальна система може бути піддана впливу випадкових факторів і, 

відповідно, буде відноситися до класу стохастичних систем. 

Якщо розробник моделі вважає, що впливом цих факторів можна знех-

тувати, то створювана модель буде являти собою детерміновану систему. Ана-

логічним чином можливе відображення системи з неперервним часом зміни 

станів у модель з дискретними переходами тощо. Зрозуміло, приналежність 

реальної системи і її моделі до одного класу говорить про коректність моделі, 

однак, з погляду інтересів дослідження, таке «дзеркальне відображення» да-

леко не завжди є корисним. 

 

Вимоги до моделей 

У загальному випадку під час побудови моделі потрібно враховувати 

такі вимоги: 

– незалежність результатів розв’язання задач від конкретної фізичної ін-

терпретації елементів моделі; 

– змістовність, тобто здатність моделі відображати важливі риси і влас-

тивості реального процесу, який вивчається і моделюється; 

– дедуктивність, тобто можливість конструктивного використання мо-

делі для отримання результату (управління, прогнозування); 

– індуктивність – вивчення причин і наслідків, від окремого до загаль-

ного, з метою накопичення необхідних знань. 

Оскільки модель створюється для вирішення конкретних завдань, розро-

бник моделі має бути впевнений, що не отримає абсурдних результатів, а всі 

отримані результати відображатимуть необхідні для дослідника характерис-

тики і властивості модельованої системи. Модель повинна дати можливість 

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 використовують модель для 

прийняття рішень і пошуку якнайкращих способів створення модельованої си-

стеми або її модернізації. Завжди потрібно пам’ятати, що користувачем інфо-

рмації, отриманої за допомогою моделі, є замовник. Недоцільно розробляти 

модель, якщо її не можна буде використовувати. Більш того, робота з моделлю 

повинна бути автоматизована для замовника до такої міри, щоб він міг працю-

вати з нею в межах своєї предметної області. Таким чином, між моделлю і ко-

ристувачем має бути реалізований розвинений інтерфейс, який зазвичай ство-

рюється за допомогою системи меню, налаштованої на використання моделі в 

певній області. 

Ступінь деталізації моделі потрібно вибирати з урахуванням цілей моде-

лювання, можливості отримання необхідних вхідних даних для моделі і вра-

ховуючи 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 проектування, і на більшу кі-

лькість питань може дати правильні відповіді. 

 

Співвідношення між моделлю та системою 

Модель і система перебувають у певних співвідношеннях, від яких зале-

жить ступінь відповідності між ними. На міру відповідності між системою і 

моделлю вказують поняття ізоморфізму і гомоморфізму. 

Система і модель є ізоморфними, якщо існує взаємно однозначна від-

повідність 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 моделювання. 

Однак існують і менш тісні зв’язки між системою та моделлю. Це так 

звані гомоморфні зв’язки, які визначають однозначну відповідність лише в 

один бік – від моделі до системи. Система і модель є ізоморфними тільки у разі 

спрощення системи, тобто скорочення множини її властивостей (атрибутів) і 

характеристик поведінки, які впливають на простір станів системи. 

Станом динамічної системи (моделі) в деякий момент часу t називається 

множина значень всіх її параметрів (змінних), виміряних одночасно у цей мо-

мент. При зміні значення хоча б одного параметра системи в наступний мо-

мент часу говорять, що стан системи змінився. 

Стан системи зручно розглядати як точку в багатовимірному просторі. 

Множина всіх можливих станів системи називається простором 

станів системи. 

Зазвичай модель є більш простою, ніж система. На рис. 7.2 схематично 

зображена відмінність ізоморфної і гомоморфної залежностей між системою і 

моделлю для просторових станів системи Zs і моделі Zm. 

Множина 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. Розгля-

немо відношення між системою і моделлю, враховуючи, що ці відношення ві-

дповідають 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 однозначно визначає 

стан моделі і навпаки: 

 

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 дискретна модель зі скін-

ченною множиною можливих станів. Прикладом реалізації такої моделі може 

бути скінченний автомат або мережа Петрі. 

Імовірнісні відношення зі скінченною множиною станів. У цьому ви-

падку 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 мно-

жиною можливих станів. Прикладом реалізації подібної моделі може бути імо-

вірнісний автомат. 

Імовірнісні відношення з нескінченною множиною станів, коли 

стани системи і моделі визначають стани один одного лише з деякою ймовір-

ністю: 

 

𝑃(𝑍𝑚 = 𝑍𝑚𝑗|𝑍𝑠 = 𝑍𝑠𝑖) ≤ 1 

𝑃(𝑍𝑠 = 𝑍𝑠𝑖|𝑍𝑚  = 𝑍𝑚𝑗) ≤ 1 

 

Це так звані стохастичні моделі, до яких, наприклад, належать марків-

ські моделі (ланцюги Маркова) і моделі систем масового обслуговування. 

 

Методика експериментальних досліджень  

 

Сутність експерименту, загальні вимоги до проведення 

Однією з важливих складових наукових досліджень є експеримент. 

Термін «експеримент» походить від. лат. experimentum – спроба, дослід і вжи-

вається для позначення низки споріднених понять: дослід, цілеспрямоване спо-

стереження, відтворення об`єкта дослідження, організація особливих умов 

його існування, перевірка передбачень. Отже, поняття «експеримент» означає 

проведення у визначених умовах серії дослідів для спостереження за станом 



об`єкта дослідження, які дозволяють стежити за його змінами і відтворювати 

їх кожний раз під час повторення дослідів. 

Основною метою експериментів є визначення властивостей об`єктів до-

слідження та перевірка справедливості гіпотез і на цій основі широке вивчення 

теми наукового дослідження. 

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 функціонування; 

– потрібно мати можливість проведення якісних та кількісних вимірів 

факторів, які впливають на об’єкт дослідження, зміну його стану або 

поведінки під час експерименту; 

– опис об’єкта експериментального дослідження потрібно проводити в 

системі його складових; 

– потрібне обов’язкове визначення та опис умов існування об’єкта дос-

лідження (галузь, тип виробництва, умови праці тощо); 

– потрібно мати чітко сформульовану експериментальну гіпотезу про 

наявність причинно-наслідкових зв’язків; 

– необхідне предметне визначення понять сформульованої гіпотези екс-

перименту; 

– потрібне обґрунтоване виділення незалежної та залежної змінних; 

– потрібний обов’язковий опис специфічних умов діяльності об’єкта до-

слідження (місце, час, соціально-економічна ситуація тощо). 

Типові помилки в проведенні експерименту 

– Сформульовані гіпотези не відбивають проблемну ситуацію, суттєві за-

лежності 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 хара-

ктер. 

– Допущено помилки в попередньому описі об’єкта, що призвело до не-

правильної емпіричної інтерпретації змінних і вибору неадекватних показни-

ків. 

– Допущено помилки при формулюванні дослідних і контрольних вихід-

них результатів експерименту, виявляється значна їх різниця, що викликає 

сумніви в можливості порівняти ці групи за складом змінних. 

– Важко підібрати контрольний об’єкт за однорідними або схожими з екс-

периментальними параметрами. 

– При аналізі результатів експерименту переоцінюється вплив незалежної 

змінної на залежну без урахування впливу випадкових факторів на зміни в екс-

периментальній ситуації. 

 

 

 



Класифікація експериментів 

 За призначенням об’єкта експерименту: природничо-наукові, вироб-

ничі, педагогічні, соціологічні, економічні тощо. 

 За характером зовнішніх впливів на об’єкт дослідження: 

речовинні, енергетичні, інформаційні. 

– Речовинний експеримент передбачає вивчення впливу різних речовин-

них факторів на стан об’єкта дослідження, наприклад, вплив різних домішок 

на якість сталі. 

– Енергетичний експеримент використовується для вивчення впливу рі-

зних видів енергії (електромагнітної, механічної, теплової тощо) на об’єкт до-

слідження. 

– Інформаційний експеримент використовується для вивчення впливу 

інформації на об’єкт дослідження. 

 За характером об’єктів та явищ, що вивчаються в експерименті: 

технологічні, соціометричні тощо. 

– Технологічний експеримент спрямований на вивчення елементів тех-

нологічного процесу (продукції, обладнання, діяльності робітників тощо) або 

процесу в цілому. 

– Соціометричний експеримент використовується для вимірювання іс-

нуючих міжособистісних соціально-психологічних відносин у малих групах з 

метою їх подальшої зміни. 

 За структурою об’єктів та явищ, що вивчаються в експерименті: 

прості та складні. 

– Простий експеримент використовується для вивчення простих 

об’єктів, які мають у своєму складі невелику кількість взаємозв’язаних та вза-

ємодіючих елементів, що виконують прості функції. 

– У складному експерименті вивчаються явища або об’єкти з розгалуже-

ною структурою та великою кількістю взаємозв’язаних та взаємодіючих еле-

ментів, що виконують складні функції. 

 За способом формування умов проведення експерименту: 

природні та штучні. 

 Природні експерименти характерні для біологічних, соціальних, педа-

гогічних, психологічних наук, наприклад, при вивченні соціальних явищ (со-

ціальний експеримент) в обставинах, наприклад, виробництва, побуту тощо. 

 Штучні експерименти широко використовуються в багатьох природ-

ничо-наукових або технічних дослідженнях. У цьому випадку вивчаються 

явища, що ізольовані до потрібного стану, для того щоб оцінити їв в кількіс-

ному та якісному відношеннях. 

 За організацією проведення експерименту: лабораторні, натурні, 

польові, виробничі, відкриті або закриті тощо. 

– Лабораторні досліди проводять з використанням типових приладів, 

спеціальних моделюючих установок, стендів, обладнання тощо. 



– Натурний експеримент проводиться в природних умовах та на реаль-

них об’єктах. Залежно від місця проведення натурні експерименти поділяють 

на виробничі, польові, полігонні тощо. 

Експерименти можуть бути відкритими та закритими. Такі типи екс-

периментів значно поширені в психології, соціології, педагогіці. У відкритому 

експерименті його завдання відкрито пояснюються тим, хто досліджується, у 

закритому – для одержання об’єктивних даних завдання експерименту прихо-

вуються. 

 За характером взаємодії засобу експериментального дослідження з 

об’єктом дослідження: звичайні та модельні. 

– Звичайний (класичний) експеримент включає експериментатора, 

об’єкт або предмет експериментального дослідження та засоби, за допомогою 

яких проводиться експеримент. 

– Модельний експеримент базується на використанні як об’єкта, що дос-

ліджується, моделі, яка може не тільки заміщувати в дослідженні реальний 

об’єкт, але і умови, в яких він вивчається. 

 За типом моделей, що досліджуються в експерименті: матеріальні та 

розумові. 

– Матеріальний експеримент є формою об’єктивного матеріального 

зв’язку свідомості з зовнішнім світом. У матеріальному експерименті викори-

стовуються матеріальні об’єкти дослідження. 

– Розумовий (ідеалізований, уявний) експеримент є однією з форм розу-

мової діяльності суб’єкта, у процесі якої в його уяві відтворюється структура 

реального експерименту, тобто засобами розумового експерименту є розумові 

моделі (чуттєві образи, образно- знакові моделі, знакові моделі). 

 За  величинами,  що  контролюються  в  експерименті:  пасивні та 

активні. 

– Активним називають експеримент, під час виконання якого дослідник 

може, за своїм бажанням, змінити рівень факторів і  активно втручатись у про-

цес дослідження. У цих умовах дослідник може планувати як однофакторний, 

так і багатофакторний експеримент. 

– Пасивним називають експеримент, яким неможливо керувати. Умови 

проведення такого експерименту змінюються без участі дослідника. Постано-

вка такого експерименту є простою, але точність результатів набагато нижча 

порівняно з активним експериментом. Рекомендації, розроблені на основі па-

сивного експерименту, мають значення тільки для умов його проведення. 

 За способом формування умов – лабораторні, виробничі. 

 За метою дослідження – констатуючі, контролюючі, пошукові, виріша-

льні; 

– Перетворюючий (творчий) експеримент включає активну зміну стру-

ктури та функцій об’єкта дослідження у відповідності до висунутої гіпотези, 

формування нових зв’язків та відносин між компонентами об’єкта або між до-

сліджуваним об’єктом та іншими об’єктами. 



– Констатуючий експеримент використовується для перевірки відпові-

дних передбачень. У процесі такого експерименту констатується наявність ви-

значеного зв’язку між впливом на об’єкт дослідження та результатом. 

– Контролюючий експеримент зводиться до контролю 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 змінити його стан, 

називають факторами. Фактори бувають змінними, сталими і некерованими. 

Змінним фактором (хі,і=1,n) називають контрольовану (вимірювану) змінну 

величину, що набуває на певний проміжок часу сталого значення. Сталим на-

зивають фактор, який не змінює свого значення протягом усього експериме-

нту. Тобто, сталі фактори фіксуються на визначених рівнях, і вживаються за-

ходи для того, щоб ці рівні практично залишались незмінними. 

На об`єкт дослідження впливає низка факторів, які важко або взагалі не-

можливо врахувати. Такі фактори називають некерованими, або збуреннями 

(wі, і=1, m). Дію цих факторів на об`єкт дослідження ще називають рівнем 

шуму. Наявність шуму під час експерименту знижує його точність, надійність 

та ускладнює аналіз отриманих результатів. 

Зміна стану об`єкта дослідження, яка спричинена впливом змінних фак-

торів, називається вихідним параметром (уі, і=1, k). Таким чином, експери-

ментом можна назвати сукупність дослідів, скерованих на вивчення залежно-

сті вихідного параметра від факторів, що діють на об`єкт. Частину експериме-

нту, 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 експериментальних досліджень базується на серії однофакторних 

експериментів. 

Спочатку вивчається залежність у2 від х2 при сталих значеннях 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 декількох (бажано не 

менше п`яти) рівнях. 



Багатофакторним називають експеримент, під час якого на об`єкт до-

слідження одночасно діють декілька змінних факторів. Метод багатофактор-

ного експерименту дає змогу отримати математичну модель процесу у вигляді 

рівняння, за яким оцінюють вплив на об`єкт дослідження як окремих факторів, 

так і їх взаємодію. Планування та оброблення отриманих результатів здійсню-

ється за допомогою формалізованих методів, які будуть розглянуті далі. 

Існують два види завдань, які вирішує основний експеримент: інтерпо-

ляційні та оптимізаційні. Розв`язання оптимізаційних задач полягає у пошуку 

оптимальних умов перебігу процесу. Розв`язання інтерполяційних задач поля-

гає у виявленні кількісних залежностей між різними факторами з метою мате-

матичного опису процесу. 

До об`єкта дослідження ставляться такі вимоги: 

 результати дослідів повинні відтворюватися; відхилення значень резуль-

татів дослідів, які здійснюються в однакових умовах через певний проміжок 

часу, не повинні перевищувати величини, визначеної методами математичної 

статистики; 

 об`єкт дослідження має бути керованим, тобто повинна бути забезпе-

чена можливість у кожному досліді обирати потрібні рівні факторів під час 

проведення активного експерименту. 

Параметр оцінки – це результат досліду у відповідних умовах, або реа-

кція об`єкта дослідження на дію факторів. До вихідних факторів висуваються 

такі вимоги: 

 параметр оцінки повинен оцінюватись кількісно; множина значень, яких 

може набувати параметр оцінки, називається областю визначення; 

 параметр оцінки повинен виражатись одним числом, без додаткових дій, 

вказівок; 

 заданому набору факторів повинно відповідати тільки одне значення па-

раметра; якщо під час повторення досліду в тих самих умовах величини пара-

метра значно відрізняються (досліди не відтворюються), це означає, що не вра-

хований якийсь важливий фактор або задане значення фактору змінюється у 

процесі дослідів; 

 якщо параметром обрано декілька функціонально зв`язаних величин, пе-

ревагу доцільно надати тій, яку можна визначити з найбільшою точністю; 

 параметр має бути універсальним для всебічної оцінки процесу; власти-

вості універсальності мають комплексні параметри; технічні параметри в ба-

гатьох випадках є недостатньо універсальними; 

 параметр бажано мати простим, який легко обчислюється і має фізичний 

зміст. 

Після того, як обрано об`єкт дослідження і визначено вихідні параметри, 

необхідно розглянути всі існуючі фактори. Кожний фактор має свою сферу 

визначення. До факторів висуваються такі вимоги: 

 для проведення активного експерименту фактори повинні бути керова-

ними, тобто підпорядковуватись досліднику; 



 у методиці необхідно визначити операційність факторів, тобто зазна-

чити, як встановлюються рівні їх величини, чим регулюються, вимірюються і 

фіксуються; потрібно чітко знати розмірність усіх факторів і вихідного пара-

метра; 

 при визначенні величини фактору повинна забезпечуватися висока точ-

ність і відрізнятись на декілька порядків від інтервалу зміни його рівня. 

До сукупності факторів, що діють на об`єкт дослідження, 

ставляться додаткові вимоги, а саме: 

 фактори не повинні корелювати між собою, тобто при зміні одного фак-

тору інший не повинен змінюватися; у випадку наявності кореляції в якості 

фактору можна приймати відношення двох факторів, логарифм їх відношення 

тощо; 

 фактори повинні бути сумісними, тобто наявність одного з них не по-

винна виключати іншого. 

Після обрання об`єкта дослідження, параметра і факторів, а також визна-

чення виду експерименту переходять до складання плану його виконання. 

 

Етапи підготовки наукового експерименту 

Для проведення будь-якого виду експерименту необхідно попередньо 

спланувати та виконати таке: 

 Розробити гіпотезу, яка підлягає перевірці, та методику експеримента-

льних робіт; 

 визначити способи і прийоми впливу на об`єкт дослідження; 

 забезпечити умови для виконання експериментальних робіт; 

 розробити шляхи і прийоми фіксування ходу і результатів експериме-

нту; 

 підготувати засоби експерименту (прилади, установки, моделі тощо); 

 забезпечити експеримент необхідним обслуговуванням. 

Особливе значення має правильне розроблення методики експериме-

нту. 

Методика – це сукупність обдуманих і фізичних операцій, які розмі-

щені у визначеній послідовності для досягнення поставленої мети дослі-

дження. 

Під час розроблення методики проведення експерименту необхідно пе-

редбачати: 

 попереднє цілеспрямоване спостереження за об`єктом або явищем, що 

вивчається, з метою визначення вихідних даних (гіпотез, обрання змінних фа-

кторів); 

 створення умов, у яких можливе експериментування (добір об`єктів для 

експериментальної дії, усунення впливу випадкових факторів); 

 визначення області інтересу для змінних факторів та меж вимірювання; 

 можливість систематичного спостереження за розвитком явища і точ-

ного опису фактів; 



 проведення систематичної реєстрації замірів і оцінок фактів різними за-

собами і способами; 

 створення складних ситуацій з метою підтвердження або спростування 

раніше отриманих даних; 

 перехід від емпіричного вивчення з логічним узагальненням 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 раніше апробована в інших лабораторіях, оскільки 

вона може бути неприйнятною або складною в силу специфічних особливос-

тей клімату, приміщення, лабораторного обладнання, персоналу тощо. 

Перед кожним експериментом складається його план (програма вико-

нання), який включає такі етапи: 

 мету, завдання та обґрунтування об`єму експерименту; 

 вибір змінних факторів; 

 визначення кількості дослідів та послідовності зміни факторів; 

 вибір кроку зміни факторів, визначення інтервалів між майбутніми екс-

периментальними точками; 

 обґрунтування вибору засобів для вимірювання; 

 опис проведення експерименту; 

 обґрунтування вибору способів оброблення та аналізу результатів екс-

перименту. 

Необхідно також обґрунтувати вибір засобів вимірювання приладів та 

іншого обладнання. У зв`язку з цим експериментатор повинен бути добре обі-

знаний з існуючою вимірювальною апаратурою в Україні і за кордоном. Від-

повідальним моментом у підготовці засобів вимірювання є визначення точно-

сті виміру і похибки. 

Методи вимірювань повинні базуватися на законах спеціальної науки 

метрології, яка вивчає вимірювальні засоби і методи. Методи вимірювань мо-

жна поділити на прямі і непрямі. Під час прямих вимірювань шукану величину 

знаходять із досліду, а під час непрямих – за функціональними вимірами. Ви-

мірювання бувають абсолютні й відносні. Абсолютні – це прямі заміри в оди-

ницях вимірювальної величини; відносні заміри – це відношення вимірюваль-

ної величини до однойменної величини, яка приймається за вихідну одиницю. 

Необхідно виділити декілька основних способів вимірювань. 

Спосіб безпосередньої оцінки – відповідає визначенню величини безпо-

середньо за відліковим пристроєм вимірювального приладу прямої дії. 

Спосіб порівняння – передбачає необхідну вимірювальну величину порі-

внювати з величиною, що є мірою. 

Спосіб протиставлення – здійснюється шляхом порівняння з мірою, 

тобто вимірювана величина і величина, що є мірою, одночасно діють на при-

стрій, за допомогою якого встановлюється співвідношення між цими величи-

нами. 



Диференційний спосіб – полягає в тому, що на вимірний пристрій діє рі-

зниця виміряної та відомої величини, яка є мірою. 

Нульовий спосіб – полягає у доведенні результату ефективної дії вели-

чини на пристрій до нуля. 

Спосіб заміщення – передбачає заміну вимірюваної величини відомою 

величиною з відновлюваною мірою. 

Спосіб збігу полягає в тому, що різниця між заданою величиною і вели-

чиною, яка є мірою, визначається шляхом збігу відміток шкал або періодичних 

сигналів. 

Вимірювальні прилади та пристрої. Вимірювальним приладом нази-

вають засіб вимірювання, призначений для отримання певної інформації про 

величину, що вивчається, у зручній для експериментатора формі. У таких при-

ладів вимірювальна величина переорюється на покази або сигнали. Вони скла-

даються з двох головних вузлів: приймаючого сигнал і перетворювального 

його у покази. За способом відліку значення вимірювальної величини прилади 

поділяються на показникові та реєструвальні. 

Вимірювальний пристрій (стенд) є системою, що складається з основ-

них і допоміжних засобів вимірювання, які призначені для вимірювання однієї 

або кількох величин. Пристрій має різні засоби вимірювання і перетворювачі, 

призначені для одно- або багатоступеневого перетворення сигналу до того рі-

вня, який дозволяє зафіксувати його вимірювальним механізмом. 

 

Розробка методики експерименту 

Методика експерименту – це сукупність розумових і фізичних опера-

цій, розташованих у певній послідовності, в відповідності з якою досягається 

мета дослідження. 

При розробці методики проведення експерименту необхідно передба-

чити: 

 проведення попереднього цілеспрямованого спостереження над дослі-

джуваним об’єктом або явищем з метою визначення вихідних даних (гіпотез, 

вибору факторів варіювання); 

 створення умов, у яких можливе експериментування (підбір об’єктів для 

експериментального впливу, усунення впливу випадкових факторів); 

 визначення меж вимірювань; 

 систематичне спостереження за ходом розвитку досліджуваного явища і 

точний опис фактів; 

 проведення систематичної реєстрації вимірів і оцінок фактів різними за-

собами і способами; 

 створення повторюваних ситуацій, перехресних впливів, зміна їх харак-

теру і умов; 

 створення ускладнених ситуацій з метою підтвердження або спросту-

вання попередньо одержаних даних; 

 перехід від емпіричного вивчення до логічних узагальнень, до аналізу і 

теоретичної обробки одержаного фактичного матеріалу. 



Важливим етапом підготовки експерименту є визначення його цілей і за-

дач. Кількість задач не повинна бути занадто великою (найкращий варіант 3–

4, максимально 8–10). 

Перед експериментом потрібно вибрати фактори варіювання, тобто 

встановити основні і другорядні характеристики, що впливають на досліджу-

ваний процес, проаналізувати розрахункові схеми процесу. 

Правильний вибір основних і другорядних факторів відіграє суттєву 

роль в ефективності експерименту, оскільки він зводиться до знаходження за-

лежностей між цими факторами. Необхідно також обґрунтувати набір засобів 

вимірів, обладнання, машин і апаратів. Тому важливо бути добре ознайомле-

ним з вимірювальною апаратурою що використовується в країні. Нерідко ви-

никає потреба в створенні унікальних приладів, установок, стендів для вико-

нання експерименту. При цьому їх розробка і конструювання повинні бути ре-

тельно обґрунтовані теоретичними розрахунками. 

Одним з найвідповідальніших моментів в експерименті є встановлення 

точності вимірів і похибки. Методи вимірів повинні ґрунтуватись на законах 

спеціальний науки – метрології, що вивчає засоби і методи вимірів. 

При експериментальному дослідженні одного і того ж процесу повторні 

відліки з приладів зазвичай неоднакові. Розкид значень (відхилення) відбува-

ється через недосконалість приладів, неоднорідність властивостей досліджу-

ваного матеріалу тощо. Тому експеримент ніколи не завершується одним ви-

міром, 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 процес його прове-

дення; складається послідовність операцій вимірів і спостережень; детально 

описується окремо кожна операція з урахуванням обраних засобів для прове-

дення експерименту; обґрунтовуються методи контролю якості операцій, що 

забезпечують при мінімальній кількості вимірів високу надійність і задану то-

чність; розроблюються форми журналів для запису результатів спостережень 

і вимірів. 

Важливим розділом методики є вибір методів обробки і аналізу експе-

риментальних даних. Зазвичай результати експериментів зводяться в такі фо-

рми запису: таблиці, графіки, формули, що дозволяє швидко аналізувати оде-

ржану інформацію. 

Особлива увага в методиці повинна бути приділена математичним мето-

дам обробки і аналізу дослідних даних, наприклад, встановленню емпіричних 

залежностей, апроксимації зв’язків між характеристиками варіювання, встано-

вленню 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 реаліза-

ції іспитів; 

 визначення послідовності зміни факторів; 



 вибір кроку зміни факторів, завдання інтервалів між майбутніми експе-

риментальними точками; 

 обґрунтування засобів виміру; 

 опис проведення експерименту; 

 обґрунтування способів обробки і аналізу результатів експерименту. 

На об’єм і трудомісткість проведення експериментальних робіт істотно 

впливає вид експерименту. Наприклад, натурні і польові експерименти, як 

правило, мають більшу трудомісткість, що треба враховувати при плануванні. 

Після встановлення обсягу експериментальних робіт складається перелік не-

обхідних засобів вимірів, об’єм матеріалів, список виконавців, календарний 

план і кошторис витрат. 

В умовах достатньо повної інформації метою експериментального дос-

лідження може бути підтвердження теоретичних розрахунків, знаходження 

експериментальних коефіцієнтів для рівнянь або пошук оптимального рі-

шення. Число дослідів визначається характером залежностей, які описують пе-

вний процес. 

В умовах неповної або суперечливої інформації, коли відома тільки об-

ласть експерименту, необхідно визначити характер залежностей, які пов`язу-

ють фактори з вихідним параметром. У цьому випадку значення факторів ін-

туїтивно розбивають на інтервали з отриманням  певної кількості рівнів для 

кожного фактору, а потім, під час проведення експерименту, реалізують усі 

можливі сполучення рівнів факторів. 

В умовах відсутності апріорної інформації про об`єкт дослідження не-

відомими є як область експерименту, так і фактори. У цьому випадку дослід 

планують за ходом експерименту. Отримавши і проаналізувавши результат 

першого досліду, дослідник планує наступний. Потім в експеримент залуча-

ються нові змінні фактори, і впродовж усього експерименту дослідник отри-

мує нову інформацію про об`єкт дослідження і процеси, які в ньому відбува-

ються. 

План експерименту може бути складений у формі планово контрольної 

карти і методичної сітки або матриці. 

Програму експерименту розглядає науковий керівник, обговорюють у 

науковому колективі (наприклад, на засіданні кафедри або науково-технічної 

ради) і затверджують у встановленому порядку. 

 

Обробка експериментальних даних 

Обробка експериментальних даних є одним з основних етапів будь-

якого експерименту. Вона необхідна для отримання відповіді на питання: «Чи 

достовірні одержані дослідні дані в межах потрібної точності або допус-

ків»? Це необхідно для прогнозування стану в різних умовах функціонування, 

оптимізації окремих параметрів, а також для розв’язку будь-яких інших спе-

цифічних задач. Особливо важливою є ретельна математична обробка резуль-

татів експериментів, яка підтверджує теоретичні висновки. 

Застосування різних методів обробки експериментальних даних, крите-

ріїв вірогідності і адекватності моделей досліджуваним процесам або явищам, 



оцінка точності і надійності результатів експерименту вимагає знання основ-

них положень теорії імовірності і математичної статистики, умілого викорис-

тання принципів і прийомів програмування. Крім того, в зв’язку з ускладнен-

ням алгоритмів обробки даних необхідні глибокі знання основних обчислюва-

льних методів. Кінцевою метою будь-якої обробки експериментальних даних 

є висування гіпотез про клас і структуру математичної моделі досліджуваного 

явища, визначення складу і об’єму додаткових вимірів, вибір можливих мето-

дів наступної статистичної обробки і аналіз виконання основних передумов, 

що лежать у їх основі. Математичне моделювання об’єкта досліджень поля-

гає в математичній імітації поведінки об’єкта або системи з тим чи іншим сту-

пенем точності для можливого його відтворення і дослідження як спрощеної і 

ідеалізованої копії (моделі). 

Треба мати на увазі, що слово «модель» використовується в різних зміс-

товних значеннях при заміні оригіналу (об’єкта досліджень) в рамках задачі, 

яка вирішується тим чи іншим її еквівалентом. 

В техніці під моделлю розуміють спеціально синтезований об’єкт, що 

має певну міру подібності вихідному, реальному об’єкту. Модель співвідно-

ситься з реальністю так, як «природній ландшафт» з картиною, яка його зобра-

жає і є творінням художника. Їх відповідність один одному залежить від рівня 

майстерності художника і застосованих ним образотворчих засобів. Ця анало-

гія, на наш погляд, достатньо повно ілюструє взаємозв’язок в методології на-

уки між накопиченими людством знаннями і дійсними властивостями реаль-

ності. 

При ідеалізації прагнуть до скорочення числа незалежних параметрів 

(змінних) і використання стандартних моделей окремих елементів. 

Математичний опис об’єкту називається строгим, якщо він прове-

дений на основі відомих постулатів суто математичним шляхом без будь- яких 

необґрунтованих припущень. 

При цьому математичну строгість досліджень не варто змішувати з точ-

ністю. 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 припущень. 

Для прикладних досліджень питання математичної строгості часто не насті-

льки важливе, на відміну від достовірності чи точності. З ними пов’язана ефе-

ктивність застосування об’єкта досліджень у конкретних галузях і можливість 

отримання максимально корисного ефекту. 

Залежно від складності об’єкту і цілей досліджень, одержують моделі 

трьох типів: фізичні, розрахункові і математичні. 

Під фізичними моделями розуміють ті, які найбільш повно описують 

поведінку об’єкта за допомогою фізичних оцінок і термінів, загальноприйня-

тих у цій галузі науки. В такі моделі входять без спрощень усі відомі функці-

ональні співвідношення і зв’язки між параметрами об’єкта, а також врахову-

ються отримані експериментальні дані по даному об’єкту. Це найскладніший 

і найбільш трудомісткий тип моделей. 



Недоліки цього методу полягають у тому, що моделі є складними за 

складом і структурою. Вони не дозволяють чітко визначити ступінь впливу 

окремих параметрів на фоні інших. Усе це ускладнює аналіз і синтез об’єктів 

досліджень. 

Розрахункові моделі описують процес без урахування факторів, які не 

мають суттєвого впливу на кінцеві результати досліджень. 

При таких припущеннях складні математичні залежності, що описують 

процеси, заміняють наближеними (апроксимованими ) співвідношеннями, де-

які змінні величини – їх середніми значеннями, нелінійні вирази – лінійними 

тощо. Таке спрощення дозволяє використовувати в подальших дослідженнях 

формальні методи сучасної математики і обчислювальної техніки. 

Математична модель – це наближений опис певного класу явищ зов-

нішнього світу, виражений за допомогою математичної символіки. 

Математичні моделі будуються аналітичним шляхом або отримуються 

на підставі обробки експериментальних даних. Вони в достатній мірі повно 

характеризують досліджуваний об’єкт. До них відносяться також алгоритми 

розв’язку рівнянь, складені на їх основі програми для комп’ютерної обробки 

експериментальних даних тощо. 

Ці моделі найчастіше використовуються в прикладних галузях наук, ча-

стково в технічних науках по багатьох спеціальностях. По мірі насичення да-

них про об’єкт від таких моделей переходять до більш складних, які строго 

описують явища і закономірності, що вивчаються, а потім до побудови фунда-

ментальних теорій. 

У залежності від методу побудови, математичні моделі поділяють на два 

типи: гносеологічні (пізнавальні) і інформаційні. 

Гносеологічні моделі призначені для опису різних фізичних, технологі-

чних і інших характеристик об’єктів дослідження. 

Інформаційні моделі – це математичні моделі, які використовуються 

для розв’язку задач аналізу та синтезу параметрів 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 раціона-

льних інтервалів їх варіацій з ціллю ефективного функціонування в реальних 

умовах. Моделі такого типу є важливим елементом систем управління 

об’єктом. Вони дозволяють находить значення параметрів об’єкту, забезпечу-

ючи можливість оперативного управління його функціонуванням. 

Математична модель – потужний метод пізнання зовнішнього світу, а 

також прогнозування і управління. Аналіз математичної моделі дозволяє про-

никнути в сутність досліджуваних явищ. Процес математичного моделювання, 

тобто вивчення явища за допомогою математичної моделі, можна поділити на 

4 етапи. 

Перший етап – формулювання законів, що зв’язують основні об’єкти 

моделі. Цей етап вимагає широкого знання фактів, що відносяться до дослі-



джуваних явищ, і глибокого проникнення в їх взаємозв’язки. Ця стадія завер-

шується записом в математичних термінах сформульованих якостей, уявлень 

про зв’язки між об’єктами моделі. 

Другий етап – дослідження математичних задач, до яких приводять ма-

тематичні моделі. Основним питанням тут є розв’язок прямої задачі, тобто 

одержання в результаті аналізу моделі вихідних даних для подальшого їх спі-

вставлення з результатами спостережень досліджуваних явищ. На цьому етапі 

важливу роль набувають математичний апарат, необхідний для аналізу мате-

матичної моделі і обчислювальна техніка. 

Третій етап – з’ясування того, чи задовольняє прийнята гіпотетична мо-

дель критерію практики, тобто з’ясування питання про те, чи узгоджуються 

результати спостережень з теоретичними наслідками моделі в межах точності 

спостережень. Якщо модель була цілком визначена – всі параметри її були за-

дані, – то визначення ухилень теоретичних наслідків від спостережень дає 

розв’язок прямої задачі з наступною оцінкою ухилень. Якщо ухилення вихо-

дять за межі точності спостережень, то модель не може бути прийнята. 

Четвертий етап – наступний аналіз моделі в зв’язку з накопиченням 

даних про досліджувані явища і модернізація моделі. В процесі розвитку на-

уки і техніки, дані про досліджувані явища, все більше і більше уточнюються, 

і наступає момент, коли висновки, отримані на підставі існуючої математичної 

моделі, не відповідають нашим знанням про явище. В такому випадку виникає 

необхідність побудови, більш досконалої математичної моделі. 

Для створення сучасної математичної моделі на підставі експеримен-

тальних даних необхідно розв’язати такі часткові задачі: 

 Аналіз, вибраковка і відновлення аномальних (збитих) або пропущених 

вимірів. Ця задача пов’язана з тим, що вихідна експериментальна інформація 

за- звичай неоднорідна за якістю. В основній масі результатів прямих вимірів 

дані отримуються з найменшими похибками, проте не можна виключати ная-

вність грубих похибок, що викликані різними причинами (прорахунки експе-

риментатора, збої обчислювальної техніки, аномалії в роботі вимірювальних 

приладів тощо). 

Без глибокого аналізу якості даних, усунення або хоча б істотного змен-

шення впливу аномальних даних на результати експерименту та наступної їх 

обробки, можна зробити хибні висновки про досліджуваний об’єкт або явище. 

 Експериментальна перевірка законів розподілу експериментальних да-

них, оцінка параметрів і числових характеристик спостережуваних випадкових 

величин або процесів. Вибір методів наступної обробки, спрямованої на побу-

дову і перевірку адекватності обраної моделі досліджуваному явищу, істотно 

залежить від закону розподілу спостережуваних величин. Отримувані при 

розв’язку задачі висновки про природу 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). Розв’язок центральної задачі попере-

дньої обробки не є чисто математичним, а вимагає також і змістовного аналізу 

досліджуваного процесу, схеми і методики проведення експерименту. 



 Групування вихідної інформації при великому об’ємі експериментальних 

даних. При цьому повинні бути враховані особливості їх законів розподілу, які 

виявлені на попередньому етапі обробки. 

 Об’єднання декількох груп вимірів, одержаних, можливо, в різний час або 

в різних умовах, для спільного опрацювання. 

 Виявлення статистичних зв’язків в взаємного впливу різних вимірюваних 

факторів і результуючих змінних, послідовних вимірів одних і тих же величин. 

Розв’язок цієї задачі дозволяє відібрати ті змінні, які здійснюють найбільш си-

льний вплив на результуючу ознаку. Виділені фактори використовуються для 

подальшої обробки, зокрема, методами регресійного аналізу. Аналіз кореля-

цій- них зв’язків робить можливим висування гіпотез про структуру взаємних 

зв’язків змінних і, врешті-решт, про структуру моделі об’єкта досліджень. 

У ході попередньої обробки, крім вищезазначених задач, часто розв’язу-

ють й інші, що мають частковий характер: відображення, перетворення і уні-

фікацію типу спостережень, візуалізацію багатомірних даних тощо. 

Треба відзначити, що в залежності від остаточних цілей дослідження, 

складності досліджуваного явища і рівня апріорної інформації про нього, 

об’єм задач, що виконуються в ході попередньої обробки, може істотно зміни-

тись. Те ж саме можна сказати і про співвідношення цілей і задач, які вирішу-

ються при попередній обробці і на наступних етапах статистичного аналізу, 

спрямованих на побудову моделі об’єкта (процесу, явища). Так, наприклад, 

якщо метою експерименту є вимір значень невідомої, проте завідомо постійної 

величини шляхом прямих багатократних вимірів за допомогою засобу вимірів 

з відомими характеристиками похибок, то повна обробка результатів виміру 

обмежується найпростішою попередньою обробкою даних (оцінкою матема-

тичного очікування). В той же час, якщо вимірювана величина є змінною, а 

закон розподілу похибок вимірювального приладу невідомий, то для розв’язку 

остаточної задачі потребується проведення, як попередньої обробки даних, так 

і застосування статистичних методів дослідження фізичних залежностей. 

Для розв’язку задач попередньої обробки використовуються різномані-

тні статистичні методи: перевірка гіпотез, оцінювання параметрів і числових 

характеристик випадкових величин і процесів, кореляційний і дисперсійний 

аналіз. Для попередньої обробки першорядний вплив на якість розв’язку кін-

цевих задач дослідження, характерним є ітераційний розв’язок основних за-

дач, коли повторно повертаються до розв’язку тієї або іншої задачі після оде-

ржання результатів на наступному етапі обробки. 

У прикладних наукових (дисертаційних) роботах, особливо технічного 

профілю, завершальним етапом є проведення випробувань досліджуваного 

об’єкту умовах виробництва. 

Випробування – це різновид наукових експериментальних 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 експлуатації, окрім 

тих, які передбачені відповідними вимогами інструкцій з експлуатації і техні-

чного обслуговування у вигляді окремих регулювань механізмів. Мета таких 



випробувань полягає у визначенні відповідності даного об’єкту наукового (ди-

сертаційного) дослідження тим виробничим вимогам, які були спочатку пос-

тавлені перед дослідниками (розробниками). 

Державними нормативними документами сьогодні передбачається про- 

ведення майже 40 різних видів випробувань. Основними з яких є такі: 

 попередні заводські або польові випробування дослідного зразка; 

 приймальні випробування допрацьованих зразків або засвідчених пар-

тій; 

 контрольні випробування при масовому виробництві машин; 

 випробування зразків після капітального ремонту. 

Перші два види випробувань застосовуються на стадії проектування, на-

укових досліджень і доопрацювання нових конструкцій машин та устатку-

вання до їх працездатного стану. З їх допомогою оцінюється ефективність 

ідей, технологічних рішень, обґрунтованість вибору величини окремих пара-

метрів, конструктивно-технологічних схем, закладених в такі машини і устат-

кування, ступінь обґрунтованості і оптимальності базових (основних) величин 

параметрів. При цьому виявляються похибки, допущені при проектуванні, 

уточняються параметри основних елементів досліджуваного об’єкту, можливі 

відхилення, надійність роботи у виробничих умовах і дається висновок про 

перспективність подальшого використання його по основному призначенню. 

Наявність таких протоколів в додатку до дисертації є свідоцтвом високої 

практичної значущості проведених дисертаційних досліджень, що спрощує 

проведення експертизи дисертації. 

 

Вимоги щодо проведення статистичних спостережень 

Вимоги щодо проведення спеціальних статистичних спостережень були 

сформульовані ще в ХIX ст. відомим бельгійським статистиком А. Кетле. 

Перше правило: Програма статистичних спостережень повинна вклю-

чати тільки ті питання, на які необхідно одержати відповіді, виходячи з цілей 

статистичних спостережень. Виходячи з цього правила, із спостережень пот-

рібно виключити всі показники, які передбачається одержати про всяк випа-

док. 

Друге правило: в програму спостережень не варто включати питання, 

на які не вдасться одержати відповіді задовільної якості. 

Третє правило: в програму спостережень не повинні включатись пи-

тання, які можуть викликати недовіру обстежуваних суб’єктів (одиниць суку-

пності) відносно цілей проведення статистичного дослідження. При організа-

ції спостереження завжди треба пам’ятати про вплив, який здійснює спостере-

ження на досліджуваний об’єкт (одиниць сукупності). 

Виконання цих правил досягається шляхом розгляду (ще до спостере-

ження) всіх стадій статистичного дослідження – від цілей і методів збору, до 

способу зведення і групування, а також аналізу. Тільки в цьому випадку можна 

бути впевненим, що програма спостережень визначена правильно. Інакше не-

минучі надмірності в програмі спостережень, або відсутності в ній деяких 

питань, без відповіді на які цілі дослідження не можуть бути виконані. 



 

Вибіркові оцінки коректності математичної обробки результатів 

експерименту 

При обробці числових масивів, які є результатом експерименту, на прак-

тиці застосовують такі вибіркові оцінки: 

математичне очікування: 

 

𝑀𝑥 =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1 = ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥

−∞

+∞
                                            (5.1) 

 

дисперсія: 

 

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 ко-

ефіцієнт варіації, що визначається у відсотках по формулі: 

 

𝑉 =
𝜎𝑥

𝑀𝑥
∙ 100                                           (5.5) 

 

Дисперсія, середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації є кіль-

кісними характеристиками оцінки розсіювання значень результатів експери-

менту як випадкової величини і застосовуються при вивченні різних дій з ви-

падковим результатом. 

Коефіцієнт асиметрії і коефіцієнт ексцесу є характеристиками більш ви-

щого порядку. Перший характеризує «скривленість» розподілу вимірювальної 

величини, а другий – ступінь його «гостровершинності». 

Обчислені, за експериментально спостережуваними випадковими вели-

чинами і випадковими функціями, статистичні характеристики, несуть інфор-

мацію не про всю генеральну сукупність, яка в загальному випадку нескін-

ченна, а лише про певну її частину – вибірку, елементи якої виміряні з певними 



похибками. У зв’язку з цим, у результаті експерименту отримують лише певні 

оцінки параметрів генеральної сукупності. Отже, і будь-яка вибіркова оцінка 

– це випадкова величина, точність визначення якої, і можливі при цьому похи-

бки, необхідно контролювати. Слід також мати на увазі, що представлені вище 

параметри розподілу є точковими оцінками випадкових величин. Вони дозво-

ляють судити про значення обчисленої статистичної характеристики в даній 

точці і нічого не говорять про можливі межі варіювання самої оцінки. 

До обчислюваних в результаті експерименту оцінок випадкових величин 

висуваються три основні вимоги: спроможності, незміщенності і ефективно-

сті. Вважають, що оцінка спроможна, якщо із зростанням об’єму вибірки вона 

наближається до дійсного значення; незміщена, якщо її математичне очіку-

вання наближається до дійсного значення; і ефективна, коли оцінка володіє 

найменшим розсіянням у порівнянні з будь-якими іншими оцінками. 

З двох оцінок ефективніша та, яка володіє меншою дисперсією, тобто 

значення якої розсіваються в більш вузькому інтервалі. 

Точність вимірювань будь-якої фізичної величини характеризується, аб-

солютною ∆𝑥 = 𝑥 − �̅�  і відносною ∆𝑥 ∙ 100% похибками (тут ∆𝑥 – дійсне зна-

чення), які, в свою чергу, складаються з суми систематичних δ і випадкових 

похибок. Систематичні похибки δ постійні при кожному вимірюванні і зале-

жать від технічного рівня вимірювальної апаратури і техніки експерименту. Ці 

помилки можна звести до мінімуму шляхом вибору найбільш оптимальних ви-

мірю вальних приладів і більш точних методів визначення досліджуваних 

змінних. 

Випадкові похибки обумовлені впливом великої кількості чинників. Їх 

поява є випадковою від вимірювання до вимірювання, і не може бути заздале-

гідь врахована внаслідок їх залежності від зміни умов вимірювань і мінливості 

самих вимірюваних величин. Проте при чималій кількості експериментів су-

марне значення випадкових похибок, змінюються приблизно однаково в пози-

тивну і негативну сторону і наближається до нуля. Випадкові похибки в пере-

важній більшості підпорядковуються нормальному закону розподілу. 

При оцінці точності вимірювань рекомендується враховувати сумарну 

похибку за формулою: 

휀Ʃ = 𝛿 +
𝜎𝜉

√𝑁
                                     (5.6) 

 

де 𝜎𝜉  – середньоквадратичне відхилення випадкової величини 𝜉 при чи-

слі вимірювань N. 

 

Для величин, визначених шляхом непрямих вимірювань (розрахованих 

із інших величин, що вимірювалися безпосередньо) оцінка похибок здійсню-

ється обчисленням статистичних оцінок за відповідними функціональними за-

лежностями. 

Вибіркові характеристики Мх, σх та інші, що визначаються на основі об-

меженого числа спостережень, можуть наближатися до дійсних значень хара-

ктеристик генеральної сукупності 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 задава-

тися в одиницях вимірювання досліджуваної величини, в одиницях вибірко-

вого значення 𝜎𝑥, у відсотках досліджуваної величини або характеристики. 

Систематична похибка, будучи постійною, при цьому може не враховуватися. 

Ймовірність того, що дійсне значення характеристик генеральної сукупності 

знаходиться у певних межах, дорівнює: 

 

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 ймовір-

ністю буде потрапляти значення вимірювального параметра. Такий інтервал 

називається довірчим, а відповідна ймовірність – довірчою ймовірністю 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 називається рівнем значимості. Для 

зручності, величину довірчого інтервалу задають в долях середньоквадратич-

ного відхилення. Довірчу ймовірність визначають, як площу, обмежену 

кривою нормального розподілу в інтервалі від −𝑧𝜎𝑥  до  +𝑧𝜎𝑥 

Використовуючи формулу стандартного нормального розподілу для ко-

ефіцієнта 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) 

 

Визначають довірчий інтервал у такій послідовності: обчислюють пара-

метр вибірки, вибирають довірчу імовірність, визначають відповідне обра-

ному значенню число з таблиці табульованих значень функції стандартного 

нормального розподілу; обчислюють довірчий інтервал. Із збільшенням кіль-

кості вимірів достовірність експерименту зростає, а довірчий інтервал змен-

шується. 

Окрім встановлення довірчих інтервалів, у завдання оцінки випадкових 

величин включають також і аналіз законів розподілу досліджуваних величин, 



перевірку належності двох вибірок до однієї генеральної сукупності, порів-

няння середніх дисперсій для різних вибірок тощо. 

Для кількісної оцінки правильності сформульованих дослідником гіпо-

тез, використовують так звані статистичні критерії. 

Гіпотеза в статистиці трактується як припущення про розподіл випадко-

вих величин. Розрізняють нульові і альтернативні гіпотези. 

Гіпотеза, відхилення від якої приписуються даному випадку, назива-

ється нульовою. Нульова гіпотеза – це гіпотеза про відсутність будь-якої від-

мінності (це те, що ми хочемо заперечити, якщо перед ними стоїть задача до-

вести значимість відмінностей). 

Альтернативна гіпотеза – це гіпотеза про значимість відмінностей 

(це те, що ми хочемо довести). 

Статистичний критерій – це правило, яке забезпечує істинність чи 

хибність деякої гіпотези з високою ймовірністю. По відношенню між емпі-

ричним та критичним значенням критерію можна судити про підтвердження 

чи хибність гіпотези. 

Для підтвердження гіпотези необхідно, щоб емпіричне значення переви-

щувало критичне. Критерії поділяються на параметричні і непараметричні. 

Параметричні критерії включають в формулу розрахунку параметри ро-

зподілу випадкової величини (тобто середні величини та їх дисперсії). 

Непараметричні критерії не включають в формулу параметри розподілу, 

а оперують із частотами та рангами. 

До параметричних критеріїв відносяться критерії Пірсона та Стьюдента. 

Критерій Пірсона (критерій χ2). Цей критерій застосовується в випад-

ках: 

– для співставлення емпіричного закону розподілу з теоретичним; 

– для співставлення двох або більше емпіричних законів розподілу. На-

приклад, для перевірки узгодження між експериментальним розподілом деякої 

величини і певним теоретичним законом розподілу необхідно: 

1) знайти квадрати різниць між відповідними експериментальними і теоре-

тичними значеннями величини; 

2) поділити квадрати різниць на теоретичні значення і просумувати отри-

мані числа. 

Отриману суму позначають 𝜒𝑒𝑥𝑝
2  (експериментальне значення крите-

рію). Далі число  𝜒𝑒𝑥𝑝
2 порівнюють із критичним значенням для відповідного 

числа ступенів вільності (число наявних даних –1). Якщо  𝜒𝑒𝑥𝑝
2  менше за кри-

тичне значення, то розходження між експериментальним і теоретичним розпо-

ділом є статистично недостовірним. 

t-критерій Стьюдента – метод статистичної перевірки гіпотез, заснова-

ний на порівнянні з розподілом Стьюдента (математична формула розподілу 

Стьюдента може буди знайдена в спеціальній літературі з статистики). Найча-

стіше цей критерій застосовують для порівняння середніх значень у двох ви-

бірках даних. У випадку незалежних вибірок, t-критерій розраховується за фо-

рмулою: 



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 Розенбаума і Фі-

шера. 

Критерій Розенбаума (Q-критерій). Використовується для оцінки від-

мінностей між двома вибірками за рівнем певної ознаки. Для використання Q-

критерію необхідно: 

1) впорядкувати значення в кожній вибірці по зростанню (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, порів-

нюючи 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). Критерій оцінює достовірність від-

мінностей між процентними частками двох вибірок, в яких присутня ознака, 

що нас цікавить. 

Для застосування F-критерія необхідно виконати так зване кутове пере-

творення Фішера. Воно полягає в перетворенні процентних часток в величини 

центрального кута згідно з формулою: 

 

𝜑 = 2 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛√𝜌                                  (5.14) 

 

де ρ – відсоткова частка. 

Емпіричне значення F-критерію розраховується за формулою 

 



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 характеристик генеральної 

сукупності за вибірковими спостереженнями, кожному елементу сукупності 

відповідав тільки один вимірюваний параметр або ознака, тобто розглядалася 

одновимірна система. Якщо досліджувана система є багатовимірною, застосо-

вуються методи дисперсійного і регресійного аналізу. 

Найважливішим завданням такого аналізу є виявлення наявності і ви- 

значення сили взаємозв’язку між різними випадковими величинами. Для цього 

застосовуються числові характеристики: коваріацію і коефіцієнт кореляції. 

Коефіцієнт кореляції є безрозмірною величиною (що лежить в інте-

рвалі від –1 до 1) і дозволяє оцінити, чи існує взаємозв’язок між випадко-

вими величинами. 

У спеціальній літературі приводиться методи його визначення в конкре-

тних ситуаціях і є стандартні програми розрахунку за допомогою обчислюва-

льної техніки. 

Якщо коефіцієнт кореляції відмінний від нуля, то існує кореляція між 

випадковими величинами. Якщо цей коефіцієнт 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 допомогою диспер-

сійного аналізу, є побудова математичних моделей, найбільш адекватних про-

цесам, що вивчаються, через аналіз отриманих результатів експерименту або 

обробки даних статистичних спостережень і матеріалів звітів. 

У рамках цього курсу неможливо розглянути всі варіанти і особливості 

застосування математичної статистики при рішенні конкретних задач обробки 

дослідних даних. Але автори і не ставили собі за мету зробити такий повний 

огляд. Метою авторів є бажання звернути увагу майбутніх науковців на необ-

хідність коректного застосування математичного апарату при обробці експе-

риментальних даних. 

 

Визначення основних статистичних характеристик вибіркової су-

купності 

Результати експериментальних досліджень у багатьох випадках можна 

розглядати як статистичну сукупність випадкових величин. 

Сукупність, яка містить у собі всі можливі значення випадкової вели-

чини, називається генеральною. На практиці використовують сукупність, в 

якій міститься лише певна частина генеральної сукупності, що називається ви-

бірковою сукупністю, або вибіркою. 



Для первинної обробки експериментальних даних вибірки потрібні такі 

основні статистичні параметри: середнє арифметичне значення Yср; вибіркова 

дисперсія S2; середнє квадратичне відхилення S; коефіцієнт варіації Sу; середня 

помилка 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 величини, 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 зростанням назива-

ється статистичним рядом. 

Графічне зображення статистичного ряду, координатами якого є частота 

інтервалу (вісь у) і довжина інтервалу (вісь х), називається гістограмою. 

Середнє значення вибірки Yср визначається за формулою: 

 

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) 

 

Вираз (N–1) у формулі (5.19) називається числом ступенів свободи, яке 

дорівнює кількості незалежних значень, що беруть участь у визначенні будь–

якого параметра статистичної сукупності. У цьому випадку один ступінь сво-

боди витрачається на визначення середнього значення, без якого не можна ви-

значити дисперсію. 

Середнє квадратичне відхилення від середнього значення дорівнює: 

 

𝑆 = √𝑆2                                           (5.20) 

 

Коефіцієнт варіації  𝜗 є оцінкою змінності значень вибірки або віднос-

ною помилкою характеристики, і його величина 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 досліду Р, який дорів-

нює: 

𝑃 =
𝑆𝑦

𝑌𝑐𝑝
∙ 100%                                      (5.23) 

 

Приклад. Визначити основні статистичні параметри та побудувати гіс-

тограму вибірки з 10 замірів твердості дереворізальних 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: 

 

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 параметрів (табл. 6.1). 

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 гі-

стограму, яка зображена на рис. 5.11. 

 

Таблиця 5.1 

Визначення середнього значення та дисперсії 

 

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 

 



 
 

Рис. 5.11 – Гістограма розподілу кількості спостережень 

 

Основними параметрами генеральної сукупності є такі статистичні 

характеристики: 

– математичне сподівання середнього значення сукупності, my; 

– дисперсія сукупності, σ2. 

Якщо відомі ймовірності Рі значень випадкових величин уі, то параме-

три генеральної сукупності можна визначити 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 математичного очікування my та дисперсії σ2, 

тобто: my ≈ Yср; σ2≈ S2. 

Зі збільшенням кількості дослідів N, коли відносна частота γі прямує до 

ймовірності Рі, точність визначення параметрів генеральної сукупності за їх 

вибірковими значеннями зростає, тобто 

 

𝑚𝑦 = lim
𝑛→∞

𝑌𝑐𝑝                                     (5.25) 

 

𝜎2 = lim
𝑁→∞

𝑆2                                       (5.26) 

 

Закон, що встановлює зв`язок між значеннями випадкової величини і 

відповідними ймовірностями, називається законом розподілу випадкової вели-

чини. 

Для вибірок об`ємом N>120 закон розподілу помилки, тобто різниці між 

генеральним та вибірковим середніми значеннями, відомий і називається роз-

поділом Стьюдента. Використовуючи властивості цього розподілу, можна 



завжди визначити ймовірність відхилення Δ вибіркового середнього від гене-

рального на певну величину, так званий інтервал довіри для генеральної суку-

пності 

 

𝑌𝑐𝑝 − 𝐷 ≤ 𝑀𝑦 ≤ 𝑌𝑐𝑝 + 𝐷                      (5.27) 

 

Ймовірність відхилення визначається за формулою: 

 

∆= ±
𝑡𝑞𝑓∙𝑆

√𝑁
                                          (5.28) 

 

де 𝑡𝑞𝑓 – критерій Стьюдента, значення якого вибирається 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 прий-

мається в межах 0,95...0,99; f – число ступенів свободи, яке дорівнює: 

 

f=N–1                                                (5.30) 

 

Запровадження необхідної кількості спостережень вибірки полягає у ви-

значенні достатнього числа дослідів, яке забезпечить репрезентативність цієї 

вибірки. Необхідна кількість спостережень N , або об`єм вибірки, який забез-

печить точність Δ визначення my за відомим Yср із допустимим відхиленням 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 ста-

тистичних задач є електронні таблиці EXCEL, які дозволяють виконувати про-

грамовані обчислення над даними, що представлені у вигляді таблиці, та отри-

мувати результати обчислень як у числовому вигляді, так і вигляді графіків 

або діаграм. 

 

Апроксимація результатів експериментальних досліджень 

Поняття апроксимації. Процес одержання на основі результатів екс-

периментальних досліджень математичної залежності y=φ(x), яка з достат-

ньою точністю відтворює досліджувану 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 фактора х1, х2, …, хк. 



Необхідність в емпіричних залежностях виникає тоді, коли аналітичні 

залежності вважаються складними і вимагають громіздких обчислень для 

практичного використання або ж тоді, коли аналітичні залежності взагалі від-

сутні. Можна вважати, що емпіричні залежності – це наближене виявлення 

аналітичних, а процес апроксимації – спосіб заміни складного або неможли-

вого процесу одержання точних аналітичних виразів. 

Виконання апроксимації результатів експериментальних досліджень 

складається з двох основних і послідовних етапів, а саме: 

 етап – вибір загального вигляду типової функціональної залежності (ап-

роксиманти); 

 етап – розрахунок числових значень параметрів (коефіцієнтів) апрокси-

манти. 

Вибір загального вигляду рівняння апроксимації. Для того, щоб з`ясу-

вати, до якого класу функцій належить шукана апроксиманта y=f(x), необхідно 

звернутись до графічного зображення результатів експерименту. Графік буду-

ється в декартовій системі координат x і y. Значення фактора відкладаються на 

осі абсцис, значення параметра оцінки – на осі ординат, а власне результати 

позначаються точками (рис. 5.12). 

З`єднавши точки прямою 1, одержують графік результатів експериме-

нту. Якщо відмітити серединні точки кожного з відрізків, то через них можна 

провести пряму 2 (або криву), яка буде приблизним уявленням графіка шука-

ної апроксиманти. 

Далі порівнюють отриманий графік з графіками типових функцій і оби-

рають загальний вигляд рівняння апроксиманти, яке буде найбільш подібно 

описувати досліджувану залежність. 

 

 
 

Рис. 5.12 – Графічне зображення результатів експерименту:  

1 – експериментальна лінія; 2 – уявна апроксиманти 

 

Методи визначення коефіцієнтів апроксиманти. Після вибору зага-

льного вигляду апроксимуючої функції переходять до розрахунку числових 

значень її коефіцієнтів. Залежно від типу обраної функції та вимог щодо точ-

ності результатів розрахунку застосовують такі методи: 



– графічний метод; 

– метод середніх; 

– метод найменших квадратів. 

Графічний метод застосовується для лінійних функцій та функцій, що 

зводяться  до  лінійних методом  вирівнювання.  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 гіперболічна, показни-

кова, степенева, логарифмічна та ін. 

Метод середніх завдяки своїй простоті дозволяє у більшості випадків 

замінити громіздкий метод найменших квадратів і одержати достатньо задові-

льні за точністю результати. Цей метод полягає у тому, що після того як ви-

значено тип функції й виконано, в разі необхідності, вирівнювання, одержу-

ють лінійну залежність типу: Y=b0 + b1X. На  основі  одержання залежності, 

підставляючи значення X та Y з кожного досліду, складають умовні рівняння, 

число яких дорівнює кількості дослідів N. 

Усі рівняння з невідомими b0 та b1 розбивають  на  дві  рівні  групи  і 

кожну з них почленно сумують. У результаті одержують рівняння, з яких скла-

дають 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 апроксиманти. 

Сутність методу найменших квадратів полягає у тому, що для двох фу-

нкціонально зв’язаних величин х та у відомо N пар відповідних значень (x1;y1), 

(x2;y2)… (xn;yn). Вимагається в наперед заданій формулі у=f(x¸ b0, b1… bm) ви-

значити кількість (m+1) параметрів b0, b1… bm (m<n) так, щоб ця формула до-

зволила з найбільш точною відповідністю поновлювати значення вихідних па-

раметрів у для заданих значень х. 

З курсу теорії ймовірностей відомо, що найкращими є ті значення пара-

метрів функції, котрі перетворюють на мінімум 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 наймен-

ших квадратів. 



Використовуючи необхідні умови мінімуму функції багатьох змінних, 

вираховуємо часткові похідні функції та прирівняємо їх до нуля. Це дає сис-

тему (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) 

 

 

Регресивний аналіз результатів експериментальних досліджень 

Під регресивним аналізом розуміють дослідження закономірності 

зв`язку між двома змінними, коли одному значенню 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 характеристиками безперервної випадкової ве-

личини. Тому регресивний зв`язок між величинами Х та Y можна визначити 

лише тоді, коли забезпечується можливість виконання статистичних замірів. 

Статистичні залежності описують математичними моделями, тобто рів-

няннями регресії, які відтворюють зв`язок між значеннями фактору Х і змін-

ною характеристикою досліджуваного процесу Y. 

Рівняння регресії, по можливості, повинні бути простими й адекват-

ними. 

Існують однофакторні й багатофакторні регресивні залежності. 

Регресивний аналіз виконується у такій послідовності: 

– перевірка наявності кореляційного зв`язку; 

– апроксимація експериментальних даних; 

– статистичний аналіз рівнянь регресії. 

Перевірка наявності кореляційного зв`язку. У багатьох випадках ме-

тою експериментальних досліджень є, насамперед, виявлення наявності зале-

жності між двома змінними величинами. Якщо змінність однієї випадкової ве-

личини впливає на розподіл іншої, то вважають, що між такими випадковими 

величинами існує статистичний зв`язок. Для оцінки статистичного зв`язку 

між двома змінними величинами використовують коефіцієнт кореляції. Ви-

значення коефіцієнта кореляції виконується на основі результатів експериме-

нтальних 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 ві-

дхилення Sх та Sу. Тоді коефіцієнт кореляції визначається за формулою: 

 

𝑅 =
∑ (𝑥𝑖−�̃�)(𝑦𝑖−�̃�)𝑛

𝑖=1

(𝑛−1)𝑆𝑥𝑆𝑦
                                     (5.35) 

 



Величина коефіцієнта кореляції завжди перебуває у межах –1≤ R ≤ 1. 

Коефіцієнт характеризує тільки лінійну залежність між випадковими величи-

нами. При додатному значенні коефіцієнта можна вважати, що при зростанні 

однієї величини інша в середньому теж зростає. При від’ємному значенні R 

зростання одної величини зумовлює в середньому зменшення значення іншої. 

При R= +1 або R= –1 між величинами х і у існує кореляційний  зв`язок. Зна-

чення 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 коефіцієнта кореляції 

R значенню кореляції (ρ) між генеральними сукупностями х і у використову-

ють 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 також підтверджується для генераль-

них сукупностей. 

Статистичний аналіз рівняння регресії. Статистичний аналіз одержа-

ного рівняння регресії полягає у розв’язанні двох основних завдань: оцінки 

значимості коефіцієнтів рівняння; перевірки адекватності рівняння регресії 

експериментальним даним. 

Необхідною передумовою статистичного аналізу є нормальність розпо-

ділу вихідної величини і однорідність дисперсій дослідів. 

Здійснивши перевірку забезпечення передумов, можна починати ви ко-

нання статистичного аналізу рівняння регресії. Для розв’язання задач аналізу 

необхідно мати кількісну оцінку похибки експерименту в цілому. Такою оцін-

кою є дисперсія 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 сту-

пенів свободи дисперсій всіх дослідів, тобто fу=N(n–1). 

 

Оцінка точності визначення коефіцієнтів рівняння регресії та їх зна-

чущості. Після того, як рівняння одержано і знайдено дисперсію відновлено-

сті, необхідно оцінити точність визначених коефіцієнтів регресії. Оскільки їх 

визначено з результатів експерименту, а результати є випадковими величи-

нами, то значення коефіцієнтів регресії bі теж будуть випадковими. Тому по-

казником 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 коефіцієнта визначають розрахункове 

значення t–критерію за формулою: 

 

𝑡розр =
|𝑏𝑖|

𝑆𝑏𝑖

                                               (5.39) 

 

 

де Sbi – середнє квадратичне відхилення значення коефіцієнтів: 

 

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 регресії значимі, а 

якщо ні, то такий коефіцієнт можна виключити з регресії, тобто прийняти за 

нуль. 

Перевірка адекватності одержаного рівняння регресії необхідна для 

того, щоб відповісти на запитання, чи буде рівняння відтворювати значення 

критерію оцінки з тією ж точністю, що і результати  експерименту. 

Для цього використовують значення F–критерію Фішера. Спочатку ви-

значають розрахункове значення F– критерію 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 співвідношенням: 

 

𝑆ад
2 =

𝑛 ∑ (�̅�𝑗−�̅�𝑖)
2𝑛

𝑗−1

𝑓ад
                                           (5.43) 

 

де  𝑦�̅�   значення вихідної величини в j– досліді, визначене за рівнянням 

регресії; fад – кількість ступенів свободи; 

f=N–P, 

де Р– число коефіцієнтів рівняння регресії. 

За таблицями визначають значення F– критерію для рівня значущості 

q=0,05 та кількості ступенів свободи fу і fад. 



Рівняння вважається адекватним, якщо виконується умова: Fрозр<Fтабл. 

 

Планування експерименту за повними факторними планами 

 

Сутність математичного планування експерименту 

Планування експерименту – це вибір числа та умов проведення дослі-

дів, необхідних і достатніх для розв`язання поставленого завдання з заданою 

точністю. Якщо на об`єкт дослідження одночасно діє декілька змінних факто-

рів, це відповідає умовам багатофакторного експерименту. У разі наявності 

останнього можливі два методи планування експерименту: 

 класичний метод, за яким досліджується вплив на об`єкт кожного фак-

тору окремо, змінюючи його значення та фіксуючи решту факторів на сталому 

рівні; 

 математичний метод, що дозволяє досліджувати вплив на об`єкт одно-

часно всіх факторів, змінюючи їх рівні за відповідним, наперед розробленим, 

планом. 

У практиці планування експериментальних досліджень використову-

ються обидва методи, але другий має декілька переваг, а саме: 

 значно зменшується необхідна кількість дослідів за наявності великої кі-

лькості змінних факторів; 

 математичний опис процесу здійснюється у вигляді єдиного рівняння, 

яке включає всі змінні фактори, тоді як при першому методі кількість рівнянь, 

що описують процес, дорівнює кількості змінних факторів. 

Основним завданням математичного планування експерименту є розро-

блення багатофакторних планів, котрі забезпечували б можливість отримати 

достатньо точну модель процесу у вигляді одного рівняння з мінімальної кіль-

кості дослідів. 

Під час планування експерименту можуть вирішуватися такі задачі: 

 інтерполяційна, метою якої є побудова поверхні відгуку в факторному 

просторі для з`ясування характеру впливу кожного фактору на функцію від-

гуку; 

 оптимізаційна, метою якої є визначення найкращого поєднання значень 

факторів, що забезпечує оптимальне значення функції відгуку. 

Рівняння, яке встановлює зв`язок між значенням функції відгуку (вихід-

ної величини) та значеннями змінних факторів, називають математичною мо-

деллю процесу дослідження. Якщо на об`єкт дослідження діють змінні фак-

тори, що позначаються Х1, Х2,.., Хі які визначають його стан у якості вихідного 

параметра Y, то математичною моделлю процесу називають функцію у вигляді 

Y=f (Х1, Х2, ……Хі). 

Обрати модель – означає знайти вигляд функції, записати її рівняння, яке 

називають рівнянням регресії. Наприклад, рівняння регресії для двох змінних 

факторів може бути записано у вигляді:  

лінійного рівняння: 

 



𝑦 =  𝑏0 +  𝑏1 𝑋 1 +  𝑏2 𝑋 2  ;                               (5.44) 

 

неповного квадратного рівняння: 

 

𝑦 =  𝑏0 + 𝑏1 𝑋 1 + 𝑏2 𝑋2 + 𝑏12 𝑋 1 𝑋 2  ;                        (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 рівняння застосо-

вують плани першого порядку, а для отримання моделі у вигляді квадратного 

рівняння – план другого порядку. 

Для вибору напряму та умов експерименту, перш за все, необхідно з`ясу-

вати кількість змінних факторів та визначити інтервали їх варіювання. Ця 

процедура є досить важливим етапом наукового дослідження. Вона вирішу-

ється на основі всебічного вивчення явища, що досліджується, літературних 

джерел, проведення теоретичного аналізу, практичного досвіду й у кожному 

випадку носить творчий та індивідуальний характер. 

Після прийняття рішення про вихідний параметр та змінні фактори, 

вплив яких передбачається досліджувати, а також про область зміни значень 

кожного виконують кодування факторів. 

Заміна натуральних значень факторів у відповідних одиницях виміру 

безрозмірними кодовими значеннями спрощує план експерименту та процес 

статистичного оброблення експериментальних даних. Кожному фактору при-

своюють, у тій самій послідовності, що й натуральним, кодове значення Х1, Х2 

тощо. Найбільше кодове значення кожного фактору позначають (+1) та нази-

вають його верхнім рівнем, а найменше значення позначають (–1) і називають 

нижнім рівнем. Середнє 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 значення фактору; х0і – 

натуральне значення середнього рівня; Δхі – інтервал зміни фактору, що визна-

чається як половина різниці між натуральними значеннями верхнього та ниж-

нього рівнів фактору. 

Під час складання плану експерименту та оброблення експерименталь-

них даних усі фактори, незалежно від їх фізичної суті та числових значень, 

будуть мати однакові кодові значення (+1, 0, –1). 

Розшифрування, тобто перехід до натуральних значень факторів, вико-

нується після закінчення статистичного оброблення даних. 



У планах першого порядку використовують тільки верхній та нижній рі-

вні факторів. У планах другого порядку, крім зазначених, послуговуються й 

іншими рівнями, методика визначення та кодування яких частково розглянута 

нижче. 

 

Повні факторні плани 

Повним факторним планом (ПФП) називають план, в якому реалізу-

ються всі можливі сполучення двох рівнів факторів (верхнього та нижнього). 

Кількість дослідів у цьому випадку визначають за формулою N=2к, де к кіль-

кість змінних факторів. 

Якщо досліджується вплив двох змінних факторів, то N=22=4. Для по-

будови матриці ПФП потрібно перейти до безрозмірних нормалізованих (ко-

дових) позначень змінних факторів (згідно з формулою 6.47). Запровадження 

нормалізованих значень факторів створює ряд переваг. Незалежно від фізич-

ної суті та діапазону зміни фактору його  нижній рівень у нормалізованих по-

значеннях дорівнює (–1), верхній рівень – (+1), а основний рівень – (0). Тому 

матрицю ПФП у нормалізованих позначеннях можна побудувати перебором 

рівнів (–1)  і (+1), нехтуючи конкретними діапазонами зміни кожного з факто-

рів. Приклад ПФП типу 22 та 23 наведено в табл. 5.2. Таку таблицю називають 

планом-матрицею в кодових значеннях. 

Таблиця 5.2 

Розгорнутий план-матриця ПФП 22 та 23 

 

Номер 

досліду 

Фактори Взаємодія факторів Функція 

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 фа-

кторами розглянемо як факторну площину, тобто координатну площину, на 

осі абсцис якої відкладається значення фактору Х1, а на осі ординат – значення 

фактору Х2 (рис. 5.13, а). 



 
 

Рис. 5.13 – Факторна площина плану з двома факторами: а – у кодових 

значеннях; б – у натуральних значеннях 

 

Побудуємо на цій площині точки, координати яких відповідають норма-

лізованим значенням факторів у дослідах 1...4 матриці ПФП 22.  Точки цього 

плану утворюють вершини квадрату, центр якого збігається з початком коор-

динат. Площа квадрата – це область зміни кодових факторів. На факторній 

площині (рис. 5.12, б) зображені точки цього ж плану в натуральних значеннях 

факторів. У цих координатах область зміни факторів є площа прямокутника. 

Для геометричного зображення ПФП 23 потрібний вже факторний прос-

тір з трьома факторними осями координат – х1, х2, х3 (рис. 5.14). У нормалізо-

ваних 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 зна-

ченнях, які визначають точність результатів та сфери застосування відповід-

них планів для побудови математичних моделей, є: симетричність, нормова-

ність, ортогональність, рототабельність, уніформність, композиційність. Си-

метричними 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 квадратів елементів ко-

жного стовпця дорівнює числу дослідів, тобто: 

 

∑ 𝑋𝑗𝑖
2𝑁

𝑖=1 = 𝑁                                                 (5.49) 

 

Ортогональними називають плани, для яких сума почленних 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 визна-

чення коефіцієнтів рівняння регресії, яке має загальний 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 – коефіцієнти членів 

рівняння; Хj Хи – взаємодія двох різних факторів плану. 

Рототабельність плану забезпечує однакову точність поверхні від-

гуку, незалежно від напрямків руху від центра експерименту до будь- яких рі-

вновіддалених точок. 

Уніформість планів забезпечує сталість дисперсії в деякій області на-

вколо центра експерименту. 

Композиційні плани дозволяють проводити експеримент частинами, 

тобто, в разі необхідності, переходити до планування більш високого порядку, 

зберігаючи одночасно результати попередніх дослідів. 

 

Методика обробки результатів експерименту за повними фактор-

ними планами 

Методика обробки результатів експерименту включає в себе такі осно-

вні етапи: 

 визначення відновлюваності результатів рівняння регресії; 

 розрахунок і оцінка значущості коефіцієнтів рівняння регресії; 

 визначення рівня відповідності одержаної математичної моделі експери-

ментальним даним, тобто перевірка адекватності рівняння регресії. 



Визначення відновлюваності результатів дослідів. З метою забезпе-

чення достовірності одержаних результатів, під час реалізації плану експери-

менту 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 вихід-

ного параметра при повторенні досліду відрізняється одне від одного. Тому 

для кожного досліду визначають 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) 

 

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 досліду (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 ста-

тистичними залежно від: q – рівня достовірності (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 значення критерію Ко-

хрена буде менше або дорівнюватиме табличному, то різниця між значеннями 

спостережень перебуватиме в межах необхідної точності досліду. 

Невиконання цієї умови означає, що на об`єкт дослідження впливають 

невраховані фактори, або значення фактора, що прийнято за стале, в дійсності 

змінюється. У цьому випадку необхідно ще раз детально проаналізувати умови 

проведення експерименту. 

Після такої оцінки визначається дисперсія відновлюваності досліду (по-

милка досліду) за формулою: 

 

𝑆𝑦
2 =

1

𝑁
∑ 𝑆𝑖

2𝑁
𝑖=1                                    (5.54) 

 

Розрахунок і оцінка коефіцієнтів рівняння регресії. Спочатку визнача-

ється вільний член рівняння за формулою: 

 

𝑏0 =
1

𝑁
∑ 𝑦�̅�

𝑁
𝑖=1                                    (5.55) 

 



де 𝑦�̅� - середнє арифметичне значення параметрe оцінки кожного дос-

ліду. 

Коефіцієнти інших членів рівняння регресії (5.50) визначають 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 показу-

ють величину впливу того чи іншого фактору або взаємодії факторів на вихі-

дний параметр. 

Серед визначених коефіцієнтів можуть бути такі, що за своєю величи-

ною на мають значного впливу на вихідний параметр. Тому для спрощення 

рівняння регресії ними можна знехтувати, попередньо з`ясувавши величину їх 

значущості. 

Оцінка значущості коефіцієнтів виконується за допомогою критерію 

Стьюдента. Коефіцієнт вважають значущим, якщо виконується нерівність: 

 

|𝑏| ≥ 𝑡𝑛,𝑓 ∙ ∆𝑏                                          (5.58) 

 

де ∆𝑏 – похибка коефіцієнта, яка визначається за формулою 

∆𝑏 = √
𝑆𝑦

2

𝑛∙𝑁
                                            (5.59) 

𝑡𝑛,𝑓 - табличне значення критерію Стьюдента, яке обирається за табли-

цями 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 значеннями дослідів. Така перевірка здійсню-

ється за допомогою критерію Фішера. Якщо рівняння адекватне, то викону-

ється 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 визначається за форму-

лою: 

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, розраховане за оде-

ржаним рівнянням регресії в кодових значеннях;  

Fтабл – табличне значення критерію Фішера, що обирається залежно від  

f1 = fад = N – P – числа ступенів свободи дисперсії адекватності та f2 = fу = N(n-

1) – числа ступенів свободи дисперсії відновлення. 

Якщо умова адекватності виконується, то можна вважати, що результати 

рівняння регресії з достатньою точністю узгоджені з результатами дослідів, а 

якщо умова адекватності 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 можливість одержу-

вати більш точну характеристику їх впливу на об`єкт дослідження. Однак для 

оцінки адекватності такої моделі не вистачає ступенів свободи у рівнянні 

(5.62). Так, двофакторна модель із взаємодією має чотири коефіцієнти для чо-

тирьох дослідів, трифакторна модель – вісім коефіцієнтів для восьми дослідів. 

Тому доводиться нехтувати деякими взаємодіями, особливо більш високих по-

рядків, або проводити додаткові досліди. 

Спосіб зменшення діапазону зміни факторів можна застосовувати лише 

в технічно обґрунтованих випадках. Тому частіше обирають рішення, яке пе-

редбачає перехід до плану другого порядку. 

 

Аналіз одержаних результатів 

Маючи адекватне рівняння, можна прогнозувати всі можливі значення 

параметра оцінки процесу для будь-яких значень факторів, що знаходяться 

між верхнім і нижнім рівнями. Аналіз одержаного рівняння регресії полягає у 

визначенні відносної значущості кожного змінного фактора та їх взаємодій і 

поясненні фізичної суті цих явищ. 



Краще за все виконувати аналіз, користуючись рівнянням регресії в ко-

дових значеннях факторів, яке має такі загальні особливості: 

 абсолютна величина лінійного коефіцієнта рівняння регресії свідчить 

про ступінь (величину) впливу відповідного фактору на вихідний параметр 

оцінки досліджуваного процесу; більший вплив має той фактор, числове зна-

чення коефіцієнта якого більше; 

 знаки лінійних коефіцієнтів рівняння регресії несуть дуже важливу ін-

формацію, а саме: якщо коефіцієнт додатний, то вихідна величина зростає зі 

збільшенням відповідного фактору та зменшується за його зменшення; для ко-

ефіцієнтів з від`ємним значенням ця залежність має зворотний характер; 

 рівняння регресії дозволяє розрахувати значення вихідного параметра 

для будь-якої точки в області зміни факторів, тому на його основі можна бу-

дувати 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 можна уявити у ви-

гляді поверхні відгуку (рис. 5.15). Якщо всі фактори виявляють лінійний вплив 

на вихідну величину і процес описується рівнянням першого порядку, то по-

верхня відгуку буде мати плоску форму (рис. 5.15, а). 

Якщо процес описується рівнянням другого порядку, то поверхня набу-

ває криволінійної форми (рис. 5.15, б) і тим більш складної, чим більше фак-

торів виявляють нелінійний характер впливу на величину параметра оцінки 

досліду. 

 

 
 

а б 

 

Рис. 5.15 – Приклад графічного відображення багатофакторного  

експерименту: 
 а – лінійна залежність; б – нелінійна залежність 

 

Одержана математична модель може бути основною для оптимізації 

процесу, що досліджується, або раціонального керування ним. 



Для одержання математичної моделі у натуральних значеннях факторів 

необхідно замінити кодові значення факторів на натуральні, використавши за-

лежність (5.47). Але рівняння в натуральних значеннях втрачає важливу інфо-

рмативність щодо аналізу результатів досліджень, яка характерна для норма-

лізованих моделей. Тому аналіз результатів досліджень виконують тільки за 

рівнянням регресії у кодових значеннях. 

Для попереднього аналізу рівнянь, тобто визначення впливу кожного з 

факторів, застосовують метод канонічного перетворення їх на більш прості, 

або метод розрахунку похідних. 

Модель другого порядку в нормалізованих позначеннях факторів міс-

тить у собі, як і модель першого порядку, інформацію про міру впливу змінних 

факторів на вихідний параметр. Але присутність у рівнянні  регресії взаємодій 

та квадратичних членів не дозволяє визначати зв`язок змінних факторів з ви-

хідним параметром шляхом простого порівняння за величиною лінійних кое-

фіцієнтів регресії. 

Для квадратичної моделі вплив фактору на вихідний параметр непостій-

ний. Він змінюється в різних точках нелінійного факторного простору. Міра 

такого впливу може бути визначена за значенням числової похідної в деякій 

точці Xі=Xі
'. 

Для моделі другого порядку з двома змінними факторами 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 рівняння другого порядку, але і для 

неповного квадратичного рівняння. У загальному випадку міру впливу і-го фа-

ктору на вихідний параметр Y визначають як максимальне за модулем зна-

чення 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 оціню-

ється за допомогою графічної залежності, побудованої за рівнянням регресії, 

при фіксованих значеннях усіх інших факторів. 

 

Оптимізація результатів багатофакторного  експерименту 

Пошук оптимуму може відбуватись двома способами. Перший полягає 

в тому, що спочатку отримують рівняння регресії, а потім досліджують його 

на екстремум. Другим способом пошук екстремуму здійснюють під час вико-



нання експерименту, не шукаючи загального зв`язку кожного з факторів із ви-

хідним параметром. В останньому випадку застосовують експериментальні 

методи оптимізації . 

Сучасна теорія і практика виконання оптимізації досить розвинута, осо-

бливо в зв`язку з можливостями застосування ЕОМ. Для вирішення різних те-

хнічних завдань застосовуються як класичні, так і новітні методи, а саме: ди-

хотомій, золотого перерізу, градієнтів, прямого пошуку та ін. 

Пошук оптимального рішення, тобто знаходження таких значень факто-

рів у межах діапазону їх зміни, при яких вихідний параметр має мінімум або 

максимум, виконується на основі рівняння регресії. Такі завдання часто вини-

кають. Як правило, шукають максимум міцності, надійності, продуктивності й 

мінімум затрат сировини, матеріалів та енергетичних ресурсів, собівартості 

тощо за умов забезпечення необхідної якості виробів. Розглянемо методику 

виконання оптимізації на основі одержаного рівняння регресії другого по-

рядку. 

Оптимізація рівняння регресії дисоціативно-кроковим методом. Ди-

соціативно-кроковий метод є простим способом пошуку оптимальних рішень, 

що не вимагає застосування ЕОМ і побудований на властивостях рівнянь ре-

гресії. Він може бути придатний для випадків, коли діапазон зміни факторів 

знаходиться в межах (+1…–1). 

Розглянемо основні властивості полінома другого порядку. 

Графіком функції 

 

𝑦 = 𝑏0 + 𝑏𝑖𝑋𝑖 + 𝑏𝑖𝑗𝑋𝑖
2                               (5.66) 

є парабола. 

 

Для bіі > 0 рівняння (5.66) описує вгнуту криву (гілки параболи спрямовані 

догори); для bіі < 0 – опуклу (гілки параболи спрямовані донизу). 

 

Абсциса вершини параболи (5.66) дорівнює: 

 

𝑋𝑖𝑏 = −
𝑏𝑖

2𝑏𝑖𝑗
                                                (5.67) 

За умови    

|𝑏𝑖| > 2|𝑏𝑖𝑗|                                             (5.68) 

 

вершина параболи знаходиться поза діапазоном зміни фактора Xі і, та-

ким 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  усередині діапазону зміни  фактору  Xі 

(максимум, коли bіj < 0, або мінімум, якщо bіj > 0). 



Згідно з дисоціативно-кроковим методом, отримане на основі багатофа-

кторного експерименту рівняння регресії в нормалізованому вигляді поділя-

ється на квазіоднофакторні рівняння, кожне з яких включає лінійні й квадра-

тичні члени тільки одного фактору та його взаємодії з іншими: 

 

𝑦𝑖 = 𝑏𝑖𝑋𝑖 + 𝑏𝑖𝑗𝑋𝑖
2 + 𝑋𝑖 ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑋𝑗

𝐾
𝑗=1                 (5.70) 

 

 

Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях 

 

Застосування ЕОМ у теоретичних дослідженнях 

Розв`язання науково технічних та математичних задач є однією з голов-

них сфер застосування комп`ютера і здійснюється у таких напрямах: 

 використання математичних пакетів (електронні таблиці  Excel, пакети 

MathCad, Mathematica, Stat та ін.) для виконання  математичних обчислень та 

графічних залежностей; 

 створення спеціальних програм із застосуванням популярних мов про-

грамування (C++, Visual Basic, Delphi). 

Перший напрям не вимагає від науковця глибокого знання програму-

вання і дозволяє сконцентруватися саме на розв`язанні відповідної математи-

чної задачі, а не на програмуванні математичних функцій, які вже запрограмо-

вані в пакеті. Великою перевагою математичних пакетів є можливість подати 

результати обчислень не тільки у числових значеннях, а й у вигляді графіків 

та діаграм. 

Другий напрям вимагає досконалого знання мов програмування і вико-

ристовується, здебільшого, для створення оригінальних програм для задач, які 

не розв`язуються за допомогою математичних пакетів. У першу чергу це сто-

сується створення динамічних моделей реальних виробничих процесів з вико-

ристанням елементів графіки та мультімедіа, які органічно вбудовуються у 

програму. 

Серед існуючих математичних програм найпотужнішим математичним 

пакетом є MathCad, який відповідає запитам як інженера, так і науковця. Од-

нією з найважливіших переваг пакета є реалізація принципу WYSIWYG, який 

означає, що все відображене на екрані буде надрукованим на папері. Згідно з 

цим принципом формули у програмі виглядають так само, як у математичних 

виразах. 

Такій підхід до подання формул дозволяє уникнути помилок під час 

створення програми розрахунку. Система має зручну і досконалу графічну 

оболонку, яка надає користувачеві значну кількість інструментів для роботи з 

формулами, числами, графіками та текстом. У MathCad доступні декілька со-

тень операторів і логічних функцій, які призначені для числового і символь-

ного розв`язання математичних задач різної складності. До цих функцій нале-

жать функції обчислення статистичних показників, показників регресивного 



аналізу, матричні обчислення та багато інших, які в першу чергу цікавлять на-

уковців. 

Однією з багатьох унікальних розробок MathCad є досконала довідкова 

та навчальна  система з прикладами, які можна не тільки вивчати та перегля-

дати, а й безпосередньо використовувати для прискорення виконання склад-

них обчислень. Усі приклади оформлені у вигляді електронних книг, а голов-

ною книгою можна вважати «Центр ресурсів», у якій наведено численні прик-

лади розв`язання типових задач. Існує можливість створення, а також пошуку 

персональних електронних книг через Internet. 

Деякі завдання наукових досліджень вимагають створення програм із за-

стосування спеціальних сучасних середовищ програмування. Одним із таких 

середовищ є пакет об`єктно-орієнтовного програмування Delphi, який має до-

сконалий і сучасний графічний інтерфейс, можливості приєднання та викори-

стання стандартних функцій Windows, підтримує 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 візу-

ального проектування, використанням як готових стандартних компонент, так 

і розроблених користувачем і поміщених у бібліотеку. Завдяки цим якостям 

науковець може швидко і якісно розробляти програми для тих конкретних за-

вдань, які виникають під час дослідження. Найефективнішим є розроблення 

складних технологічних процесів, які відрізняються ймовірнісним характером 

та недостатньо теоретично вивчені. Для дослідження таких процесів необхідно 

створювати комп`ютерні моделі, які б поєднували графічне зображення про-

цесу, його математичний опис та динамічну зміну впродовж певного часу. 

Використання можливостей Delphi й середовища Windows дозволяє: 

 під час розроблення на екрані мати всі елементи керування майбутньою 

програмою; швидко створювати меню користувача; 

 одержувати на екрані комп`ютера зображення, які ілюструють програму, 

вхідні й вихідні дані у вигляді дво- та тривимірних графіків; 

 здійснювати імпорт графічних зображень із графічних редакторів за-

мість програмування графіки; 

 контролювати зміну вихідних параметрів упродовж роботи. 

Програма COSMOS – це модуль аналізу методом скінченних елементів, 

який інтегрований у систему просторового моделювання Solid Works. Продукт 

розроблений американською фірмою Structural Research and Analysis 

Corporation (SPAC). COSMOS Works призначений для розв`язання задач 

механіки твердого тіла, яке знаходиться під дією деформацій, а також вияв-

лення температурних деформацій. Програма використовує геометричну мо-

дель деталі або складальну одиницю, яка попередньо створюється в програмі 

Solid Works для формування розрахункової моделі. 

Аналіз методом скінченних елементів починається з апроксимації дослі-

джуваної області та поділу її на комірки сітки. Такі комірки називають скін-

ченними елементами. У процесі розрахунку можна задати кількість і форму 



елементів. Під час апроксимації програма розв`язує систему рівнянь, яка опи-

сує напруження, що відповідає кожному вузлу сітки скінченних елементів. Ре-

зультат виводиться на дисплей комп`ютера в графічному вигляді. Величина 

напруження в точці відповідає відтінкам кольорів на поверхні досліджуваної 

моделі деталі. COSMOS Works може бути використаний для визначення роз-

поділу напружень або температур у перерізах відповідних і навантажених де-

талей з інструментальних та конструкційних матеріалів. 

 

Застосування ЕОМ в експериментальних дослідженнях 

В основних своїх рисах сучасний експеримент суттєво відрізняється від 

того, яким він був у недалекому минулому, набуває нових форм, засобів реа-

лізації, більш чіткої та уніфікованої структури. Особливу роль відіграють в 

цьому контексті новітні інформаційні технології. 

Сучасні методи, методики та технології реалізації експерименту вели-

кою мірою орієнтовані на застосування комп’ютера, або передбачають мож-

ливість його застосування (рис 5.16). Дослідження, що проводяться з викори-

станням Інтернету, розглядаються як різновид комп’ютеризованих дослі-

джень. Доцільний підбір необхідного комп’ютерного інструментарію є важли-

вим фактором забезпечення належного рівня організації дослідження. 

 

 
 

Рис. 5.16 – Комп’ютерні технології в експериментальному дослідженні 

 



Використання комп’ютера стає системним, і тому можна говорити про 

появу комп’ютерної технології психолого-педагогічного експерименту. Існу-

ють інформаційні технології, придатні для здійснення експерименту практи-

чно на всіх його етапах. 

 

 
 

Рис. 5.17 – Використання Інтернет-технологій на різних етапах екс-

перименту 

 

Основні методи залучення учасників до Інтернет–дослідження: 



1) загальна реклама на популярних сайтах; 

2) реклама на спеціалізованих сайтах та сторінках для залучення цільо-

вого контингенту відвідувачів; 

3) публікація інформації про дослідження у ЗМІ; 

4) публікація інформації про дослідження на психологічних сайтах. 

З метою збору даних можуть бути застосовані комп’ютерні тестові тех-

нології. Електронні технології тестування дають  можливість спростити про-

цедури збору, аналізу даних, зберігання даних, запровадити нові методики те-

стування, охоплюючи інтерактивні, а також здійснювати обстеження в біль-

ших масштабах, здійснювати моніторингові дослідження. 

Переваги у проведенні Інтернет–досліджень: 

 можливість швидкого залучення великої кількості учасників (висока на-

дійність); 

 економія ресурсів: часу, коштів, обладнання, приміщення та ін.; 

 підвищення екологічної валідності; 

 можливість залучати учасників із різними соціально-демографічними 

характеристиками (висока зовнішня валідність); 

 можливість залучати учасників певних цільових груп; 

 відсутність впливу дослідника; 

 добровільність участі в експерименті, яка може бути зупинена у будь- 

яку мить; 

 підвищення правдивості учасників; 

 швидкий зворотній зв’язок; 

 можливість автоматичної реєстрації додаткових параметрів. 

Недоліки у проведенні Інтернет–досліджень: 

 недостатній контроль ситуації експерименту, який 

 призводить до збільшення варіативності випадкової складової 

 та знижує надійність; 

 недостатній контроль та невизначеність складу учасників; 

 поява нових побічних змінних; 

 залежність від надійності роботи технічних та програмних засобів 

здійснення дослідження. 

Розрізняють три основних варіанта проведення Інтернет– досліджень: 

 за допомогою електронної пошти; 

 веб-опитання (онлайн-опитання); 

 оффлайнові опитання. 

Опитування можуть проводитись серед дописувачів певної дискусійної 

групи, що близька за тематикою до проблеми дослідження, або серед користу-

вачів спеціальних мереж, що об’єднують спільноту, яка цікавиться даною про-

блематикою. Існують сервіси відповідних груп або мереж, що надають засоби 

для заповнення анкет та надсилання їх адміністратору в електронному вигляді. 

Інтернет–експерименти набули поширення в останній час. Існують 

сайти лабораторій та організацій, що займаються постановкою експериментів 



на цих сайтах. Існують також сайти, що надають засоби для проведення Інте-

рнет-експериментів для дослідників (н-д, сайт PsychExps, Web Experimental 

Psychology Lab та ін.). 

Серйозною проблемою Інтернет-досліджень є проблема експеримента-

льного контролю, а саме неможливість здійснювати контроль над дотриман-

ням експериментальних умов. 

В Інтернет-дослідженнях зустрічаються наступні побічні змінні: 

 повторна участь в дослідженні під своїм та чужим іменем; 

 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 дослідження. 

На етапі обробки даних відповідне програмне забезпечення дає мож-

ливість візуалізувати закономірності в даних, застосовувати засоби програму-

вання (рис. 5.16). 

 

 
 

Рис. 5.16 – Програмне забезпечення, що використовується для  

обробки даних 

 

На основі результатів обробки даних можуть бути виявлені деякі зако-

номірності, що можна подати за допомогою графіків, таблиць, діаграм. Це – 

так званий первинний аналіз даних. Для подання закономірностей можуть 

бути використані засоби офісного програмного забезпечення (WORD, 

EXCEL), комп’ютерних презентацій (POWER POINT), а також 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 

надійності висновків . 

З метою статистичної обробки може бути розроблена спеціальна 

комп’ютерна програма, призначена для цілей конкретного експерименту; ви-

користане готове програмне забезпечення або дистанційне програмне забез-

печення, що поширюється на сайтах, присвячених статистичному аналізу да-

них (н–д, Research Methods and Statistics Links by Subtopic). 

Після отримання результатів тестування, можливо, виникне необхід-

ність обґрунтування валідності використаного інструментарію та надійності 

отриманих висновків. Особливо це може бути необхідно у тому випадку, якщо 

для цілей експерименту було розроблено новий тест або методику, або вико-

ристано тест, стосовно валідності якого нічого не відомо. Під час проведення 

Інтернет–експериментів можуть виникати певні складнощі у визначенні валі-

дності (рис. 5.17). 

 

 
 

Рис. 5.17 – Складнощі у визначенні валідності Інтернет–експериментів 
 

Існують два основні шляхи визначення зовнішньої валідності Інтер-

нет–досліджень: 

Перший порівняння результатів лабораторних досліджень, які були 

проведені у традиційних умовах, із результатами, які були отримані в Інтер-

нет–дослідженні; 

Другий порівняння результатів Інтернет–дослідження з теоретично пе-

редбаченими тенденціями.  

Функції встановлення надійності та валідності входять до складу де-

яких пакетів прикладних програм (наприклад, SPSS), а також теж можуть бути 



здійснені через спеціалізовані Інтернет–сайти. Окремої уваги заслуговують 

питання встановлення валідності та надійності Інтернет–експериментів. 

З’являється дедалі більше досліджень з впровадження новітніх засобів 

та технологій у навчання. Нові комп’ютерні технології експерименту вида-

ються у цьому контексті особливо доречними. На етапі впровадження також 

можуть бути ефективно застосовані комп’ютерні технології. В результаті дос-

лідження може бути розроблено дистанційний навчальний курс, електронний 

підручник або комп’ютерний засіб навчання. Створення сайтів експерименту, 

проведення форумів з питань експерименту дає  можливість стеження за про-

цесом впровадження, керування функціонуванням об’єкту впровадження, 

встановлення зворотного зв’язку, поширення інформації щодо результатів 

впровадження та подальших досліджень.  


